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2022 m.              d. Nr. V13-

Neringa

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir

atsižvelgdamas į Neringos savivaldybės tarybos frakcijos „Vardan Lietuvos“ 2022 m. birželio 14 d.

pasitarimo protokolą,

p a p i l d a u Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d.

įsakymą Nr. V13-715 „Dėl ypatingų atvejų patvirtinimo“ 4 punktu ir išdėstau jį taip:

„4. Neringos savivaldybės turizmo verslo subjektams ekonominę naudą teikiantys renginiai,

kuriuos aktyvaus turistinio sezono metu (nuo gegužės 1 dienos iki spalio 1 dienos) viešosiose vietose

organizuoja fiziniai ir juridiniai asmenys“.

Administracijos direktorius                         Egidijus Šakalys
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