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Silales rajono savivaldybes
administracij os direktoriui
A.r

r.

Srlales rajono savivaldybes merui

REIKALAVIMAS
DEL GYVENTOJTJ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKSS ApRASo, TA1vIRTINT6
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2O1O M. SPALIO 20 D. NUTARIMU
NR..- ^-'
1502
,,DEL GYVENTOJU EVAKAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS lpna-SO
PATVIRTINIMO66 VYKDYMO
2016 m.

rugpjrdio 29 d. Nr. 6Taurage

39

Nuo 2016_m. sausio 1 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015 m.lapkridio
11 d' nutarimas Nr' 1171 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 20i0
m. spalio 20 d,. nutarimo
Nr' 1502 ,,Del Gyventojq evakavimo organiiavimo tvartos apraso patvirtinimo., pakeitimo.o.
Siuo
nutarimu Lietuvos Respublikos Vyriausybe pakeite Lietuvos Respublikos
VyriausybJs 2010 m. spalio
20 d' nutarim4 Nr. 1502 ,,Del Gyventojq evakavimo organizavimo tvarkos apraSo patvifiinimo,,
ir
i5deste

ji

nauja redakcija.
Siuo metu galiojandios redakcijos Gyventojq evakavim o organizavrmo tvarkos apraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. spalio 20 d,. nutarimu
Nr. 1502 ,,Del Gyventojq
evakavimo orgartizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo",iT punkte inter alia nustatyta,
kad gyventojq
surinkimo punktq, tarpiniq gyventojq evakavimo punktq ir gyventojq priemimo puntcta"sudetj
ir
valdymo strukturq,tvirtina savivaldybes, kurios ieritorijoje-si" p"ni.tui
administracijos
isteigti,
direktorius. Jq struktDra ir ikrlrimo vietos numatomos savivaldybes ekstremirirt.l situacijq
valdymo
plane.
Vykdant.Silales rajono savivaldybes administracing pieLiirqnustatyta, kad Silales
rajono
savivaldybes administracijos direktorius iki Siol gyventojq surinkimo punktq, tarpiniq
gyventojq
evakavimo punktrl ir gyventoiq priemimo punktq sudeties nepatvirtino.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiDros istatymo 5 straipsnio 2 dalies I punktu,
i k au
neatideliojantvykdyti Gyventojqevakavimo organizavimo tvarkos
apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 20i0
rpaio 20 d. nutgr;imu Nr. 1502 ,,Del
gyventojq evakavimo organizavimo tvarkos apraSo patvirtinim o", 17 punkte
nustatytus reikalavimus ir
per savaitg nuo reikalavimo gavimo dienos patvirtinti gyventojq surinkimo punktq,
tarpiniq gyventojq
evakavimo punktq ir gyventojq priemimo punktq sudeti.

re
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ju
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dienos.

Apie priimt4 sprendim4 pra5au praneiti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo pri6mimo
Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZiuros

istatymo
4 straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybes tarybos pose'dy;e
privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir reikaLvimais.
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