ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO
TARNYBOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. V.TS–160
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3
dalies 9 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4
straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktais, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos buveinę iš
Elektrinės g. 16, LT-26108 Elektrėnai, į Elektrinės g. 8, LT-26108 Elektrėnai.
2. Pakeisti Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos nuostatus ir
patvirtinti jų naują redakciją (pridedama, 3 lapai).
3.
Pavesti Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos Semeliškių
ugniagesių gelbėtojų komandos vadui Pranui Danilkevičiui pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų
registro tvarkytojui šiuo sprendimu patvirtintus Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo
tarnybos nuostatus.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka.

Meras

Gediminas Ratkevičius, 58 012

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2015 m. rugsėjo 30 d.
sprendimu Nr. V.TS–160

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO
TARNYBOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Elektrėnų
savivaldybės biudžetinė įstaiga.
2. Įstaigos pavadinimas, adresas: Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba,
Elektrinės g. 8, Elektrėnai.
3. Tarnybos steigėja ir savininkė yra Elektrėnų savivaldybė. Tarnybos savininko teises ir
pareigas įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba, kurios kompetencija apibrėžiama Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Elektrėnų savivaldybės
tarybos veiklos reglamentu ir kitais teisės aktais. Juridinio asmens (Tarnybos) dalyvio
kompetencijai pagal įstatymus priskirtų teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas yra paprastoji
Elektrėnų savivaldybės tarybos kompetencija, kurią savivaldybės taryba gali vykdyti savarankiškai
arba pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui.
4. Įsteigimo data – 2000 m. birželio 27 d.
5. Tarnybos padalinių adresai:
5.1. Alesninkų ugniagesių gelbėtojų komanda, Alesninkų k., Vievio sen., Elektrėnų sav.;
5.2. Beižionių ugniagesių gelbėtojų komanda, Antakalnio viensėdis 1, Beižionių sen., Elektrėnų
sav.;
5.3. Semeliškių ugniagesių gelbėtojų komanda, Semeliškių k., Semeliškių sen., Elektrėnų sav.;
5.4. Nelaimingų atsitikimų aukų surinkimo ekipažas, Elektrinės g. 8, Elektrėnai.
6. Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Elektrėnų savivaldybės institucijų teisės
aktais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau –
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) direktoriaus įsakymais ir nurodymais, kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos veiklą, šiais nuostatais.
7. Tarnyba yra juridinis asmuo, turintis savo sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose
bankuose, antspaudą su pavadinimu.
8. Tarnyba už savo veiklą atsiskaito steigėjui. Tarnybos veiklos priežiūrą vykdo Elektrėnų
savivaldybės administracija.
II. TARNYBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
9. Pagrindiniai Tarnybos uždaviniai:
9.1. gaisrų gesinimas;
9.2. žmonių ir turto gelbėjimas kilus gaisrui.
10. Tarnybos funkcijos:
10.1. teikia valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdančiai įstaigai informaciją, reikalingą gaisrų
prevencijos priemonėms įgyvendinti, ir paramą vykdant švietimą priešgaisrinės saugos srityje;
10.2. organizuoja gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais;
10.3. organizuoja pasirengimą ekstremalioms situacijoms, o prireikus likviduoja jų padarinius;
10.4. gelbėja žmones, gyvūnus, turtą eismo avarijų, stichinių nelaimių, potvynių ir kitų
ekstremalių situacijų metu;
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10.5. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims mokamas paslaugas, kurių sąrašą sudaro ir
įkainius nustato steigėjas;
10.6. kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių bei privažiavimų prie jų būklę, apie rastus
pažeidimus informuoja savivaldybės administraciją ir valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdančią
įstaigą;
10.7. transportuoja nelaimingų atsitikimų, kitų įvykių, įvykusių Elektrėnų savivaldybės
teritorijoje, aukas į policijos ir kitų institucijų nurodytas vietas;
10.8. pristato pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas teikiantiems asmenims pavojingas
atliekas, nuodingas ar neatpažintas medžiagas;
10.9. vykdo Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 16 straipsnio
2 punkto reikalavimus (beglobių gyvūnų transportavimas);
10.10. organizuoja savanorių ugniagesių veiklą.
11. Tarnybos veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – priešgaisrinių
tarnybų veikla, klasė 84.25.
III. TARNYBOS VALDYMO INSTITUCIJOS IR JŲ KOMPETENCIJA
12. Tarnybos didžiausią leistiną pareigybių skaičių nustato savivaldybės taryba.
13. Tarnybai vadovauja viršininkas, kurį skiria į pareigas, atleidžia savivaldybės meras, kuris
įgyvendina ir kitas funkcijas, susijusias su viršininko darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Tarnybos viršininkui tiesiogiai pavaldžios visos Tarnybos ugniagesių gelbėtojų komandos.
15. Tarnybos viršininkas:
15.1. organizuoja Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami Tarnybos tikslai ir atliekamos
nustatytos funkcijos;
15.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Tarnybos nuostatų;
15.3. nustatyta tvarka priima ir atleidžia Tarnybos darbuotojus, atlieka kitas personalo valdymo
funkcijas;
15.4. tvirtina Tarnybos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus;
15.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą
teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
15.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus
kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
15.7. siūlo steigėjui pakeisti Tarnybos nuostatus;
15.8. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, komandų nuostatus, pareigybių aprašymus;
15.9. planuoja Tarnybos darbą, sudaro metinį darbo planą;
15.10. rūpinasi Tarnybos aprūpinimu gaisrine gelbėjimo technika, darbui reikalinga įranga,
saugaus darbo bei mokymo priemonėmis;
15.11. atstovauja Tarnybai teismuose, kitose valstybės ir savivaldybės institucijose ir
santykiuose su privačiais asmenimis, Tarnybos vardu sudaro sutartis;
15.12. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, duoda nurodymus, įpareigojimus, tikrina, kaip jie
vykdomi;
15.13. analizuoja ir tobulina incidentų padarinių likvidavimo eigą, Tarnybos pajėgų sąveiką su
kitomis gaisrų gesinimo ir gelbėjimo pajėgomis;
15.14. nustatyta tvarka teikia veiklos ataskaitas;
15.15. kontroliuoja Tarnybos ugniagesių gelbėtojų komandų darbuotojų tarnybinę parengtį,
drausmę ir darbą, vykdo Tarnybos komandų patikrinimus;
15.16. atsako už Tarnybos uždavinių ir funkcijų vykdymą;
15.17. vykdo Elektrėnų savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro nurodymus gesinant
gaisrą ir atliekant gelbėjimo darbus ekstremalių situacijų metu;
15.18. kontroliuoja Tarnybos technikos ir įrangos eksploatavimo dokumentacijos pildymą;
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15.19. vykdo kitus teisės aktais jam suteiktus įgaliojimus ir steigėjo pavedimus.
16. Tarnybos viršininkas yra Tarnybai skirtų asignavimų valdytojas.
17. Tarnybos viršininko atostogų, ligos, komandiruotės metu jį pavaduoti Elektrėnų
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skiriamas vienas iš ugniagesių gelbėtojų
komandų vadų.
18. Tarnybos ugniagesių gelbėtojų komandos dirba pamainomis. Kiekvienos pamainos trukmė
– 24 val. Ugniagesių gelbėtojų komandai vadovauja komandos vadas, kuris yra tiesiogiai pavaldus
Tarnybos viršininkui. Kai budintis ugniagesys gelbėtojas atostogauja, serga arba dėl kitų
pateisinamų priežasčių neatvyksta į darbą, jo pareigas atlieka komandos vadas.
19. Tarnybos darbuotojų teises ir pareigas reglamentuoja vidaus darbo tvarkos taisyklės,
pareigybių aprašymai.
IV. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA
20. Tarnybos darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo viršininkas Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Tarnybos viršininko tarnybinį atlyginimą ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato meras.
Tarnybos darbuotojams tarnybinį atlyginimą ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Tarnybos
viršininkas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.
V. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA. FINANSINĖS VEIKLOS
KONTROLĖ
22. Tarnyba valdo perduotą valstybės ir savivaldybė turtą, naudoja jį ir disponuoja juo teisės
aktų nustatyta tvarka.
23. Tarnyba išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų. Nebiudžetinės lėšos gaunamos ir
naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
24. Tarnybos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
VI. ŠALTINIS, KURIAME SKELBIAMI VIEŠI PRANEŠIMAI
25. Vieši Tarnybos pranešimai skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų
registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
VII. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA
26. Tarnybos nuostatai keičiami Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Elektrėnų
savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Pakeisti Tarnybos nuostatai ir Tarnybos
nuostatų pakeitimai kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais turi būti pateikti Juridinių asmenų
registrui.
27. Pakeisti Tarnybos nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
VIII. LIKVIDAVIMAS IR REORGANIZAVIMAS
28. Tarnyba reorganizuojama ar likviduojama savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos
Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka bei raštiškai suderinus su Vilniaus
apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba.
__________________________
Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos
Semeliškių ugniagesių gelbėtojų komandos vadas
2015 m. ___________ __ d.

Pranas Danilkevičius
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