
           

 

 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS 

PATIKRINIMŲ 2022 METAIS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. sausio 14 d. Nr. A1-64 

 Telšiai  

  

  

Vadovaudamasis 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 aprašo, patvirtinto 

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“, 4 punktu:  

1. T v i r t i n u Telšių rajono savivaldybės civilinės saugos būklės patikrinimų 2022 metais 

planą (pridedama). 

2. P a v e d u Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Statybos 

ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vyriausiajai specialistei Astai 

Mockevičienei paskelbti įsakymą savivaldybės internetinėje svetainėje www.telsiai.lt ir numatomus 

tikrinti ūkio subjektus bei įstaigas informuoti raštu apie jų įtraukimą į minėtą planą.  

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja Administracijos Statybos ir 

urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vedėjas. 

 

  

 

 

Administracijos direktorius  Tomas Katkus 

    

 

 

 

 

 

 

Parengė     

 

Asta Mockevičienė 

2022-01-11 
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 PATVIRTINTA 

Telšių rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus 

2022 m. sausio 14 d. 

įsakymu Nr. A1-64  

 

Telšių rajono savivaldybės  

civilinės saugos patikrinimų 2022 metais planas 

 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas Įmonės, įstaigos adresas 

Numatomo 

patikrinimo data 

(ketvirtis) 

Tikrinimo 

pobūdis 

1. Telšių r. Luokės Vytauto 

Kleivos gimnazija  

Mokyklos g. 5, Luokė, 

Telšių r. 

II ketvirtis Kompleksinis 

2. Telšių r. Viešvėnų 

pagrindinė mokykla 

Judros g. 9, Viešvėnų I 

k., Telšių r. 

II ketvirtis Kompleksinis 

3. Telšių lopšelis-darželis 

,,Saulutė“  

Dariaus ir Girėno g. 4, 

Telšiai 

II ketvirtis Kompleksinis 

4. Telšių „Atžalyno“ 

progimnazija  

P. Cvirkos g. 2A, Telšiai II ketvirtis Kompleksinis  

5. Telšių r. Varnių 

Motiejaus Valančiaus 

gimnazija 

Dariaus ir Girėno g. 56, 

Varniai, Telšių r. 

II ketvirtis Kompleksinis 

6. UAB „Litesko“ filialas 

„Telšių šiluma“ 

Lygumų g. 69, Telšiai II ketvirtis Kompleksinis 

7. Varnių pirminės 

sveikatos priežiūros 

centras  

Ligoninės g. 3, Varniai, 

Telšių r. 

II ketvirtis Kompleksinis 

8. UAB ,,InMedika“ Telšių 

padalinys 

Plungės g. 74, Telšiai IV ketvirtis Kompleksinis 

9. Telšių rajono pirminės 

sveikatos priežiūros 

centras 

Kalno g. 40, Telšiai IV ketvirtis Kompleksinis 

___________________________ 

 

 


