
 
 

ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO 
TVIRTINIMO  

 

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. V-79 

 Alytus 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 

nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 2015 m. gruodžio 17 d.  įstatymu Nr. XII-
2202 „Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-72 pakeitimo“, 

t v i r t i n u  Alytaus Piliakalnio progimnazijos paramos gavimo, panaudojimo 

ir apskaitos tvarkos aprašą (pridedamas). 

 

 

 

Direktorė                       Regina Špukienė 



 

PATVIRTINTA 

Alytaus Piliakalnio progimnazijos 

direktoriaus  2015 m. gruodžio 31 d. 

sakymu Nr. V-79 

 

 

PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS  

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas reglamentuoja 2% GPM ir kitos paramos bei labdaros gavimą, apskaitą 
ir panaudojimą Alytaus Piliakalnio progimnazijoje, gyvendinančioje pradinio, pagrindinio ir 

neformalaus ugdymo programas lietuvių kalba.  
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos statymu Piliakalnio 

progimnazija turi teisę gauti iki 2% gyventojų pajamų mokesčio sumos, kurią Lietuvos Respublikos 
gyventojas, pareiškęs norą, gali pervesti progimnazijai.  

3. Piliakalnio progimnazija 2004 m. kovo 30 d. yra registruota Valstybiniame registrų 
centre.  

4. 2 proc. GPM lėšos ir kitos paramos lėšos apskaitomos atskiroje sąskaitoje 
vadovaujantis labdaros ir paramos statymu ir šiuo aprašu.  
 

II SKYRIUS 

LĖŠŲ GAVIMAS IR APSKAITA 

 

5 Lėšos gaunamos iš LR juridinių asmenų, mokyklos bendruomenės narių, baigusių 
mokyklą asmenų, kitų gyventojų pareiškusių norą pervesti paramos lėšas Piliakalnio progimnazijai 

6. Paramos lėšos staigoje apskaitomos atskirai nuo biudžeto lėšų.  
7. Lėšų apskaitai banke atidaryta atskira paramos gavimo sąskaita.  

 

III SKRIUS 

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

8. Sprendimus dėl paramos lėšų panaudojimo priima Progimnazijos taryba. Paramos 

lėšų panaudojimo sąmatos sudaromos remiantis progimnazijos Tarybos sprendimais. Paramos lėšų 
panaudojimo sąmatas, sąskaitas tvirtina progimnazijos direktorius / direktorė.  

9. Už paramos lėšas gali būti sigyjamas turtas, priemonės, kurios padėtų gyvendinti 
progimnazijos tikslus ir uždavinius, gerinti mokyklos aplinką, mokymosi kokybę.  

10. Paramos lėšos nenaudojamos staigų darbuotojų darbo užmokesčiui, premijoms, 
kitokiems darbuotojų skatinimams.  

11. sigytas turtas, priemonės, medžiagos užpajamuojamos, išskiriant pastabose lėšų 
šaltinius. 
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IV SKYRIUS 

 ATSISKAITYMAS 

 

12. Apie lėšų panaudojimą, sąmatos vykdymą, progimnazijos direktorius / direktorė 

informuoja Piliakalnio progimnazijos tarybą, mini savo metiniuose pranešimuose, visuotiniame 
tėvų susirinkime, mokytojų tarybos posėdžiuose. 
 

 

V SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Šis aprašas bei lėšų panaudojimo ataskaitos skelbiamos progimnazijos 

internetinėje svetainėje.  
14. Aprašas gali būti keičiamas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos labdaros ir 

paramos statymo. 
 

 

 

____________________________ 

 

 

 


