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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

DĖL 2021 METŲ CIVILINĖS SAUGOS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ
PLANO PATVIRTINIMO
2021 m. vasario d. Nr. ANaujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 12 punktu, 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, patvirtintu
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010
m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1-263 „Dėl 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 aprašo patvirtinimo“,
t v i r t i n u Akmenės rajono savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų 2021 metų civilinės
saugos kompleksinių (planinių) patikrinimų planą (pridedama).

Administracijos direktorė

Aromeda Laucienė
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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2021
METŲ CIVILINĖS SAUGOS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANAS
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