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SOCIALINIŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 

LĖŠŲ VERTINIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisijos 

(toliau – Komisija) veiklos nuostatai nustato Komisijos funkcijas, teises, darbo organizavimo 

tvarką. 

2.  Komisijos sudėtį įsakymu tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau 

– Savivaldybės administracija) direktorius.  

3. Komisija savo darbe vadovaujasi šiais nuostatais ir Socialinių projektų dalinio 

finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu. 

4.  Komisijos sudėtis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinama ketverių 

metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kadencijai. 

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Komisija atlieka nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų, kurie buvo pateikti  

Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriui (toliau – 

Socialinės paramos skyrius) ir atitiko techninio vertinimo reikalavimus, kokybinį vertinimą. 

6. Komisijos darbą organizuoja Socialinės paramos skyriaus specialistas. 

7. Komisijos nariai susipažįsta su visais pateiktais projektais ir vertina projektus, 

individualiai užpildydami kiekvienam projektui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

patvirtintą Socialinių projektų vertinimo formą, ir pateikia jas Socialinės paramos skyriui.  

8. Projekto vertinti negali jį pateikusios organizacijos narys ar projekto vadovas. 

9. Komisija, patvirtinus savivaldybės biudžeto asignavimus, gavusi iš Socialinės paramos 

skyriaus suvestines apie projektų rezultatus, posėdžio metu nusistato lėšų paskirstymo procedūrą, 

nustato kiekvienai projektų grupei praeinamąjį balą, sudaro siūlomų iš dalies finansuoti projektų 

sąrašą ir rekomenduoja Savivaldybės administracijos direktoriui atskirų projektų finansavimo dydį. 

10. Posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas, kurie 

renkami Komisijos narių balsų dauguma ir tvirtinami Komisijos protokoliniu sprendimu. Posėdžiai 

protokoluojami. Protokolą rašo Socialinės paramos skyriaus specialistas, jį pasirašo komisijos 

pirmininkas (jo nesant – pirmininko pavaduotojas) ir Socialinės paramos skyriaus specialistas. 

11. Komisijos posėdžiai ir sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė 

jos narių. Posėdyje negalintis dalyvauti Komisijos narys iki posėdžio pradžios gali pateikti 

nuomonę raštu posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais. Komisija sprendimus priima paprasta 

posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos 

pirmininko balsas. 

 

III. KOMISIJOS TEISĖS 

 

12. Komisija turi teisę tikrinti nevyriausybinių organizacijų, kurių socialiniai projektai iš 

dalies finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų, veiklą. 

13. Komisija turi teisę priimti sprendimą neskirti lėšų projekto konkrečiai išlaidų eilutei, 

kuri yra nepagrįsta, apskaičiuota neracionaliai ir kt. 
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14. Komisija turi teisę siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimą dėl 

projekto finansavimui skirtų lėšų grąžinimo, jeigu organizacija nevykdo ar netinkamai vykdo 

projektą, kuriam buvo skirtas dalinis finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų.  

 

_______________________________ 


