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PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“  
PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ (toliau tekste – Mokykla), gautos paramos 
priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka (toliau tekste – tvarka) aprašas parengtas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu.  

2. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-09-25 įsakymą Nr. 305 nuo 2003 m. 
sausio 1 d. įstaiga turi teisę gauti iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos, kurią nuolatinis 
Lietuvos gyventojas, pareiškęs norą, gali pervesti įstaigai.  

3. Parama – paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas paramos tiekimas  Lietuvos 
Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatytais tikslais  ir būdais.  

4. Lopšeliui-darželiui 2014-04-30 suteiktas paramos gavėjo statusas. 
5. Parama (piniginėmis lėšomis) apskaitoma atskiroje sąskaitoje 

LT847180600000142400. 
 
 II PARAMOS PRIĖMIMAS 
 

6. Parama (piniginių lėšų, materialinių vertybių, paslaugų) iš juridinių asmenų  priimama 
pagal paramos priėmimo sutartį, kurią pasirašo įstaigos direktorius.  

7. Parama iš fizinių asmenų gali būti priimama ir be sutarčių. 
8. Paramos būdu gautos piniginės lėšos iš juridinių ar privačių asmenų tiesiogiai 

pervedamos į sąskaitą banke.  
.   

III. PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO PLANAVIMAS 

9. Paramos lėšų panaudojimas planuojamas iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Paskirstant 
lėšas ketvirčiais, prieš tai išanalizavus bendruomenės poreikius bei situaciją įstaigoje. 

10. Atsiradus nenumatytam poreikiui, galima paramos lėšų panaudojimo planą koreguoti, 
suderinus su Mokyklos taryba. 

11. Gauta paramą skirsto įstaigos tarybos nariai. Tarybos posėdžiams pirmininkauja 
tarybos pirmininkas. Sprendimai priimami bendruoju susitarimu arba, jei jo negalima pasiekti tarybos 
nariams balsuojant.  

12.  Įstaigos tarybos posėdžio metu rašomas protokolas, kuriame  pateikiami Tarybos 
narių siūlymai dėl paramos skyrimo. 

 
IV. LĖŠŲ APSKAITA, PANAUDOJIMAS IR PIRKIMO VYKDYMAS                  

                   13. Paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos    
įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir naudojama pagal atskirą Mokyklos 
sąmatą. 



          
 
           
         14. Paramos lėšų naudojamos įstaigos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir  

funkcijoms įgyvendinti. (Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnis)  
         15. Lėšos gali būti naudojamos: 
         151. lopšelio-darželio modernizavimui;  

15.2. bendro naudojimo ugdymo priemonėms įsigyti vaikų kompetencijų ugdymui; 
15.3. įstaigos personalo veiklai organizuoti ir viso personalo kompetencijai tobulinti; 
15.4. darbų saugos ir higienos normas atitinkančių patalpų, pastato, Mokyklos teritorijos 

funkcionavimo užtikrinimui ir atnaujinimui; 
15.5. trumpalaikiam inventoriui įsigyti; 
15.6. ilgalaikiam turtui įsigyti; 
15.7. lauko aplinkos gerinimui, kiemo įrenginių įsigijimui; 
15.8. aplinkos sąlygų gerinimui (grupių patalpų  remontui, būtiniems einamo remonto 

darbams, paslaugų už atliktus darbus ir kt.) 
15.9. projektinei veiklai. 
16. Gautų paramos lėšų negalima naudoti darbuotojų darbo užmokesčiui, premijoms, 

mokėti ekskursijų  ir išvykų organizavimui ir kitai veiklai, kuri nesusijusi su  nuostatuose  nustatytų 
uždavinių ir funkcijų vykdymu. 

 17. Lėšų naudojimo viešąjį pirkimą vykdo Mokyklos viešųjų pirkimų organizatorius arba 
viešųjų pirkimų komisija. 

18. Apie paramos lėšų panaudojimą informacija pateikiama bendruomenės nariams,  
pasibaigus biudžetiniams metams. 

19.  Paramos lėšų asignavimo valdytojas yra įstaigos direktorius, atsako už gautos 
paramos paskyrimo viešumą, skaidrumą, tikslingumą. 

20. Parama apskaitoma atskiruose registruose. 
21. Už gautos paramos apskaitą yra atsakingas vyr. buhalteris. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Paramos lėšų panaudojimas vykdomas vadovaujantis Mokyklos paramos lėšų gavimo, 
apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašu. 

23. Aprašas skelbiamas Mokyklos „Sigutė“ interneto svetainėje www.palangasigute.lt. 
24. Šis aprašas keičiamas pasikeitus teisės aktams. 
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