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JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILAS“ GAUTOS PARAMOS 

APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
       1. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ (toliau – Darželis) gautos paramos apskaitos ir 

panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja paramos, gautos pagal Lietuvos 

Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, apskaitos ir panaudojimo tvarką. 

      2. Paramos lėšos Darželyje apskaitomos  atskirai nuo biudžeto lėšų. Tam tikslui AB Luminor 

banke atidaryta atskira paramos gavėjo sąskaita.  

      3. Paramos teikėjais gali būti Darželio darbuotojai, ugdytinių šeimos nariai, kiti fiziniai ir 

juridiniai asmenys. 

  

II SKYRIUS 

PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO PLANAVIMAS  

 

     4. Darželio darbuotojų skirtų paramos lėšų (1,2  GPM) panaudojimas planuojamas kiekvienų 

metų  sausio mėn., prieš tai išanalizavus bendruomenės poreikius. Metų eigoje, pasikeitus 

aplinkybėms ar atsiradus nenumatytiems poreikiams, pasitarus su bendruomene, numatytas planas 

gali būti koreguojamas. 

     5. Grupių mokytojos darželio direktoriui iki gegužės 30 d. pateikia konkrečiai grupei paramą 

skyrusių šeimos narių skaičių. Grupei skirtas ugdytinių šeimos narių paramos lėšas, grupės 

mokytojos planuoja pasitarusios su savo grupės bendruomene.  

  

III SKYRIUS 

PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

     6.  Darželiui skirtos paramos lėšos gali būti naudojamos: 

     6.1. ugdymo priemonėms įsigyti; 

     6.2. Darželio veiklai organizuoti; 

     6.3. patalpoms remontuoti ir teritorijai atnaujinti; 

     6.4. darbuotojų kvalifikacijai tobulinti; 

     6.5. trumpalaikiam ir ilgalaikiam turtui įsigyti; 

     6.6. atsiskaityti už suteiktas paslaugas;      

     6.7. pagal paramos davėjo nurodytą paskirtį, kai sudaroma paramos teikimo sutartis, kurioje ši 

sąlyga numatyta. 

     7. Lėšų naudojimo viešąjį pirkimą vykdo viešųjų pirkimų organizatorius arba viešųjų pirkimų 

komisija. 



  
IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA 

 
     8. Apie 1,2% GPM lėšų panaudojimą direktorius kartą per metus atsiskaito Darželio tarybai ir 

bendruomenei. Informaciją apie konkrečios Darželio grupės lėšų panaudojimą mokytojos teikia 

tėvams per susirinkimus, patalpina grupių stenduose. 

  
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
    9.  Aprašas gali būti koreguojamas  keičiantis teisės aktams ir/ar atsižvelgiant į bendruomenės 

narių pasiūlymus. 

_________________________ 
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