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PATVIRTINTA
Kedainitl rajono savivaldybes tarybos
2015 m. gruodZio 30 d. sprendimu Nr. TS --294

KEDAINIU RAJONO SAVIVALDYBES PRIESGAISRINES TARNYBOS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kedainiq rajono savivaldybes prie5gaisrine tamyba (toliau - Tarnyba) yra nuolatines
parengties civilines saugos ir gelbejimo sistemos dalis, igyvendinanti prie5gaisring saug4
reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus, gaisrq prevencijos priemones, vykdanti visuomenes
Svietim4 gaisrq prevencijos srityje, gesinanti gaisrus, atliekanti pirminius Zmoniq ir turto gelbejimo
darbus.

2. Tamyba yra ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje
vadovaujasi Siais nuostatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais ir teises aktais.
3. Tarnybos teisine forma - biudZetine istaiga, turinti savo s4skait4 banke ir antspaud4.
4. Tarnybos savininkas - Kedainiq rajono savivaldybe.
5. Tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR
JOS KOMPETENCIJA

6. Tarnybos savininko teises

ir pareigas igyvendinandios

institucijos

-

Kedainiq rajono

savivaldybes tarybo s kompetencij a:
6.1. tvirtina ir keidia Tamybos nuostatus;
6.2. prnma sprendim4 del Tamybos buveines pakeitimo;
6.3. priima sprendim4 del Tarnybos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
6.4. priima sprendim4 del Tarnybos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.5. skiria
igaliojimus;

ir

atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisrjA

6.6. sprendZia kitus istatymuose

ir

Siuose nuostatuose

jos

it

nutraukia jos

kompetencijai priskirtus

klausimus.

III. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
7. Tamybos veiklos tikslas - gesinti gaisrus ir atlikti pirminius Zmoniq ir turto gelbejimo
darbus, taip pat vykdyi savanoriq ugniagesiq veiklos organizatoriaus funkcijas.
8. Tarnybos veiklos sritis - gaisrq prevencija, gaisry gesinimas ir gelbejimo darbai.
9. Tarnybos veiklos ruSys pagal ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriq:
9.1. prie5gaisriniq tarnybq veikla (8a.25);
9 .2. kiIas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas (8 5. 5 9) ;
9.3. kitq, niekur kitur nepriskirtq, ma5inq, irangos ir materialiniq vertybiq nuoma ir
.

i5perkamoji nuoma (7 7 .39).
10. Tarnyba gaisrq prevencijos srityje vykdo Sias funkcijas:
10.1. dalyvauja susitikimuose su savivaldybes gyventojais, primenajiems pagrindines gaisry
buityje ir gamtoje prieZastis, moko, kaip i5vengti gaisro ir kaip elgtis jam kilus;

10.2. platina gyventojams atmintines, skrajutes,
klausimais;

kit4 informacij4

gaisrines

saugos

