I
19.4. tvirtinti Tarnybos struktur4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatlto didZiausio
leistino pareigybiq skaidiaus;
19.5. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4
teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos b[tq teisingi;
19.6. uLtikinti racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksming4 Tarnybos vidaus
kontroles sistemos sukurim4, jos veikim4 ir tobulinimE;
19.7 . tvirtinti darbo tvarkos taisykles;
19.8. tarnybos vardu sudaryti sutartis, atstovauti tarnybai teismuose, valstybinio valdymo,
savivaldybiq institucij o se;
19.9. kontroliuoti, o ekstremaliq situacijq atvejais, iki atvyks valstybines prie5gaisrines
gelbejimo tarnybos pajegos, vadovauti gaisry gesinimui ir gelbejimo darbq vykdymui;
19.10. sprEsti ugniagesiq komandq materialinio, techninio aprDpinimo, pastatq bei statiniq
statybos ir remonto, gaisriniq automobiliq, irangos aptarnavimo, isigijimo ir remonto klausimus.
20. Visais finansiniais ir lkiniais klausimais istatymq nustatyta tvarka vadovas atsiskaito
savivaldybes institucijoms. Tarnybos vadov4 i atostogas ir komandiruotes potvarkiu leidLia
savivaldybes meras.

2I.Tarqfuos vadovas gali tureti ir kitq kituose teises aktuose nustatytq pareigq.
V. TURTAS IR LESOS

ir

trumpalaikis savivaldybes ir valstybes perduotas,
isigy.tas i5 rajono savivaldybes biudZetiniq asignavimq ir nebiudZetiniq le5q turtas, kuri ji valdo,
naudojasi juo ir disponuoja patikejimo teise, kitas teisetai isigytas turtas bei atsargos.
23. Susidevejusios ir kitos materialines vertybes nura5omos ir realizuojamos Lietuvos
Respublikos Vyriausybes ir savivaldybes tarytos nustatyta tvarka.
24.Tarnybos le5q Saltiniai yra Sie:

22. Tarnybos turt4 sudaro ilgalaikis

24.1. Y alstybes biudZeto le5os;
24.2. savivaldybes biudZeto le5os;
24.3 . nebiudZetines le5os;
24.4. parama,lfudara;
24.5. 1e5os, gautos uZ teikiamas paslaugas;
24.6. kitos teisetai isigy'tos leSos.
25.Tarnybos le5os gali buti naudojamos tik Siuose nuostatuose nustatytai veiklai.
26. Tamybos buhalterine apskaita ir atskaitomybe tvarkoma Lietuvos Respublikos istatymq,
kitq norminiq aktq nustatyta tvarka.

VI. TARNYBOS VEIKLOS KONTROLE
27. Tarnybos veiklos kontrolg atlieka savininkas

ir kitos institucijos

istatymq nustaty'ta

tvarka.

28. Tamybos finansines veiklos kontrole atliekama istatymq ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka.

29. Tamybos vadovas privalo pateikti Tamybos savininkui, valstybes
kontroles institucijoms jq reikalaujamus su Tamybos veikla susijusius dokumentus.

ir

savivaldybes

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
vie5ai,

jie skelbiami istatymq

.-46"iI--

\, "/

nustaty'tais

