
PATVIRTINTA 
Pasvalio rajono savivaldybės  administracijos 
direktoriaus  2010 m. liepos 22 d. įsakymu  
Nr. DV-435 

 
 

(juridinio asmens  pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė) 
 

(juridinio asmens  kodas ar fizinio asmens gimimo data) 
 

(adresas, telefono Nr.) 
 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
 ______________________seniūnijos seniūnui 
 
                                                                   PRAŠYMAS 

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ 
                                             

(data) 
 

         Prašau išduoti leidimą organizuoti renginį   
 

(renginio pavadinimas) 
 

1. Renginio forma, turinys:  Komercinis    Nekomercinis      
 
 

(turinys, kokiai auditorijai skirtas) 

2. Data ir laikas:   Pradžia       val.        Pabaiga1       val. 
 (data)  (laikas) 

3. Renginio vieta:  
                                 (teritorija, adresas, eitynių ar procesijų ir paradų maršrutai) 

 
 
 

3.1. Dėl renginio vietos suderinta su teritorijos valdytoju: 
  

 
   

(įstaigos  pavadinimas, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) (antspaudas, parašas) 
  

3.2. Ar numatoma žmonių, transporto priemonių ar kt. kolona, procesija, paradas, eisena, dėl ko 
planuojama laikinai sutrikdyti ar sustabdyti eismą?  Ne       Taip   

 Tiksli teritorija ar maršrutas:  
  
  
  

3.3. Dėl eismo trikdymo ar uždarymo suderinta su Panevėžio  apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato  Pasvalio  rajono policijos komisariatu: 
 

 
   

(atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) (antspaudas, parašas) 
 

4. Numatomas žmonių skaičius: 

                                                 
1 Ne ilgiau nei iki 23.00 val., išskyrus Renginių organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos 9 p. 
numatytus atvejus ir atskiru seniūnijos seniūno leidimu 



4.1. Organizatorių ir dalyvių skaičius:       
4.2. Žiūrovų skaičius:     iki 50;  nuo 50 iki 100;   daugiau kaip  100   
 

5. Ar numatoma prekyba renginio teritorijoje? Ne    Taip  
5.1. Iš viso prekybos vietų:       

      vietų prekybai alkoholiniais gėrimais;        vietų prekybai tautodailės dirbiniais; 
      vietų prekybai kitomis prekėmis 

 

6. Viešąją tvarką renginio metu užtikrina 

     
(institucijos pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė) (antspaudas, parašas) 

  
7. Už priešgaisrinę saugą atsakinga institucija 
(rengiant šventes su  fejerverkais, laužais, fakelais ir kitais elementais, kuriuose naudojama atvira ugnis) 

     
(institucijos pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė) (antspaudas, parašas) 

 

8. Renginio  organizatoriai įsipareigoja: 
1. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbų saugos ir 

kitų taisyklių, Renginių organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės viešose vietose tvarkos. 
2. Užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, higienos reikalavimų laikymąsi ir medicinos 

pagalbos suteikimą. 
3. Po renginio sutvarkyti renginiui skirtą teritoriją. 
4. Jei renginys vyks žaliajame plote, numatyti priemones, skirtas želdiniams, vandens telkiniams 

ir kt. apsaugoti. 
 

9. Atsakingi renginio organizatoriai ar jų įgalioti asmenys 
 9.1.   
 9.2.   
  (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas,  telefonas)  
10. Pridedamų dokumentų sąrašas: 
(jeigu renginio organizatoriai yra sudarę sutartis dėl renginio metu  švaros palaikymo, šiukšlių 
išvežimo, viešos tvarkos užtikrinimo ir kt., gali pridėti sutarčių kopijas) 

 

     
(pareigos) 

A.V. 
 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 
 


