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ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,LINELIS" VARDU

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

L Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" (toliau - lop5elis-darZelis) vardu gautos paramos

skirstymo taisykles (toliau - taisykles) nustato lop5elio-darZelio vardu gautos paramos priemimo,

skirstymo, apskaitos, kontroles ir atskaitomybes procedDras.

2. Taisykles parengtos vadovau.iantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymu
(toliau - istatymas) ir Alytaus miesto savivaldybes biudZetiniq istaigq vardu gautos paramos skirstymo

taisyklemis.

3. Parama - paramos teikejq savanoriSkas ir neatlygintinas paramos teikimas Lietuvos

Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatytais tikslais ir b[dais, iskaitant ir tuos atvejus, kai

paramos dalykai perduodami anonimi5kai ar kitu b[du, kai negalima nustatyti konkretaus paramos

tiekejo.

4. Paramos dalykas yra paramos tiekejo:

4.1. pinigines le5os;

4.2.betkoks turtas, iskaitant pagamintas ir isigytas prekes;

4.3. suteiktos paslaugos.

5. Paramos dalyku negali bflti Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq, Valstybinio

socialinio draudimo fondo, Sveikatos draudimo fondo, Privatizavimo draudimo fondo ir kitq valstybes

pinigq fondq, Lietuvos banko ir kitq valstybes ir savivaldybes pinigines leSos, taip pat tabakas, tabako

gaminiai, etilo alkoholis, alkoholiniai gerimai bei ribotai apyvartoje esantys daiktai.

6. Parama gali bflti gaunama Siais b[dais:

6. 1. neatlygintinai perduodant pinigines le5as;

6.2. neatlygintinai perduodant bet koki turt4, iskaitant pagamintas arba isigytas prekes;

6.3. neatlygintinai suteikiant paslaugas;

6.4. anonimi5kai - paramos gavejo gautos pinigines leSos, kitas turtas arba paslaugos, kai

paramos teikejas nera Zinomas arba nenori b[ti Zinomas.

6.5. kitais bldais, kuriq nedraudhia Lietuvos Respublikos istatymai bei tarptautines

sutartys.

7. Alytaus lop$eliui-darZeliui ,,Linelis" juridiniq asmenq registre paramos gavejo statusas

suteiktas 2004 m. balandZio 2 d.

II. PARAMOS PRIEMIMAS

8. Paramos gavejo prisiimami isipareigojimai paramos teikejui turi buti nurodyta sutartyje,

kuria iforminamas paramos teikimas. Paramos sutarti pasiraSo paramos davejas ir lopSelio-darZelio

direktorius.

9. Parama i5 fiziniq asmenq gali blti priimama ir be sutardiq.



10. Paramos b[du gautos pinigines leSos i5 juridiniq ar privadiq asmenq tiesiogiai
pervedamos j s4skait4 banke, kurioje apskaitomos paramos leSos. Paramos budu gautos pinigines leSos

ivertinamos mokejimq patvirtinandiame banko iSra5e.

1 1. LopSelio-darZelio direktorius savo isakymu sudaro Paramos priemimo ir skirstymo

komisij4 (toliau - komisija) ne maZiau kaip i5 5 lop5elio-darLelio darbuotojq.

12. Komisija gaut4 param4 materialinemis vertybemis ir suteiktomis paslaugomis
inventorizuoja ir ivertina. fvertinimas iforminamas Paramos perdavimo - priemimo aktu (1 priedas),

kuriame nurodomas paramos teikejas, i5vardijami paramos dalykai, jq kiekis, vertd:, nuraSomi netinkami
naudoti daiktai.

13. Komisija gaut4 param4 materialinemis vertybemis, kuriq vertd ndra nurodyta jokiuose

dokumentuose, ivertina paramos gavimo dien4 galiojandiomis analogi5kq ar panaSiq daiktq kainomis.

ivertinus jq nusidevejim4, bet ne maZiau nei vienas euras.

14. AnonimiSkai gauta parama turi b[ti suskaidiuota, ivertinta ne vdliau kaip ateinandi4

dien4 po paramos gavimo. Suskaidiavus (ivertinus) gaut4 anoniming param?, suraSomas anonimines
paramos suskaidiavimo ir ivertinimo aktas, kuri pasiraSo komisijos nariai.

III. PARAMOS SKIRSTYMAS IR PANAUDOJIMAS

15. Gautos paramos piniginemis leSomis panaudojimo klausimus nagrineja istaigos
Paramos priemimo ir skirstymo komisija. Komisijos darbo forma yra posedZiai. PosedZiams

pirmininkauja komisijos pirmininkas. Posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip 213

komisijos nariq. Komisijos sprendimai priimami bendruoju sutarimu arba, jei jo negalima pasiekti,

komisij os nariams balsuojant.

16. Komisijos posedZio metu raSomas posedZio protokolas, kuriame komisija pateikia

si[lymus del paramos skirstymo, panaudojimo tikslingumo, apsvarsto paramos panaudojimo meting

ataskait4. PosedZio protokol4 pasira5o visi posedyje dalyvavE komisijos nariai.

17. Parama naudojama istaigos nuostatuose nustatytiems uZdaviniams ir funkcijoms

igyvendinti:
1 7.1. istaigos ugdymo proceso modernizavimui;

17.2. ugdymo s4lygq gerinimui (ilgalaikio ir trumpalaikio turto, reikalingo kokybi5kam

ugdymo procesui uztikrinti, isigijimui);
17.3. aplinkos s4lygq gerinimui (grupiq patalpq remontui, butiniems einamo remonto

darbams, paslaugq uZ atliktus darbus, priemoniq ir kt.);

17.4. lauko aplinkos gerinimui;

1 7.5. pedagogq projektinei veiklai;
I 7.6. mokomosios, groZines literaturos, periodines spaudos uZsakymui;

17 .7 . istaigos darbuotojq (iSskyrus pedagogus) profesiniam tobulejimui;
I 7.8. priemondms fstaigos reprezentacijai gaminti, isigyti.
18. Gautos paramos le5q negalima naudoti darbuotojq darbo uZmokesdiui, premijoms,

priedams moketi, ekskursijq ir iSvykq organizavimui ir kitai veiklai, kuri nesusijusi su nuostatuose

nustatytq uZdavini q ir funkcij q igyvendinimu.
19. Jeigu paramos davejas sutartyje nurodo konkredi4 paramos panaudojimo paskirti, taiji

negali b[ti keidiama.

IV. PARAMOS APSKAITA

20. Gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos istatymu, Buhalterines apskaitos istatymu ir kitais teises aktais.



21. Paramos le5os apskaitomos atskiroje tam tikslui Alytaus lopSelio-darZelio ,,Linelis"
atidarytoje banko s4skaitoje.

22. Siq teSq asignavimq valdytojas yra lopSelio-darZelio direktorius. Gauta parama
naudojama pagal atskirq lop5elio-darZelio direktoriaus patvirtint4 iSlaidq s4mat4.

23. Ataskait4 apie lopSelio-darZelio vardu gaut4 param4 Valstybinei mokesdiq inspekcijai
rengia ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia lop5elio-darZelio apskait4 tvarkantis Aly.taus miesto
paslaugq centras.

V. KONTROLE IR ATSKAITOMYBE

24. Lop5elis-darZelis apie gaut4 param4 ir jor panaudojim4 atsiskaito Lietuvos
Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

25. Paramos gavimo ir naudojimo vertinim4, vadovaudamiesi veikl4 reglamentuojandiais
teises aktais, gali atlikti Alytaus miesto savivaldybes administracijos Centralizuotas vidaus audito
skyrius ir Savivaldybes kontroles ir audito tamyba.

26. Lop5elio-darZelio direktorius apie gaut4 paramq ir jos panaudojim4 pateikia lopSelio-
darZelio tarybai, vieSai skelbia Iop5elio-darZelio interneto svetaineje. Tevai informuojami tevq
susirinkimq metu.

YI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uL gautos paramos paskirstymo vieSum4,
skaidrum4, tikslingum4.

28. UZ lopSelio-darZelio vardu gautos paramos apskaitE atsako lop5elio-darZelio
buhalterinE apskait4 centralizuotai tvarkandios istaigos vadovas.

29. Sios taisykles gali bfrti pakeisto, papildytos ar pripaZintos netekusiomis galios Alytaus
lopSelio-darZelio,,Linelis" direktoriaus isakymu.



Alytaus lopSelio-darZelio,,Linelis,,
gautos paramos priemimo, panaudojimo ir
apskaitos tvarkos apra5o

I priedas

ALYTAUS LOPSELIS-DARZELIS,,LINELIS"
fmones kodas 191054425, .launimo g.13. Alytus

PARAMOS PERDAVIMO _ PRIEMIMO AKTAS

20 m. d.

Paramq, gautq i5

(nurodyti labdaros teikejq ir paramos gavimo dat4)

Labdaros dalyko pavadinimas Matavimo
vienetas

Kiekis Vieneto kaina,
Lt

Suma, Lt

Bendra suma (skaitmenimis ir ZodZiais):

Param4 prieme Paramos priemimo ir skirstymo komisija:

Pirmininkas -

Nariai :

(paraSas) (Vardas, pavarde)

(paraSas) (Vardas" pavarde)

(para5as) (Vardas, pavarde)

(para5as) (Vardas, pavarde)

(paraSas) (Vardas. pavarde)


