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PANEVEZIO RAJONO SAVIVALDYBES PRIESGAISRINES TARNYBoS
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
l. PaneveZio rajono savivaldybes prielgaisrines tarnybos nuostatai reglamentuoja biudZetines lstaigosPaneveZio rajono savivaldybes prie5gaisrines tarnybos (toliau - tarnyba) pavadinim4, savinini4,
savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir jos kompetencij4, veikios laikotarpi, priskifta;
funkcijas ir veiklos tikslus, vadovo kompetencij4, skyrimo ir atleidimo tvarkq, ialtini, kuriame skelbiami
vie5i prane5imai, nuostatq keitimo tvark4, tarnybos pertvarkymo, reorganizavimo ir-likvidavimo tvark4.
Tarnyba yra ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo.
2. Teisine forma - biudZetine istaiga.
3. Tarnybos savininkas - PaneveZio rajono savivaldybe, kurios. kaip savininkes, teises ir pareigas
igyvendina PaneveZio raj ono savivaldybes taryba.
4. Tarnybos veikla neterminuota.

II. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANdIoS INSTITUSIJS5
KOMPETENCIJA

5. Tarnybos savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucrjos - PaneveZio rajono savivaldybes
tarybos kompetencija:
5.1. tvirtina tarnybos nuostatus;
5.2. priima sprendim4 del tarnybos buveines pakeitimo;
5.3. priima sprendim4 del tarnybos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
5.4. priima sprendim4 del tarnybos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
5'5. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;5'6' sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq lstaigq istatyme, kituose lstaiymuose ir tarnybos
nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III. TARNYBOS FUNKCIJOS IR VBIKLOS TIKSLAI
6. Pagrindinis tarnybos veiklos tikslas - i5saugoti Zmoniq gyvybg, sveikat4, turt4, apsaugoti aplink4 nuo
ekstremaliq ivykiq ir situacijq poveikio.
7. Tarnybos funkcijos:
7.1. gaisrq gesinimas ir Zmoniq bei turto gelbejimas nelaimes vietose;
7.2. pitminiq gelbejimo darbq vykdymas avarijq, katastroft bei stichiniq nelaimiq atvejais;
7.3. kitos neatideliotinos pagalbos teikimas ekstremaliq ivykiq ir situacijq atvejais;
7.4. s4veikos su rajono savivaldybes operatyvinemis ir kitomis tarnybomis gesinant gaisrus bei vykdant
pirminius gelbejimo darbus tarpusavio bendradarbiavimo tvarka su kaimyniniq savivaldybiq
prieSgaisrinemis tarnybomis uZtikrinirnas;
7'5' kontroliuoti prie5gaisriniq vandens Saltiniq (gaisriniq hidrantq, rezervuaru, kitq vandens Saltiniq bei
privaZiavimq prie jq) bfiklg;
7.6. vykdo savanoriq ugniagesiq veiklos organizatoriaus funkciias.
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IV. TARNYBOS VADOVO KOMPBTENCIJA, SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA
8. Tarnybos vir5ininkas i darb4 priimamas konkurso budu. Tarnybos vir5inink4 ! pareigas skiria ir
atleidLia i5 jq meras, taip pat meras igyvendina kitas funkcijas, susijusias su tarnybos vir5ininko darbo
santykiais, Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
9. Tarnybos virSininko pareigos:
9.1. organizuoti tarnybos darb4, kad biitq igyvendinami tarnybos tikslai ir atliekamos nustatytos
funkcijos;
9.2. nustatyta tvarka priimti ir atleisti darbuotojus;
9.3. tvirtinti tarnybos struktur4 ir pareigybiq s4ra54, darbo tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq
apraSymus;

9.4. analizuoti tarnybos veikl4, numaty.ti priemones jai tobulinti;
9.5. sprgsti priesgaisrines tarnybos materialinio techninio apr0pinimo, pastatq statybos, remonto
klausimus ir uZtikrinti racionalq bei taupq le54 ir turto naudojim4 bei veiksming4 tarnybos vidaus
kontroles sistemos sukUrim4, jos veikim4, tobulinim4;
9.6.pagal savo kompetencij4leisti isakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus;
9.7.tatnybos vardu sudaryti sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis tarnybos veiklos klausimais,
pasira5lti dokumentus ir igalioti asmenis vykdyti tarnybos vir5ininko kompetencijos funkcijas;
9.8. atstovauti tarnybai teisme ir kitose institucijose;
9 .9. organizuoti savanoriq ugniagesiq veikl4;
9.10. vykdyti kitas funkcijas, numatytas pareigybes apra5yme.
10. Tarnybos virsininkas gali tureti ir kitq jam teises aktuose nustatytq pareigq.

V. SALTINIS, KURIAME SKELBIAMI VIESI PRANBSIMAI
1l' Kai tarnybos praneSimai turi buti paskelbti viesai, jie skelbiami istatymq nustatytais terminais ir
tvarka Vf Registrq centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq usrn"ttq viesl pranesimai,,.
12.Kiti tarnybos prane5imai ir informacija kreditoriams, kitiems asmenims siundiami registruotu lai5ku
arba iteikiami pasirasytinai. Skubiis pranesimai gali buti perduoti elektroniniq rysiq priemonemis,
originalai nedelsiant iSsiundiami adresatui registruotu laiSku ar iteikiami pasirasl'tinai.
13.u2, pranesimq i5siuntim4 ar jq iteikim4laiku atsako tarnybos virsininkas.

VI. NUOSTATU KEITIMO TVARKA
14. Tarnybos nuostatai keidiami ir tvirtinamas visas nuostatq tekstas PaneveZio raiono savivaldvbes
tarybos sprendimu.
15. Pakeistus nuostatus pasira5o PaneveZio rajono savivaldybes tarybos igaliotas asmuo.
16. Pakeisti nuostatai lsigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenll registre.
17. Tarnybos nuostatus pasira5iusiq asmenq paraSq tikrumas notaro netvirtinamas.

VII. TARNYBOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
18. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos civiliniarne
kodekse ir kituose istatymuose nustatl.tais juridiniq asmenq pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo
pagrindais ir tvarka.

fgaliotas asmuo
PaneveZio rajono priesgaisrines
tarnybos vir5ininkas ArDnas BlaZevidius
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