
 

 

PATVIRTINTA 

Visagino vaikų lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ direktoriaus  

2013 m. gruodžio 31 d.  

įsakymu Nr. (1.7) V-309 

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ PARAMOS GAVIMO, 

PANAUDOJIMO, APSKAITOS IR ATSISKAITYMO TVARKA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka nustato paramos gavimą, gavimo tikslus, paramos gavimo kontrolę bei 

apskaitą. 

2. Teikėjų parama yra savanoriška ir neatlygintina, ji teikiama siekiant remti 

lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vykdomai pagrindinei veiklos sričiai – švietimui, pagrindinei 

veiklos rūšiai – ikimokykliniam ir priešmokykliniam vaikų ugdymui. 

3. Visagino vaikų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ juridinių asmenų registre paramos 

gavėjo statusas suteiktas 2004 m. spalio 4 d. 

 

II. PARAMOS GAVIMAS 

 

4. Paramos teikėjai gali būti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys. 

5. Parama gali būti suteikta piniginėmis lėšomis, bet kokiu kitu turtu, įskaitant 

pagamintas ir įsigytas prekes, paslaugomis, iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio parama 

pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. 

6. Parama piniginėmis lėšomis, iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio parama 

pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, pervedama į lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ banko sąskaitą. 

 

III. PARAMOS PANAUDOJIMAS 

 

7. Parama naudojama lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatuose nustatytiems 

uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti: 

7.1. ugdymo proceso organizavimui; 

7.2. materialinės bazės vystymui ir ugdymo sąlygų gerinimui (ilgalaikio ir 

trumpalaikio turto, reikalingo kokybiškam ugdymo procesui užtikrinti, įsigijimui); 

7.3. vaikų pažintinei veiklai organizuoti; 

7.4. pedagogų ir vaikų projektinei veiklai; 

7.5. darbuotojų kvalifikacijai ir komandiruotėms; 

7.6. metodinės, vaikų literatūros, periodikos užsakymui; 

7.7. darbuotojų skatinimui; 

7.8. atsiskaitymams už suteiktas paslaugas; 

7.9. statybinių medžiagų įsigijimui smulkiems remonto darbams atlikti. 

7.10. pasitelktiems ekspertams, atliekantiems lopšelio-darželio veiklos sričių 

vertinimą, apmokėti. 

8. Paramos gavimo kontrolę ir paramos skirstymą vykdo darbo grupė biudžeto 

projektams rengti: 

8.1. kiekvieniems kalendoriniams metams teikia pasiūlymus turimų paramos lėšų 

panaudojimo sąmatos projektui parengti; 

8.2. vyriausioji buhalterė parengia sąmatos projektą ir supažindina Mokytojų tarybos 

narius, po to teikia svarstyti lopšelio-darželio tarybai. 
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IV. PARAMOS APSKAITA IR ATSISKAITYMAS 

 

 

9. Paramos apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir 

paramos įstatymu: 

9.1. paramos būdu gautas turtas ar lėšos apskaitomos ir nurašomos atskirai nuo 

biudžeto lėšų; 

9.2. paramos būdu gautas turtas pajamuojamas pagal paramos teikėjo nurodytą vertę; 

9.3. jeigu vertė nenurodyta, direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nustato kainą ir 

surašo nustatytos formos aktą. 

10. Parama apskaitoma lopšelį-darželį aptarnaujančio banko sąskaitos apskaitos 

registruose. 

11. Lopšelis-darželis metinę ataskaitą apie suteiktą paramą pateikia Lietuvos 

Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. 

12. Vyriausiasis buhalteris einamųjų metų pradžioje, bendruomenės susirinkime 

informuoja lopšelio-darželio darbuotojus apie gautos paramos panaudojimą. 

13. Informacija apie gautos paramos panaudojimą pateikiama vaikų grupių stenduose 

ir patalpinama lopšelio-darželio internetinėje svetainėje. 

__________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. protokoliniu  

nutarimu (protokolas Nr. 6) 

 

 


