PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2019 m. balandžio
Vilnius

d. Nr.

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginių projektų portfelio
komisijos projektą Nr. 5.4.2 „Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos
teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1V-401/V-652/D1-463 „Dėl Bendrojo pagalbos
centro ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano
patvirtinimo“ patvirtinto Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo
įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano 6 uždavinį ir Bendrojo pagalbos centro 2019 m.
balandžio 4 d. raštą Nr. 41D-213 „Dėl patalpų Bendrojo pagalbos centro veiklai užtikrinti
Klaipėdoje ir Alytuje“:
1. S u d a r a u šios sudėties Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos ir Bendrojo pagalbos centro atstovų darbo grupę (toliau – Darbo grupė):
Rytis Petrauskas
– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Materialinių išteklių ir
logistikos grupės Turto valdymo skyriaus vedėjas (Darbo grupės
pirmininkas);
Kęstutis Nalivaika
– Departamento Materialinių išteklių ir logistikos grupės Turto
valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Liutauras Šinkūnas
– Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) Parengties ir kokybės
kontrolės skyriaus viršininkas;
Evaldas Baguckas
– Centro Alytaus skyriaus viršininkas;
Artūras Musinas
– Departamento Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Alytaus
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2 komandos viršininkas;
2. P a v e d u Darbo grupei iki 2019 m. gegužės 10 d. atlikti vizualią Departamento
Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2 komandos
pastato dalies, kuria naudojasi Centro Alytaus skyrius, išorinių konstrukcijų,
ventiliacinio/rekuperacinio išorinio vamzdyno apžiūrą ir iki 2019 m. gegužės 17 d. pateikti išvadą.
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