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PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIN{O IR APSKAITOS TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Siauliq r. Kur5enq lopSelio-darZelio ..Buratinas" (toliau - Lop5elis-darZelis) vardu -sautos 
paramos

panaudojimo ir apskaitos tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paranros

istatymu. Siauliq rajono savivaldybes tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T- 27 ..Del Siauliq
rajono savivaldybes tarybos 2012 m. gruodZio l3 d. sprendimo Nr. T-345 ,.Del Siauliq rajorto
savivaldy'bes biudZetines istaigos vardu gautos paramos skirstymo taisykliq patvirtinimo" pakeitimo" ir
kitais teises aktais.

2. Tvarka nustato Lop5elio-darZelio vardu gautos paramos priemimo, skirstymo, apskaitos ir kontroles
procedlras ir taikoma kai paramos teikejas nenurodo konkredios paramos naudojimo tvarkos arba
nenurodoma paramos verte.

II SKYRIUS
PARAMOS TEIKEJAI, RUSYS, PRIEN{IMAS

3. Paramos teikejai gali buti:
3.1. Lietuvos respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys. iSskyrus politines partijas. politines

organizacijas. valstybes ir savivaldl,biq imones. biudZetines istaigas. valstybes ir savivald5,biq institucijas
bei Lietuvos bank4. lmoniq. kuriose valstybei ir (ar) savivald),bei nuosavy'bes teise priklausandios akcijos
visuotiniame akcininkq susirinkirne suteikia daugiau kaip 50 procentq balsq. pararna pagal 5i istatymq yra
pripaZistama, jeigu jos neturi mokestiniq nepriemokq Lietuvos Respublikos valstybes biudZetui.
savivaldybiq biudZetams ar fondarns. j kuriuos nrokamus mokesdius administruoja Valstybine mokesdiq
inspekcija. taip pat isiskolinimq su praleistais mokejimo terminais Valstybirrio socialinio draudimo fondo
biudZetui bei laiku neivykdltq skoliniq jsipareigojimq pagal paskolos sutartis ir kitus !sipareigojamuosius
skolos dokumentus, pasira5.vtus su Lietuvos Respublikos finansq ministerija (toliau Finansq
ministerija), arba pagal sutartis su valstybes garantija;

3.2. uZsienio valsty,'bes. uZsienio valstybiq {tziniai ir juridiniai asmenys. tarptautines organizaci-los.
4. Paramos dalykai yra:
4.1. pinigines le5os;
4.2. pinigines leSos, sudarandios pajamq mokesdio dali iki 2 procentq gl,ventojo pajamq mokesdio,

moketino pagal meting pajarnq mokesdio deklaracijq, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos glventojas
metines pajamq mokesdio deklaracijos neteikia. - iki 2 procentq mokestj i5skaidiuojandio asmens
iSskaidiuoto pajamq mokesdio sumos:

4.3. bet koks kitas turtas, iskaitant pagamintas ar isig1,'tas prekes;
4.4. suteiktos paslaugos.
5. Parama (pinigines leSos. turlas" iskaitant pagarnintas ar igytas prekes, suteiktos paslaugos) iS

juridiniq asmenq priimama pagal paramos sutarli. kuria pasira5o LopSelio-darZelio direktorius (arba io
igaliotas asmuo) ir param4 teikiandio juridinio asmens igaliotas atstovas.

6. Parama i5 fiziniq asmenq gali buti priimama ir be sutardiq. suraSant paramos teikinio akt4, kur!
pasira5o paramq teikiantis fizinis asmuo ir Lop5elio-darZelio direktorius (ar jo igaliotas asmuo).

7. Lop5elis-darZelis gali gauti anoniming paramq vieiqiq akcijq ir kitokiq renginiq metu arba kai
paramos teikejas ndra Zinomas arba nenori b[ti Zinornas. AnonirniSkai gauta parama turi bfiti suskaidiuota
ir ivertinta vadovaujarrtis AnonirniSkai gautos paramos apskaitos tvarkos apra5u. patvirtintu Valstlbines



mokesdiq inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansq ministerijos vir5ininko 2016 m. lapkridio 21 d.

isakymu Nr. VA-137 ,,Del Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos lstatymo jgyvendinimo" bei
velesniais 5io teises akto pakeitimas.

8. Jeigu parama yra gauta materialinemis vertybernis. kuriq vefte nera nurodyta jokiuose
dokumentuose, taisykliq 9 punkte nurodya komisija param4 ivertina pararnos gavimo dien4
galiojandiorris analogiSkq ar pana5iq daiktq kainomis. ivertinusijq nusidevejirnq.

III SKYRIUS
PARAMOS SKIRSTYMAS, PANAUDOJIMAS IR APSKAITA

9. Lop5elio-darZelio direktoriaus jsakymu, ne maZiau kaip i5 penkiq istaigos darbuotojq" sudaroma
paramos priemimo, ivertinimo ir paskirstvmo komisija. kuri inventorizuoja ir ivertina paramq
(materialines vertybes), j4 paskirsto. Kornisijos nariu negali bfiti LopSelio-darZelio direktorius.

10. Gautos paramos (materialiniq vertl'biq) inventorizavimas. jverlinimas ir skirstymas iforrninamas
aktais, kuriuos pasiraSo visi komisi.ios nariai. Netinkamiems daiktams sura5omas aktas. kuriuo
vadovaujantis teises aktq nustatyta tvarka jie nura5omi.

ll. Gauta parama (piniginemis leSomis) naudojama Lop5elio-darLelio nuostatuose nustatyi s

uZdaviniams ir funkci ioms igy'vendinti :

1 l.l. istaigos veiklos proceso modernizavirnui;
11.2. istaigos materialines bazes vystymui ir sqlygq gerinimui (ilgalaikio ir trumpalaikio lop5elio-

darZelio turto. reikalingo kokybiSkam paslaugq teikirno procesui uZtikrinti, isigijirnui);
1 I .3. reprezentacinems iSlaidoms:
1 1.4. periodikos uZsakvmui:
1 1.5. Lop5elio-darZelio iSlaidoms apmoketi ir kitierns jstaigos poreikiarns tenkinti;
1 1.6. istaigos darbuotojq edukaciniq. paZintiniq iSvykq, komandiruodiq iSlaidorns apmoketi.
12. Gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos

istatymu, kitais aktualiais polstatyrniniais teises aktais ir naudojama pagal atskirq Lop5elio-darZelio
direktoriaus patvirtintq iSlaidq sqmat4. Kai sudaronra paramos teikinro sutartis. kurioje 5i s4l.vga

numatyta, iSlaidq s4rnata tvirtinama pagal Sios sutarties reikalavimus.
13. Gauta parama apskaitorna Svietimo paslaugq centre atskiruose apskaitos registruose vadovaujantis

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. pinigines le5os

apskaitomos atskiroje tam tikslui LopSelio-darZelio vardu atidary'toje banko sqskaitoje.
14. Kaip parama gautos leSos ir kitas turtas negali blti:
14.1. naudojami politinen,s partijoms ar politinerns kampanijoms finansuoti bei politiniq kampa, t

dalSviq politiniq kampaniiq laikotarpiu atsiradusierns ar su politinemis kampanijomis susijusiems skolos

isipareigoj imams padengti ;

14.2. perduodami kaip ina5as juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavejas:
14.3. naudojami Lop5elio-darZelio direktoriaus ar darbuotojq darbo uZmokesdiui (iskaitant prernijas,

priedus. priemokas ir kt.) moketi.
15. Paramos le5q asignavimq valdyojas yra LopSelio-darZelio direktorius.

IV. ATASKAITV APIE SUTEIKTA PARAMA TEIKIMAS IR KONTROLE

16. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uZ gautos paramos paskirstymo skaidrum4 ir tikslingumE.
17. LopSelis-darZelis gavqs paramq atsiskaito Valstybinei n-rokesdiq inspekcijai ir kitoms institucijoms

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos !statymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
18. Lop5elio-darZelio paramos priemirn4. skirstym4. apskait4 kontroliuoja Savivaldybes kontroles ir

audito tarnyba ir Savivaldybes Centralizuota vidaus audito tarnyba.


