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PARAMOS GAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKA 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ši tvarka nustato paramos gavimą ir naudojimą Vilniaus lopšelyje – darželyje „Pilaitukas“ 

(toliau – darželis). 

2. Darželis paramos tvarką rengia vadovaujantis LR „Labdaros ir paramos įstatymu“ 1993- 

06-03 Nr. I-172 bei galiojančias jo pakeitimais ir kitais Vyriausybės įstatymais bei norminiais 

aktais. 

3. Tvarkos tikslas užtikrinti tikslingą gaunamos paramos, skirtos darželiui, panaudojimą ir 

apskaitymą. 

4. Darželiui yra suteiktas paramos gavėjo statusas. 

5. Parama darželiui teikiama vadovaujantis savanoriškumo principu, neatlygintinai 

perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą, suteikiant paslaugas. 

6. Darželio direktorius ir Darželio taryba sprendžia paramos gavimo, jos kontrolės bei 

apskaitos klausimus. 

II. PARAMOS DALYKAS, PARAMOS SUTEIKIMO BŪDAI 
 

7. Paramos dalyku gali būti: 

7.1. piniginės lėšos; 

7.2. piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojų pajamų 

mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos 

gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio 

asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos; 

7.3. bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes; 

7.4. suteiktos paslaugos; 

7.5. atlikti darbai. 

8. Paramos dalyku negali būti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių, Valstybinio 

socialinio draudimo fondo, Sveikatos draudimo fondo, Privatizavimo draudimo fondo ir kitų 

valstybės pinigų fondų, Lietuvos banko ir kitų valstybės ir savivaldybės piniginės lėšos, taip pat 

tabakas, tabako gaminiai, etilo alkoholis, alkoholiniai gėrimai bei ribotai apyvartoje esantys daiktai. 

9. Paramą Darželiui gali teikti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus 

politines partijas, politines organizacijas, valstybės ir savivaldybių įmones, biudžetines įstaigas, 



valstybės ir savivaldybių institucijas bei Lietuvos banką, taip pat paramą gali teikti užsienio 

valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos. 

10. Paramos suteikimo būdai: 

10.1. neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas 

arba įsigytas prekes), suteikiant paslaugas, atliekant darbus; 

10.2. skiriant iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų 

mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio 

deklaracijos neteikia – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų 

mokesčio sumos; 

10.3. suteikiant turtą naudotis panaudos teise; 

10.4. kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai bei tarptautinės sutartys. 

 
III. PARAMOS PANAUDOJIMAS IR APSKAITA 

 

11. Lėšų surinkimo ir panaudojimo apskaitą atlieka centralizuota buhalterija BĮ „Biudžetinių 

įstaigų buhalterinė apskaita“. 

12. Kur panaudoti ir ką pirkti už gautas paramos pinigines lėšas, sprendžia Darželio 

direktorius ir Darželio taryba, atsižvelgdama į lopšelio-darželio poreikius ir tais metais gautų 

lėšų sumą. 

13. Parama, gauta vadovaujantis šia tvarka, gali būti panaudota šioms darželio reikmėms: 

13.1. Bendro naudojimo ugdymo priemonėms įsigyti vaikų kompetencijų ugdymui. 

13.2. Darželio personalo veiklai organizuoti ir viso personalo kompetencijai tobulinti. 

13.3. Darbų saugos ir higienos normas atitinkančio patalpų, pastato, lopšelio-darželio 

teritorijos funkcionavimo užtikrinimo ir atnaujinimo. 

13.4. Trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti. 

13.5. Kitiems nenumatytiems atvejams. 

13.6. Pagal Paramos davėjo nurodytą paskirtį, kai sudaroma paramos teikimo sutartis, kurioje 

ši sąlyga numatyta. 

14. Lėšų naudojimo viešąjį pirkimą vykdo viešųjų pirkimų organizatorius arba viešųjų 

pirkimų komisija. 

15. Darželio direktorius už gaunamos paramos panaudojimą atsiskaito darželio bendruomenei. 

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Aprašas skelbiamas Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ interneto svetainėje. 

17. Šis aprašas keičiamas esant poreikiui. 
 
 


