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ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,LINELIS"
GAUTOS PARAMOS PRIEMIMO IR SKIRSTYMO KOMISIJOS

DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

l. Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" vardu Gautos paramos priemimo ir skirstymo

komisija (toliau - 
-komisija) 

veikia vadovaudamasi Aly,taus lopSelio-darZelio ,,Linelis" vardu gautos

paramos skirstymo taisyklemis ir Siuo reglamentu'" 
;.-SL ,.gtu.entas nustato gautos paramos priemimo ir skirstymo komisijos sudarymo

tvark4 ir darbo organizavim4. r - , ^: ^--^-r.
3. Komisijos veikla grindZiama kolegialiu klausimq svarstymu ir i5vadq bei sprendimq

priemimu.

II SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

4. Gautos paramos priemimo ir skirstymo komisija sudaroma, jos pirmininkas ir nariai

yra skiriami lopSelio-darZelio direktorius isakymu. Komisij4 sudaro ne maZiau kaip 5 (penki)

darbuotoj ai. LopSelio-darZelio direktorius komisijos nariu b[ti negali'

5. Komisijos darbo forma yra posedZiai, jie rengiami pagal poreiki. PosedZiams

pirmininkauja komisijos pirmininkas. Posedis yra teisdtas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip 213

komisijos nariq. Komisijos sprendimai priimami komisijos nariams balsuojant'

6. Gautos paramos priemimas, inventorizavimas, ivertinimas iforminamas aktu, kuri

pasiraSo visi komisijos nariai.

7. Gautos paramos komisija gaut4 paramq ivertina taip:

7.1. pinigq - pagal mokejimo nurodymus ir faktiSk4 mokejim4 patvirtinandiame banko

i5ra5e nurodyt4 sum4;

7.2. ilgLalaikio materialiojo turto - pagal to turto likuting vertg, neiskaitant to turto vertes

padidejimo ar sumaZejimo del perkainavimo;

7.3. kito materialiojo turto ar materialiniq vertybiq - ivertinq paramos davejo perdavimo

dokumentuose (patvirtintuose paramos gavejo) nurodyt4 Sio turto !sigijimo vertg ir nusidevejim4;

7.4. paslaugq - pagal paslaugq suteikim4 patvirtinandiuose aktuose nurodyt4 jq vertg

(savikainq);
7.5. materialiniq vertybiq, kuriq verte ndra nurodyta jokiuose dokumentuose, verte

ivertinama paramos gavimo dien4 galiojandiomis analogiSkq ar panasiq daiktq kainomis' ivertinus jq

nusidevejim4, bet ne maZiau nei vienas euras'



g. Nustadius netinkamus daiktus, sura5omas aktas, kuriuo vadovaujantis teises aktq

nustatyta tvarka Sie netinkami daiktai gali blti nurasyti.

9. Komisijos sprendimai visais posedZiuose svarstytais klausimais iforminami protokolu'

protokole turi b[ti nurodyta: dalyvavusieji komisijos nariai, svarstyti klausimai, priimti sprendimai'

balsavimo rezultataibeibalsavusieji pries ar susilaikiusieji komisijos nariai'

10. Protokol4 pasiraso visi posedyje dalyvavg komisijos nariai.

I l. Gautos paramos komisijos siulymai del gautos paramos skirstymo teikiamai lopselio-

darZelio direktoriui.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. lJ |komisij os darbo organizavim4 yra atsakin gas komisij os pirmininkas'


