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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

L E I D I M A S

ORGANIZUOTI RENGINĮ 

2022 m. rugpjūčio      d. Nr. AP5E-

Šis leidimas išduotas remiantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022
m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. P2E-853 „Dėl leidimo organizuoti renginį išdavimo“.

Pagrindiniai duomenys apie renginį:

1.  Renginio  pavadinimas: Lietuvos  automobilių  ralio  ir  ralio  sprinto  čempionatų  etapas  ,,Rally
Elektrėnai 2022“.
2. Renginio organizatorius: VšĮ ,,Čapkausko autosportas“.  
3. Renginių data, pradžios ir pabaigos laikas: 2022 m. rugsėjo 9 d. 20.00-22.00 val., rugsėjo 10 d.
10.15-19.15 val.  
4. Renginio vieta: Aukštadvario seniūnija, Trakų r., važiuojant maršrutu pagal patvirtintą schemą.
5.  Renginio  organizatorius  (vardas,  pavardė,  telefonas,  el.  paštas):  Ramūnas  Čapkauskas,
869946064, rally@rallyelektrenai.lt 

Renginio  organizatorius  privalo  laikytis  Lietuvos  Respublikos  įstatymų,  Lietuvos  Respublikos
sveikatos  apsaugos  ministro,  valstybės  lygio  ekstremalios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo
sprendimų,  Renginių  organizavimo  Trakų  rajono  savivaldybės  viešosiose  vietose  taisyklių,
priešgaisrinės saugos, švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo reikalavimų, higienos reikalavimų,
vykdyti teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus viešajai tvarkai ir žmonių saugumui užtikrinti. Už
Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimą,  policijos  pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą
renginio organizatorius atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Administracijos direktorė                                                                  Jolanta Abucevičienė

Gabija Zdebskytė, tel. (8 528) 50 480, el. p. gabija.zdebskytė@trakai.lt 
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