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Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 2 ir 16 punktais,

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. rugsėjo

16 d. įsakymu Nr. 1-263 patvirtinto Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir

įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų

nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo

tvarkos aprašu (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-196 redakcija),

t v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų 2020 metų

civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų planą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo 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.

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Viešai skelbiamas

Parengė

Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

Robertas Fišeris

Elektroninio dokumento nuorašas
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2020 m. sausio     d.
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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2020

METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ

PLANAS

Eil.

Nr.

Įstaiga ūkio subjekto

pavadinimas ir adresas

Patikrinimo data Patikrinimą

atliekanti

institucija

1. UAB ,,Vilkaviškio vandenys“ 2020 m. gegužės 5,6 d. Vilkaviškio rajono

savivaldybės

administracija
2. VŠĮ „Pirminės priežiūros centras“ 2020 m. gegužės 12,13 d.

3. Vilkaviškio rajono Kybartų

Kristijono Donelaičio gimnazija

2020 m. gegužės 19,20 d.

4. Vilkaviškio rajono Bartninkų

Jono Basanavičiaus mokykla-

daugiafunkcis centras

2020 m. gegužės 26,27 d.

5. Vilkaviškio rajono Gižų

Kazimiero Baršausko mokykla-

daugiafunkcis centras

2020 m. birželio 2,3 d.

6. UAB „Ebresa“ 2020 m. birželio 9,10 d.

7. UAB „Imlitex“ 2020 m. birželio 16,17 d.

8. UAB „Agrokoncernas“ 2020 m. lapkričio 23,24 d.

9. UAB ,, Vilkaviškio šilumos

tinklai“

2020 m. gruodžio 1,2 d.

__________________
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