KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS
DĖL FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS
RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2019 m. gegužės d. Nr. MKelmė
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi, 20 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgdamas į Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo
31 d. sprendimu Nr. T-46 patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
rėmimo, vietos bendruomenių skatinimo ir aktyvinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašą :
1. S u d a r a u tokios sudėties Finansinės paramos teikimo visuomeninėms
organizacijoms rėmimo komisiją:
Ramūnas Baranauskas, Savivaldybės tarybos narys;
Egidijus Ūksas, rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
Jadzė Gaupšienė, Nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkė;
Lina Mikalajūnaitė, Kražių bendruomenės pirmininkė;
Saulius Mockus, Savivaldybės tarybos narys;
Salomėja Ramanauskienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Irena Sabaliauskienė, Mockaičių kaimo bendruomenės pirmininkė;
Janina Samušienė, viešosios įstaigos Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro
direktorė;
Danutė Laivienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;
Nelė Želvienė, Kelmės krašto partnerystės VVG pirmininkė.
2. T v i r t i n u Finansinės paramos visuomeninėms organizacijoms rėmimo komisijos
darbo reglamentą(pridedama).
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios :
3.1. Savivaldybės mero 2019 m. kovo 1 d. potvarkį Nr. M-13 „Dėl finansinės paramos
teikimo visuomeninėms organizacijoms rėmimo komisijos sudarymo“.
Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam
teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Vaclovas Andrulis

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės mero
2019 m. gegužės d. potvarkiu Nr. MFINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS RĖMIMO
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
1. Pirmo posėdžio metu Komisija išrenka komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir komisijos
sekretorių. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja Komisijos pirmininkas.
2. Komisijos pirmininkui nesant jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją
techniškai aptarnauja Komisijos sekretorius. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais
teisės aktais bei šiuo Darbo reglamentu.
3. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta Komisijos pirmininko nustatytu laiku.
Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos
posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti NVO ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.
4. Komisijos sekretorius:
4.1. Komisijos nariams praneša apie posėdį el. paštu ir žodžiu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki
Komisijos posėdžio, kartu su pranešimu Komisijos nariams pateikia posėdžio darbotvarkės
projektą;
4.2. priima ir registruoja paraiškas;
4.3. tvarko, sistemina ir teikia Komisijai informaciją apie gautas paraiškas;
4.4. protokoluoja posėdžius;
4.5. informuoja pateikusias projektus NVO apie projektų vertinimo rezultatus ir priimtus
sprendimus;
4.6. rengia administracijos direktoriaus įsakymus, dėl patvirtintų lėšų paskirstymo;
4.7. su NVO paramos gavėjais sudaro sutartis, sąmatas, pildo paraiškas lėšoms gauti;
4.8. metų pabaigoje priima ataskaitas ir konsultuoja su ja susijusiais klausimais.
5. Komisijos narys, negalintis atvykti į posėdį, apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki
Komisijos posėdžio turi pranešti Komisijos pirmininkui, išskyrus atvejus, kai to negali padaryti dėl
objektyvių priežasčių.
6. Komisijos narys (-iai) svarstant jo (-ų) atstovaujamos NVO projektą privalo nusišalinti nuo jo
svarstymo. Jei komisijos narys (-iai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų)
vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais.
7. Komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų
dauguma. Kai Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko, o jo
nesant – pirmininko pavaduotojo balsas. Komisijos sprendimas pranešamas Savivaldybės
administracijos direktoriui.
8. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.
Protokolai parengiami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po posėdžio.
9. Komisijos narys turi teisę dėl projekto finansavimo pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama
prie protokolo.
_________________________________

