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ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,PUSYNELTS" VARDU
GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus lop5elio-darZelio ,,Pu5ynelis" (toliau - lop5elis-darZelis) vardu gautos

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

priemimo, skirstymo, apskaitos, kontroles ir atskaitomybes proced[ras.

2. Taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos

istatymu (toliau - istatymas) ir Alytaus miesto savivaldybes biudZetiniq istaigq vardu gautos

paramos skirstymo taisyklemis.
3. Parama - paramos teikejq savanori5kas ir neatlygintinas paftImos dalykq teikimas

istatymo nustatytais tikslais ir b[dais, iskaitant ir tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami

anonimi5kai ar kitu b[du, kai negalima nustatyti konkretaus paramos teikejo.

4. Paramos dalykas yra:

4.1. paramos teikejo pinigines le5os (taip patir 2 procentq gyventojq pajamq mokesdio

leSos);

4.2.betkoks turtas, iskaitant pagamintas ir isigytas prekes;

4.3. suteiktos paslaugos.

5. Paramos dalyku negali b[ti Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq,

Valstybinio socialinio draudimo fondo, privalomo sveikatos draudimo fondo biudZetq,

Privatizavimo fondo ir kitU valstybes pinigq fondq, Lietuvos banko ir kitq valstybes ir savivaldybiq

pinigines 1e5os, taip pat tabakas ir tabako gaminiai, etilo alkoholis ir alkoholiniai gerimai bei ribotai

apyvartoj e esantys daiktai.
7. Anonimi5kai gauta parama - paramos gavejo gautos pinigines leSos, kitas turtas

arba paslaugos, kai paramos teikejas ndra Zinomas arba nenori b[ti Zinomas.

8. Alytaus lop5eliui-darZeliui ,,PuSynelis" juridiniq asmenq registre paramos gavejo

statusas suteiktas 2004 m.balandlio 2 d.

II SKYRIUS
PARAMOS PRIEMIMAS

g.Paramagali b[ti gaunama Siais bfldais:

9.1. neatlygintinai gaunant pinigines le5as;



sutartys.

9.2. neatlygintinai gaunat bet koki turt4 ar paslaugas;

9.3. gaunat turt4 naudotis panaudos teise;

9.4. testamentu gaunant bet kokiturt4;
9.5. kitais budais, kuriq nedraudilia Lietuvos Respublikos istatymai ir tarptautines

10. Paramos gavejo isipareigojimai paramos teikejui:

1 1.1. viesinti informacij q apie paramos teikej4;

11.2. teikti paramos teikejui ataskaitas apie gautos paramos panaudojimQ, paramos

gavejo veiklq;
1 1.3. panaudoti paramos dalyk4 paramos teikejo nurodyta tvarka.

12. [sipareigojimas panaudoti paramos dalyk4 paramos teikejo nurodyta tvarka negali

prie5tarauti istatymo ir Siq taisykliq nuostatoms del paramos panaudojimo.

13. Paramos gavejo prisiimami isipareigojimai paramos teikejui turi buti nurodyta

sutartyje, kuria iforminamas paramos teikimas. Paramos sutarti pasira5o paramos davejas ir
lop5elio-darZelio direktorius.

14.Paruma gali bflti priimama ir be sutardiq, jeigu nenustatomos papildomos paramos

davejo s4lygos ir paramos gavejas neprisiima jokiq lsipareigojimq. Siuo atveju paramos davejas (jei

paraffra gaunama piniginemis le5oms), pinigines le5as tiesiogiai perveda i lop5elio-darZelio

atsiskaitom4j4 s4skaitq banke, kurioje apskaitomos paramos leSos. Paramos bfldu gautos pinigines

le5os ivertinamos mokej im4 patvirtinandiame banko i5ra5e.

15. Paramos gavimo faktas iforminamas dokumentais, turindiais visus Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos istatymo 13 straipsnyje i5vardytus privalomus apskaitos

dokumentq rekvizitus, suraSant perdavimo-priemimo akt4. Prie perdavimo-priemimo akto

pridedami ir kiti gaunamos paramos dalyk4 identifikuojantys dokumentai ar jq patvirtintos kopijos.

16. Lop5elio-dafielio direktorius paramu skaidiuoti ir ivertinti sudaro Paramos

priemimo ir skirstymo komisij4 (toliau - komisija), jos sudarymas ir funkcijos apibreZtos Siq

taisykliq III skyriuje ,,Komisijos sudarymas ir jos darbo tvarka".

17. Gaunant kaip param4 ilgalaiki materialqjf turt4 naudotis panaudos teise, turi btiti

sudaroma panaudos sutartis ir sura5omas turo priemimo-perdavimo naudotis pagal panaudos sutarti

aktas. Pagal panaudos sutarti perduotas nemokamai naudotis turtas lieka paramos teikejo

nuosavybe.

18. Gaunat nekilnojamq lutrtq, iregistruot4 viesajame registre, taip pat jei sudaroma

dovanojimo sutartis, kurios suma didesne kaip 14 500 eury, paramos sutartis tvirtinama notaro

Civilinio kodekso ir Notariato istatymo nustatyta tvarka.

19. Anonimi5kai gauta parama turi b[ti suskaidiuota, ivertinta ne veliau kaip kitq

dien4 po paramos gavimo. Suskaidiavus (ivertinus) gaut4 anoniming parumq, sura5omas laisvos

formos anonimines paramos apskaidiavimo ir ivertinimo aktas, kuriame turi bUti nurodytas gautos

paramos dalykas (pinigines 1e5os, kitas turtas ir pan.) ir verte. Akt4 privalo pasira5yti komisijos

nariai.

20. Piniginemis le5omis gauta anonimine parama ine5ama lop5elio-darZelio

atsiskaitom4 s4skaitE banke, kuriame apskaitomos paramos leSos.

21. Gafia anonime parama skirstoma ir saugoma Siose taisyklese nustatyta bendra

tvarka.



III SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS IR JO DARBO TVARKA

22. Loplelio-darZelio direktorius sudaro Gautos paramos priemimo ir skirstymo

komisij4 (toliau - komisija). Komisija sudaroma, jos pirmininkas ir sekretorius skiriami lop5elio-

dar Zelio direktoriaus isakymu.
22. Paramos priemimo ir skirstymo komisij4 sudaro ne maLiau kaip 5 lopSelio-

darlelio darbuotojai. Lop5elio-darlelio direktorius komisijos nariu negali b[ti.
23. Komisijos darbo tvarka ir procedtiros nustatomos Alytaus lopSelio-darZelio

,,Pu5ynelis" gautos paramos priemimo ir skirstymo komisijos darbo reglamente.

IV SKYRIUS
PARAMOS LESU SKIRSTYMAS IR PARAMOS PANAUDOJIMAS

24. Gautos paramos skirstym4 nagrineja lop5elio-darZelio Gautos paramos priemimo

ir skirstymo komisija.
25. Komisijos posedZio metu ra5omas posedZio protokolas, kuriame komisija pateikia

si[lymus del paramos skirstymo. PosedZio protokol4 pasira5o visi posedyje dalyvavg komisijos

nariai.

26. Gauta parama (ei paramos teikejo nenurodyta, kam konkrediai ji skirta)

naudojama lop5elio-darZelio nuostatuose nustatytiems uZdaviniams ir funkcijoms igyvendinti:
26. I . lop5elio-darZelio ugdymo proceso modernizavimui;

26.2. ugdymo sqlygq gerinimui (ilgalaikio ir trumpalaikio turto, reikalingo

kokybi5kam ugdymo procesui uZtikrinti, isigij imui) ;

26,3. aplinkos s4lygq gerinimui (grupir+ patalpq remontui, bfltiniems einamo remonto

darbams, paslaugq uZ atliktus darbus ir kt.);
26.4. lartko ugdomosios aplinkos gerinimui;

26.5. pedagogq projektinei veiklai;
26.6. mokomosios ir groZines literatflros isigijimui.
27. Gattos paramos pinigines leSos ir kitas turtas negali btiti:

27.1. natdojamas politinems partijoms ar politinems kampanijoms finansuoti ir
politinirtr kampanijq dalyviq politiniq kampanijq laikotarpiu atsiradusiems ar su politinemis

kampanij omi s susij usiems skolos isiparei goj imas padengti ;

27.2. perduodami kaip ina5us juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavejas.

28. Jeigu paramos davejas mokejimo nurodyme irlar sutartyje nurode konkredi4

paramos paskirti, parurflanaudojama pagal gavimo paskirti, ji negali btti keidiama.

29. Gautas paramos lesas draudiliama naudoti lop5elio-darZelio darbuotojq darbo

uZmokesdiui, premijoms, priedams moketi, ekskursijq ir i5vykq organizavimui ir kitai veiklai, kuri

nesusijusi su lop5elio-darZelio nuostatuose nustatytq uZdaviniq ir funkcijq igyvendinimu.
30. Paramos leSos yra skiriamos lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu pagal Paramos

priemimo ir skirstymo komisijos sifllymus. [sakyme nurodoma kokiai priemonei igyvendinti
(isigyti) skiriama parama ir nurodoma konkreti suma.

31. Nepanaudotos paramos leSos paskirstomos kartu su kitas finansiniais metais gauta

parama. Paramos leSos, gautos nurodant naudojimo tiksl4 ir per einamuosius metus nepanaudotos,



naudojamos kitais finansiniais metais pagal paramos davejo nurodyt4 paskirti arbaparamos teikimo

sutartyj e numatytais atvej ais perskirstant le5as.

V SKYRIUS
PARAMOS APSKAITA IR ATSKAITOMYBE

32. Gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros

ir paramos istatymu, Buhalterines apskaitos istatymu ir kitais teises aktais.

33. Lop5elio-darZelio vardu gavtaparaffra piniginemis le5omis apskaitoma atskiroje,

tam tikslui atidarytoje banko s4skaitoje.

34. Gauta parama naudojama pagal atskir4 lop5elio-darZelio direktoriaus patvirtint4

i5laidq sqmat4.

35. Lopselis-darZelis apie gaut4 parumq atsiskaito Valstybinei mokesdiq inspekcijai ir

kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

36. Ataskait4 apie lop5elio-darZelio vardu gattq pararnq Valstybinei mokesdiq

inspekcijai rengia ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia lop5elio-darZelio apskait4 tvarkantis

Alytaus miesto paslaugq centras.

36. Lop5elio-darZelio direktorius ataskait4 apie gaut4 paramq ir jos panaudojim4 teikia

Lop5elio-darZelio tarybai ir viesai skelbia lop5elio-darZelio interneto svetaineje

www. a1).tauspus)rnelis. lt

VI SKYRIUS
KONTROLE

37. 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 tarnyba.

38. Kitos valstybes institucijos ir istaigos paramos gavim4 ir naudojim4 kontroliuoja

pagal savo kompetencijas, jei tai numato istatymai ir kiti teises aktai.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uZ lopielio-darZelio vardu gautos paramos

paskirstymo viesumq, skaidrumE, tikslingumE.

40. UZ lop5elio-darZelio vardu gautos paramos apskaitq atsako lop5elio-darZelio

buhaltering apskait4 centralizuotai tvarkandios istaigos vadovas.

41. UZ lop$elio-darZelio vardu ne piniginemis le5omis gauto turto saugojim4 ir jo

panaudoj im4 atsako lop Selio-darZelio direktoriaus pavaduotoj as ukiui.

42. LopSelio-darielio darbuotojai uZ Siq taisykliq nesilaikym4 atsako Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tv arka.

43. Lop5elio-darLelio darbuotojq veiksmai, igyvendinant taisykles, gali b[ti
apskundZiami Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

44. Sios taisykles gali blti pakeisto, papildytos ar pripaZirrtos netekusiomis galios

Alytaus lop5elio-darZelio,,Pu5ynelis" direktoriaus isakymu.
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Alytaus lopSelio-darlelio,,Pu5ynelis"

Gautos paramos skirstymo taisykliq
1 priedas

(Paramos perdavimo - priemimo akto forma)

ALYTAUS LOPSELIS-DARZELIS,,PUSYNELIS"

PARAMOS PERDAVIMO _ PRIEMIMO AKTAS
Nr.

20 m.
Alytus

d.

Paramq gauta i5

(nurodyti paramos teikej4 ir paramos gavimo dat4)

Bendra suma (skaitmenimis ir ZodZiais):

Eil.
Nr.

Paramos pavadinimas Kiekis Suma Eur
Pastabos

(paramos teikimo s4lygos,
panaudoiimo tikslas)

Pirmininkas -

Nariai:
(para5as) (Vardas, pavarde)

(para5as) (Vardas, pavarde)

(para5as) (Vardas, pavarde)

(para5as) (Vardas, pavarde)

(para5as) (Vardas, pavarde)

Paramqprieme Paramos priemimo ir skirstymo komisija:


