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KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL EISMO RIBOJIMO
2022 m. birželio d. Nr. DKalvarija
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 2 p., Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 str. 8 d. 3 p., Lietuvos Respublikos kelių
įstatymo 18 str. 1, 3 d.:
1. A p r i b o j u motorinių transporto priemonių eismą Sangrūdos seniūnijos Sangrūdos kaimo
Užtvankos gatve, nuo Mokyklos gatvės iki Bažnyčios gatvės, 2022 m. birželio 23 d. nuo 13 val. iki
15.00 val. dėl Sangrūdos gimnazijos jubiliejaus šventės.
2. Į p a r e i g o j u Sangrūdos seniūniją organizuoti 1 p. nurodytoje vietoje ir nustatytu laiku
kelio ženklų įrengimą.
3. P a v e d u Ugnei Padvelskytei, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei (ryšiams
su visuomene, žiniasklaida), paskelbti informaciją Kalvarijos savivaldybės interneto svetainėje.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al.
36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka.
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