
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ „RALLY ELEKTRĖNAI 2022“

2022 m. rugpjūčio      d. Nr. 03V-E-

Elektrėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių

įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10

straipsnio 8 dalies 3 punktu, Renginių organizavimo Elektrėnų savivaldybės viešosiose vietose

taisyklių, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. V.TS-219

„Dėl Renginių organizavimo Elektrėnų savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“, 14

punktu, Triukšmo prevencijos Elektrėnų savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. V.TS-86 „Dėl Triukšmo

prevencijos Elektrėnų savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“, 42 punktu,

atsižvelgdama į VšĮ „Čapkausko autosportas“ 2022 m. liepos 26 d. prašymą:

1. L e i d ž i u VšĮ „Čapkausko autosportas“ 2022 m. rugsėjo 9–10 d. Elektrėnuose aikštėje

šalia pastato, esančio Draugystės g. 32, Draugystės, Prano Noreikos gatvėse ir Elektrėnų, Beižionių,

Kietaviškių, Pastrėvio ir Semeliškių seniūnijų teritorijose, kuriose numatyta varžybų trasa,

organizuoti Lietuvos automobilių ralio čempionato V-ojo etapo ir ralio sprinto čempionato IV-iojo

etapo varžybas „RALLY ELEKTRĖNAI 2022“ pagal su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos

komisariato Elektrėnų policijos komisariatu suderintas eismo organizavimo, techninių zonų

išdėstymo ženklinimo schemas Elektrėnų mieste ir varžybų trasoje.

2. N u s t a t a u:

2.1. renginio „RALLY ELEKTRĖNAI 2022“ laiką nuo 2022 m. rugsėjo 9 d. 7.00 val. iki

2022 m. rugsėjo 10 d. 23.00 val.;

2.2. pasirengimo renginiui darbų pradžios laiką – 2022 m. rugsėjo 9 d. nuo 6.00 valandos.

3. R i b o j u eismą:

3.1. Elektrėnų mieste 2022 m. rugsėjo 9 d. nuo 7.00 val. iki 24.00 val. Draugystės gatvėje

nuo Draugystės g. 13 (PC „GERAS“) iki Draugystės ir Pergalės g. sankryžos ir Prano Noreikos

gatvėje;

3.2. Elektrėnų mieste 2022 m. rugsėjo 10 d. nuo 00.00 val. iki 23.00 val. nuo Draugystės ir

Trakų g. sankryžos iki Draugystės ir Pergalės g. sankryžos, Prano Noreikos gatvėje ir varžybų trasoje

Elektrėnų, Beižionių, Kietaviškių, Pastrėvio ir Semeliškių seniūnijų teritorijose;

3.3. automobilių statymą automobilių stovėjimo aikštelėse, esančiose Elektrėnuose

Draugystės g. 2, Prano Noreikos g. 14, Draugystės g. 32A, Trakų g. 4A, Sabališkių g. 2B, nuo 2022

m. rugsėjo 9 d. 5.00 val. iki 2022 m. rugsėjo 10 d. 23.00 val.

4. Į p a r e i g o j u:

4.1. renginio organizatorius ralio saugos priemonių planą suderinti su Vilniaus apskrities

vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariatu;
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4.2. renginio organizatorius ir dalyvius vykdyti ir laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 patvirtintų Kelių eismo taisyklių reikalavimų,

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005

m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų,

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. V.TS-219 patvirtintų Renginių

organizavimo Elektrėnų savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, Elektrėnų savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. TS-86 patvirtintų Triukšmo prevencijos Elektrėnų savivaldybės

viešosiose vietose taisyklių ir užtikrinti saugumą, viešąją tvarką bei švarą renginio metu.

5. P a v e d u Rasai Bartkevičienei, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausiajai specialistei,

informaciją apie eismo apribojimą paskelbti vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje.

6. S k i r i u atsakingus už tvarką ir drausmę renginio metu VšĮ „Čapkausko autosportas“

direktorių Ramūną Čapkauską, mob. 8 686 23 210, ir Žilviną Juršį, mob. 8 699 46 064.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo

administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti

skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus

apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių Inga Kartenienė

Įsakymo paskirstymas:

- VšĮ „Čapkausko autosportas“;

- Elektrėnų seniūnui;

- Beižionių seniūnui;

- Kietaviškių seniūnui;

- Pastrėvio seniūnui;

- Semeliškių seniūnui;

- Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariatui;

- Elektrėnų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.

Asta Tamošiūnienė
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