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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 85-2969; Nr. 110-3984; 2002, Nr. 43-1604, Nr. 103-4605, Nr. 1124976, Nr. 127-5749; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636; 2004, Nr. 4-33,
Nr. 134-4839; 2005, Nr. 57-1941; 2006, Nr. 82-3251; 2007, Nr. 77-3053) 11 straipsnio 2 dalimi, 17
straipsnio 13 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 202
„Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo savivaldybėse sudarymo ir
lėšų naudojimo tvarkos" (Žin., 2001, Nr. 18-560; 2007, Nr. 65-2516), Palangos miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatus
(pridedama).
2. Sudaryti fondo tarybą:
– Mero pavaduotojas, fondo pirmininkas,
Rimantas Garolis
Rimantas Antanas Mikalkėnas – Tarybos narys,
– Administracijos Komunalinio ūkio skyriaus
Snieguolė Saltonienė
vyriausioji specialistė
– Tarybos narys,
Saulius Simė
– Tarybos narė,
Salomėja Slaboševičienė
– Administracijos Verslo ir turto skyriaus vedėja.
Zoja Strikaitienė
3. Pripažinti netekusiais galios Palangos miesto savivaldybės tarybos:
3.1. 2007 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų
bendrijų rėmimo fondo" 1 punktą;
3.2. 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl specialiojo daugiabučių namų
savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos patvirtinimo" 1 punktą.
4. Skelbti šį sprendimą spaudoje.
Meras

Remigijus Alvydas Kirstukas

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. sausio 31d. sprendimu Nr. T2-12
SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Palangos

miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) Specialusis daugiabučių namų
savininkų bendrijų (toliau - bendrijos) rėmimo fondas (toliau - fondas) steigiamas siekiant
sukaupti lėšų bendrijoms, įgyvendinančioms namų atnaujinimo ir modernizavimo projektus,
remti.
2.Šie nuostatai reglamentuoja fondo tarybos funkcijas, fondo lėšų naudojimą, atsakomybę,
atskaitomybę, sprendimų priėmimą ir apskaitą.
3.Fondo steigėja yra Palangos miesto savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba tvirtina
fondo nuostatus, fondo tarybos sudėtį ir pirmininką.
4. Fondas nėra juridinis asmuo. Fondo lėšos kaupiamos atskiroje Savivaldybės
administracijos sąskaitoje.
5. Fondo finansiniai metai - kalendoriniai metai.
II. FONDO LĖŠŲ ŠALTINIAI
6. Fondo lėšų šaltiniai yra:
6.1.Savivaldybės biudžeto lėšos;
6.2.tikslinės Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos Savivaldybei;
6.3.parama;
6.4.kitos lėšos.
III. FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS
7. Fondo lėšos naudojamos:
7.1.daugiabučių namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų
stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti - ne daugiau kaip 20
procentų fondo lėšų;
7.2.daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar modernizavimo projektų
parengimo ir (ar) įgyvendinimo išlaidų daliai padengti - ne daugiau kaip 70 procentų fondo
lėšų;
7.3 bendrijų steigimosi išlaidoms apmokėti - ne daugiau kaip 10 procentų Fondo lėšų.
1.Fondo taryba lėšas pirmiausia turi skirti avarinės būklės pastatams remontuoti, taip pat
bendrijoms, kuriose santykinai didesnioji narių dalis yra bedarbiai, neįgalieji, pensininkai,
socialinės pašalpos gavėjai.
2.Fondo lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą pajamų ir išlaidų sąmatą.
Bendrijoms skirtos lėšos pagal pateiktas paraiškas, suderintas su fondo tarybos pirmininku,
pervedamos apmokant sąskaitas už atliktus darbus ar paslaugas arba įgyjamas statybines
medžiagas ar įrangą.
10. Per metus nepanaudotos fondo lėšos lieka fondo sąskaitoje ir naudojamos kitais metais.
IV. FONDO TARYBOS FUNKCIJOS, ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
1.Fondo tarybą sudaro 6 nariai.
2.Fondo taryba planuoja lėšų poreikį ateinantiems biudžetiniams metams Savivaldybės

administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais.
2
3.Fondo

taryba, atsižvelgdama į fonde turimas lėšas, sudaro fondo metinę pajamų ir išlaidų
sąmatą bei teikia ją tvirtinti Savivaldybės tarybai per mėnesį nuo Savivaldybės biudžeto
patvirtinimo.
1.Fondo taryba, atsižvelgdama į fonde turimas lėšas ir bendrijų pateiktų projektų
tikslingumą ir ekonomiškumą, priima spendimus dėl paramos dydžio ir lėšų skyrimo,
nustato bendrijų rėmimo eiliškumą ir apie tai paskelbia viešai.
2.Fondo taryba nustato tvarką, pagal kurią bendrijos, vadovaudamasi šių nuostatų 7 punktu,
pateikia prašymus skirti lėšas ir šių lėšų poreikį patvirtinančius dokumentus, planuojamą
investicijų sumą ir nurodo bendrijos narių šiam tikslui skiriamas lėšas, bendrijos steigimosi
išlaidas patvirtinančius dokumentus.
3.Fondo tarybos darbui vadovauja ir jos veiklą organizuoja fondo tarybos pirmininkas. Jis
skelbia posėdžių laiką, sudaro darbotvarkę. Paraiškoms nagrinėti ir finansavimo klausimams
spręsti fondo taryba šaukia posėdžius.
4.Fondo tarybos posėdžiui pirmininkauja pirmininkas, o jam posėdyje nedalyvaujant -kitas
fondo tarybos narys, išrinktas pirmininkauti tam posėdžiui. Fondo tarybos posėdis yra teisėtas,
jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė fondo tarybos narių. Fondo tarybos nutarimai
priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių fondo tarybos narių balsų dauguma. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia fondo tarybos pirmininkas ar kito posėdžiui
pirmininkaujančio fondo tarybos nario balsas.
5.Fondo tarybos posėdžio sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi fondo tarybos
posėdyje dalyvaujantys fondo tarybos nariai.
6.Fondo tarybos nariai įstatymų nustatyta tvarka atsako už lėšų paskirstymą ir priimtus
sprendimus.
7.Fondo tarybos pirmininkas teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti praėjusių metų fondo
veiklos ataskaitą ir fondo pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą iki einamųjų metų
kovo 1 d.
V. FONDO LĖŠŲ APSKAITA
21. Fondo lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas
administracijos padalinys.
22. Fondo lėšų pajamų ir išlaidų detalioji apskaita tvarkoma apskaitos registruose pagal
pajamų ir išlaidų rūšis, nurodytas nuostatų 6 ir 7 punktuose, kaupiant sumas per mėnesį ir nuo
metų pradžios.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Fondo tarybą aptarnauja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas
administracijos padalinys, kuris atlieka šias funkcijas:
23.1.skiria sekretorių fondo tarybos posėdžiams protokoluoti;
23.2.renka bendrijų paraiškas ir įvertina, ar pateiktos paraiškos atitinka fondo nuostatų 6
punkte nustatytus lėšų naudojimo principus;
23.3.rengia ir pateikia fondo tarybai posėdžio medžiagą;
23.4.sudaro sutartis su bendrijomis, kurioms skirtos lėšos;
23.5.rengia fondo veiklos bei pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo metines ataskaitas;
23.6. kontroliuoja, ar skirtos lėšos naudojamos pagal paskirtį, rengia paraiškas lėšoms
pervesti;
23.7. kaupia medžiagą apie fondo lėšų naudojimą;
23.8. vykdo kitus fondo tarybos pirmininko pavedimus, susijusius su fondo veikla.
1.Nuostatų 7.2 punkte numatyta parama iš fondo neteikiama toms bendrijoms, kurios
pasinaudojo kita Savivaldybės parama, finansuojama Savivaldybės biudžeto lėšomis.

2.Fondas likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu. Likvidavus fondą nepanaudotos
lėšos Savivaldybės tarybos sprendimu pervedamos į Savivaldybės biudžetą
____________________

