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VISAGINO SVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
GAUTOS PARAMOS GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visagino Svietimo pagalbos tamybos (toliau - Tarnyba) gautos paramos gavimo,
apskaitos ir panaudojimo taisykles (toliau Taisykles) parengtos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos istatymu (toliau - fstatymas).

2. Sios Taisykles nustato Tamybos uuidr-gautos paramos priemimo, apskaitos bei
panaudoj imo procedDras.

3. Siose Taisyklese vartojamos s4vokos:
Parama - paramos teikejq savanori5kas ir neatlygintinas paramos dalykq teikimas

fstatymo nustatytais tikslais ir budais, iskaitant tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami
anonimi5kai ar kitu b[du, kai negalima nustatyti konkretaus paramos teikejo.

Paramos tikslas - teikti paramos dalykus Tarnybos nuostatuose numatytiems, Taisyklese
toliau nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams.

Visuomenei naudingi tikslai - tai veikla tarptautinio bendradarbiavimo, Zmogaus teisirl
apsaugos, maZumq integracijos, kultflros, religiniq ir etiniq vertybiq puoselejimo, Svietimo, mokslo
ir profesinio tobulinimo, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sporto, socialines apsaugos ir darbo,
sveikatos prieZifiros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisetvarkos, nusikalstamumo prevencijos,
gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir bfisto pletros, autoriq teisiq ir gretutiniq teisiq apsaugos,
aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudi5komis pripaZlstamose srityse.

Paramos dalykas - paramos teikejo pinigines leSos (taip pat ir iki 2 procentq gyventojq
pajamq mokesdio leSos); bet koks kitas turtas, iskaitant pagamintas ir lsigytas prekes; suteiktos
paslaugos.

Paramos dalyku negali blti Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq, Valstybinio
socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZetq, Privatizavimo fondo ir
kitq valstybes pinigq fondq, Lietuvos banko ir kitos valstybes ir savivaldybiq pinigines leSos, taip
pat tabakas ir tabako gaminiai, etilo alkoholis ir alkoholiniai gerimai bei ribotai apyvartoje esantys
daiktai.

Anonimi5kai gauta parama - paramos gavejo gautos pinigines leSos, kitas turtas arba
paslaugos, kai paramos teikejas nera Zinomas (gauta vie5qjq akcrjq ir kitokiq renginiq metu arba
kitu bUdu) arba nenori b[ti Zinomas.

4. Kitos Siose Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka |statyme apibreZtas s4vokas.
5. Tamyba tampa paramos gaveja ir igyja teisg gauti paramQ tik {statymo nustatyta tvarka

gavusi paramos gavejo statusq.
6. Tarnyba pateikusi laisvos formos pra5ym4 Valstybinei mokesdiq inspekcijai, turi teisg

gauti duomenis apie jiems apskaidiuotas ir pervestas pajamq mokesdio sumas.

II SKYRIUS
PARAMOS PRIEMIMAS

T.Parama gali bfti gaunama Siais bDdais:
7.1. neatlygintinai gaunant pinigines le5as ar bet koki kit4 turt4 (iskaitant pagamintas arba

isigytas prekes), gaunant paslaugas;
7.2. gaunant turt4 naudotis panaudos teise;
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7.3. testamentu gaunant bet koki turt4;
7.4. kitais bfldais, kuriq nedraudlialietuvos Respublikos istatymai ir tarptautines sutartys.
8. LeidZiami Sie Tarnybos isipareigojimai paramos teikejui:
8.1. vieSinti informacijE apie paramos teikej4;
8.2. teikti paramos teikejui ataskaitas apie gautos paramos panaudojim4. paramos gavejo

veikl4;
8.3. panaudoti paramos dalyk4 paramos teikejo nurodyta tvarka.
9' ISlaidq, kurias patiria Tarnyba vie5indama informacij4 apie paramos teikej4, suma neturi

virSyti 10 procentq paramos teikejo suteiktos paramos veftes. Jeigu vie5indama infbrmacij4 Tarnyba
patiria iSlaidq, virSijandiq Siame punkte nurodyt4 rib4, minetq "ibq virSijandios iSlaidos laikomos
parama, panaudota ne pagal paramos paskirli.

10. Tarnybai viesinant informacij4 apie paramos teikej4, mutatis mutandis taikomos teises
aktq, reglamentuojandiq reklam4, nuostatos.

11. fsipareigojimas panaudoti paramos dalyk4 paramos teikejo nurodyta tvarka negali
priestarauti fstatymo ir Siq Taisykliq nuostatoms del paramos panaudojimo.

12. Tarnybos prisiimami isipareigojimai paramos teikejui turi b[ti nurodyi sutarlyje, kuria
iforminamas paramos teikimas. Paramos sutarlf pasiraSo paramos davejas ir Tarnybos vadovas.

13. Parama gali blti priimama ir be sutardiq, jeigu nenustatomos papildomos paramos
davejo s4lygos ir Tarnyba neprisiima jokiq isipareigojimq. Siuo atveju paramos davejas (ei parama
gaunama piniginemis leSomis) mokejimo pavedime nurodo tik konkretq paramos gavej4 - Tarnybq.

14. Paramos gavimo faktas iforminamas dokumentais, turindiais visus Lietuvos
Respublikos buhalterines apskaitos istatymo l3 straipsnyje iSvardytus privalomus apskaitos
dokumentq rekvizitus, sura5ant perdavimo-priemimo aktE. Prie perdavimo-priemimo akto gali buti
pridedami ir kiti gaunamos paramos dalyk4 identifikuojantys dokumentai ar jq patvirlintos kopijos.

15' Tarnybos vadovas paramai skaidiuoti ir iverlinti sudaro Paramos priemimo ir
skirstymo komisijE (toliau - Komisija), kurios sudarymas ir funkcijos apibreZtos Siq Taisykliq III
skyriuje ,,Komisijos sudarymas ir jos darbo tvarka".

16. Gaunant kaip param4 ilgalaiki materialqji turt4 naudotis panaudos teise, turi blti
sudaroma panaudos sutartis ir sura5omas turto priemimo-perdavimo naudotis pagal panaudos
sutarli aktas. Pagal panaudos sutarli perduotas nemokamai naudotis turtas lieka paramos teikejo
nuosavybe.

17. Gaunant nekilnojamEii turt4, iregistruot4 vie5ame registre. taip pat jei sudaroma
dovanojimo sutartis, kurios suma didesne kaip 14500 (keturiolika tlkstandiq penki Simtai) eurq,
paramos sutartis tvirlinama notaro Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos
notariato f statymo nustatyta tvarka.

18. Anonimi5kai gauta parama (toliau - anonimine parama) gaunama renkant uZdaruoju
b[du (kai parama renkama i specialiai tam skirt4 uldarq talpykl4) arba atviruoju budu (kai parama
nededama i specialiai tam skir14 uLdarEtalpykl4 ir renkama vieSqjq akcijq ir kitokiq renginiq metu)
turi b[ti ivertinama ir itraukiama i apskait4.

19. Anonimind parama, surinkta atviruoju bfidu, turi b[ti suskaidiuota (ivertinta) ne veliau
kaip kitq dien4 renginiui, kuriame ji buvo renkama, pasibaigus.

20. Anonimine parama, renkama uZdaruoju budu, tud b[ti suskaidiuota (iverlinta) ne
rediau kaip kart4 per menesi.

21. Suskaidiavus (ivertinus) gaut4 anoniming paramQ, sura5omas laisvos formos
anonimines paramos apskaidiavimo ir ivertinimo aktas, kuriame turi buti nurodytas anonimines
paramos rinkimo bfidas, laikotarpis arba renginys, per kurf gauta parama skaidiuojama (ivertinama),
gautos anonimines paramos dalykas (pinigines ldSos, kitas turtas ir pan.) ir vefte. Akt4 privalo
pasiraSy'ti Komisijos nariai ir paramos gavejo paskirtas asmuo, tvarkantis apskait4.

22. Piniginemis le5omis gauta anonimine parama fne5ama (pervedama) i Tarnybos
atsiskaitomEj4 s4skait4 banke, kuriame apskaitomos paramos leSos.

23. Per metus gautos anonimines paramos suma (verte) itraukiama i Tarnybos teikiam4
meting ataskaitq apie gaut4 paramq ir jos panaudojim4.
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24. Gauta anonimine parama skirstoma ir saugoma Siose Taisyklese nustatyta bendra
tvarka.

III SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS IR JOS DARBO TVARKA

25' Tarnybos vadovas sudaro Komisij4 gautai paramai ivertinti. sillymams del gautos
paramos skirstymo teikti. Komisija sudaroma ir jos pirmininkas bei sekretorius skiriamas Tarnybos
vadovo isakymu. Komisij4 sudaro ne maZiau kaip 3 Tarnybos darbuotojai.

26. Komisijos darbo forma yra posedZiai, kurie rengiami pagal poreiki. PosedZiams
pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Posedis yra teisetas, jeigu jame Aatyvauji ne maLiaukaip 213
komisijos nariq. Komisijos sprendimai priimami Komisijos nariams balsuojant.

27. Komisijos sekretorius pateikia Komisijai medZiag4 apie gaut4 paramq ir paramos
davejo pageidavimq sudaryti paramos teikimo sutarti.

28. Komisija gaut4 paramE ivertina taip:
28.1. pinigq - pagal mokejimo nurodyme ir

i5ra5e nurodyt4 sum4;
faktiSk4 mokejim4 patvirlinandiame banko

28.2. ilgalaikio materialiojo turto - pagal to turto likuting vertg, neiskaitant to turto vertes
padidejimo ar sumaZejimo del perkainojimo;

28.3. kito materialiojo turto ar materialiniq vertybiq - iverting paramos davejo perdavimo
dokumentuose (patvirtintuose paramos gavejo) nurodytq Sio turto isigijimo (pasigaminimo) vertg ir
nusidevejimq;

28.4. paslaugq - pagal paslaugq suteikim4 patvirtinandiuose aktuose (patvirtintais paramos
gavejo) nurody4 jq vertg (savikain4);

28'5. materialiniq vertybiq, kuriq verte nera nurodyta jokiuose dokumentuose, vertd
ivertinama paramos gavimo dien4 galiojandiomis analogiSkq ar pana5iq daiktq kainomis, ivertinusjq nusidevejim4, bet ne maZiau nei vienas euras.

29. Nustadius netinkamus daiktus, surasomas aktas. kuriuo
nustatyta tvarka Sie netinkami daiktai gali blti nura5yti.

vadovaujantis teises aktq

30. Komisija gautos paramos ivertinimE iformina aktu, kuri pasira5o visi posedyje
dalyvavg Komisijos nariai.

31. Komisijos siulymai sura5omi posedZio protokole, kuri pasiraSo visi posedyje dalyvavE
Komisijos nariai. Komisija sillymus del gautos paramos skirstymo teikia Tarnybos vadovui.

IV SKYRIUS
PARAMOS LESU SKIRSTYMAS IR PARAMOS PANAUDOJIMAS

32. Gatta parama (ei paramos teikejo nenurodya, kam konkrediaiji skirta) paskirstoma ir
naudojama nuostatuose numatytiems, Siq Taisykliq I skyriuje ,,Bendrosios nuostatosi nurodyiems
visuomenei naudingiems tikslams.

33. Gautos paramos pinigines lesos ir kitas turtas negali bUti:
33.1. naudojami politinems partijoms ar politinems kampanijoms finansuoti ir politiniq

kampanrjq dalyviq politiniq kampanijq laikotarpiu atsiradusie,rr u. su politinemis kampanijomis
susijusiems skolos isipareigojimams padengti;

3 3 .2. perduodami j uridiniam I fiziniam asmeniui.
34' Jeigu paramos davejas mokejimo nurodyme ir I ar sutartyje nurode konkredi4 paramos

paskirti, parama naudojama pagal gavimo paskirti, ji negali blti keidiama.
35. Tarnybos vadovo isakyme nurodoma, kokiai priemonei fgyvendinti skiriama parama ir

nurodoma konkreti suma.
36. Gautas paramos lesas draudLiamanaudoti Tarnybos vadovui, darbuotojams premijuoti,

priedams moketi.
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37' Nepanaudotos paramos leSos paskirstomos kartu su kitais finansiniais metais gauta
parama. Paramos leSos, gautos nurodant naudojimo til,:sl4 ir per einamuosius metus nepanaudotos,
naudojamos kitais finansiniais metais pagal paramos dervejo nurodyt4 paskirti arba paramos teikimo
sutartyj e numatytais atvej ais perskirstant le5as.

V SKYRIUS
PARAMOS APS]KAITA

38' Gautos paramos apskaita tvarkoma vadc,vaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos
vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymu ir naudoj ama pagal atskir4 asignavimq valdytojq ar
BiudZetines istaigos vadovo patvirlint4 i5laidq s4mat4. S4mata turi blti suderinta ,, pu*-o,
teikeju, jeigu paramos teikimo sutartyje yra numatyta tokia sqlyga.

39. Pagal fstatymo ir Siq Taisykliq nuostatas, Tarnyba privalo atskirai tvarkyti gaunamos
paramos apskaitE (nurodyti gautos paramos teikejus, jei parama buvo gauta ne anonimi5kai, taip pat
paramos vertg ir kaip 5i parama buvo panaudota) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar jos
igaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais pateikti Valstybinei mokesdiq 

-inspekcijai

ataskaitas apie gaut4 paramq ir jos panaudojimq, apie savo veiklE, susijusi4 su Siq Taiiykliq I
skyriuje ,,Bendrosios nuostatos" nurodytq visuomenei naudingq tikslq igyvindinimu.

40. Ataskaitas apie Tarnybos vardu gaut4 param? rengia Tarnybos vadovas ar jo igaliotas
darbuotojas.

41. Tarnybos vardu gauta parama piniginemis le5omis apskaitoma atskiroje, tam tikslui
atidarytoj e banko s4skaitoje.

VI SKYRIUS
PARAMOS SAUGIOJIMAS

42. T arnyba rDpinasi gautos paramos saugoj irrLu.
43. Pinigines leSos, gautos kaip parama, saugomos atskiroje bankineje s4skaitoje.

VII SKYRITIS
KONTROLE IR ATSKAITOMYBE

44. Tarnyba apie paramos gavim4 atsiskaito Valstybinei mokesdiq inspekcijai ir kitoms
valstybes istaigoms Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

45. Tarnyba paramos gavim4 ir naudojim4 k,rntroliuoja pagal savo kompetencij4, jei tai
numato istatymai ir kiti teises aktai.

VIII SKYRIIJS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Tarnybos vadovas atsako uZ Tarnybos vardu gautos paramos paskirstymo vieSumE,
skaidrum4, tikslingum4 ir apskait4.

47. Tamybos darbuotojai uZ Siq Taisykliq nes:ilaikym4 atsako Lietuvos Respublikos teis6s
aktq nustatyta tvarka.

48. Tarnybos darbuotojq veiksmai, igyvendinant Taisykles, gali buti apskundZiami
Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

49. Sios Taisykles gali b[ti pakeistos, papildytos ar panaikintos Tarnybos vadovo
isakymu.


