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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sis apra5as reglamentuoja paramos le5q gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvark4 Kauno Valdorfo
darZelyje ,,Saltinelis" (toliau - DarZelis), lgyvendinandiame ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo
programas.

2. Pagal Lietuvos Respublikos finansq ministro 2002-09-25 isakym4 Nr. 305 nuo 2003 m. sausio I
dienos istaiga turi teisQ gauti iki 2 procentq gyventojq pajamq mokesdio sumos, kuri4 nuolatinis Lietuvos
gyventojas, pareiSkgs nor4, gali pervesti istaigai. Kauno Valdorfo darZelis,,Saltinelis" vadovaujantis
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymu 1zin., t993, Nr. 2 1-50 6; 2000, Nr. 61 - I 8 1 8) (toliau -
Labdaros ir paramos istatymas) yra iregistruotas Valstybiniame registrq centre turintis teisg gauti paramq,
t.y. suteiktas paramos gavejo statusas 2004.04.08

3. Paramos leSos apskaitomos atskirai nuo biudZeto leSq.

II. PARAMOS GAVIMAS IR SKIRSTYMAS

4. Parama yra paramos teikejq savanori5kas ir neatlygintinas paramos dalykq teikimas darZeliui

istatymq numatyta tvarka. Parama gali bUti naudojama darZelio nuostatuose numatytiems uZdaviniams ir
funkcijoms igyvendinti.

5. Parama gali biiti:
5.1.pinigines leSos;

5.2.bet koks kitas turtas, iskaitant pagamintas ar isigytas prekes;
5.3.suteiktos paslaugos.

6. Paramos teikimo budai:
6.l.neatlygintinai perduodant pinigines le5as ar bet koki kit4 turt4 (iskaitant pagamintas arba isigytas

prekes), suteikiant paslaugas;
6. 2. suteikiant turt4 naudotis panaudos teise;
6. 3.kitais btidais, kuriq nedraudZia Lietuvos Respublikos istatymai.

III. PARAMOS APSKAITA

7. Paramos apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu:

7.1. paramos bUdu gautq vertybiq apskait4 vykdo darZelio buhalteris;
7.2. paramos b[du gautas turtas pajamuojamas pagal paramos teikejo nurody4 vertg;
7.3. jeigu verte nenurodyta, direktoriaus isakymu sudaryta komisija nustato kain4

nustatlos formos akt4.
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IV. PARAMOS PANAUDOJIMAS

8. Gauta parama naudojama pagal teikejo nurody4 paskirti, neprie5taraujandi4 lopSelio-darLelio
nustatytq uZdaviniq ir funkcijq i gyvendinimui.

9. Jei gautos paramos paskirtis nenurodoma, parama, aptarus darZelio taryboje, naudojama darZelio
nuostatuose nustatytq uZdaviniq ir funkcijq igyvendinimui.

I0. 2 % paramos ir labdaros leSq paskirtis suderinama darZelio taryboje, naudojama darZelio
nuostatuose nustatytq uZdaviniq ir funkcijq igyvendinimui.

1 1. Jei teikejas nera Zinomas arba nenori buti Zinomas, gauta parama laikoma anonimi5ka ir
naudojama Lietuvos Respublikos finansq ministerijos patvirtinta tvarka.

12.Parama gali biiti naudojamas:
12.1. ugdymo priemonems isigyti vaikq kompetencijq ugdymui;
12.2. istaigos personalo veiklai organizuoti ir viso personalo kompetencijai tobulinti;
12.3. darbt4 saugos ir higienos norrnas atitinkandiq patalpq, pastato, lop5elio-darZelio

teritorijos funkcionavimo uZtikrinimui ir atnaujinimui, istaigos reklamai;
I 2. 4 . trumpalaikiam ir il gal aiki am inventoriui i si gyti ;
12.5. ilgalaikiam turtui isigyti;
1 2.6. atsiskaitytr uL suteiktas paslaugas;
12.7. pagal Paramos davejo nurody4 paskirti, kai sudaroma paramos teikimo sutartis, kurioje

5i s4lyga numatyta.
13. LeSq naudojimo vie5qji pirkim4 vykdo darZelio vie5qjq pirkimq organizatorius.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

14. Apie paramos biidu gaut4 turt4 ir leSas buhalteris pateikia ataskait4 Valstybinei mokesdiq
inspekcijai ir teritorinei statistikos istaigai pagal tiping form4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos finansq ir
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybes.

15. DarZelio administracija apie gautq param4 ir jos panaudojim4 kasmet atsiskaito istaigos
bendruomenei, tevams visuotiniq susirinkimq metu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Paramos 1e5q panaudojimas vykdomas vadovaujantis darZelio paramos le5q gavimo, apskaitos ir
panaudojimo tvarkos apra5u.


