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Zarasų profesinės mokyklos 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. V-126 

 

ZARASŲ PROFESINĖ MOKYKLA 

 

1,2 PROCENTŲ GPM (GAUTŲ PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS, LR 

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIŲ ĮSTATYMUS) GAVIMO, APSKAITOS IR 

PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas reglamentuoja 1,2 % GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos, LR 

gyventojų pajamų mokesčių įstatymus) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarką Zarasų profesinėje 

mokykloje (toliau - mokykla), įgyvendinančioje pagrindinio ir vidurinio ugdymo su profesiniu 

mokymu, pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas. 

2. Pagal 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1232 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą 

(aktuali suvestinė redakcija 2019-12-19 Nr. XIII-2713) ir 2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007 Lietuvos 

Respublikos Gyventojų pajamų mokesčių įstatymą (aktuali suvestinė redakcija 2019-12-17 Nr. 

XIII-2692) nuo 2020 m. gyventojų pajamų deklaracijų teikimo laikotarpiu įstaiga turi teisę gauti iki 

1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos, kurią nuolatinis Lietuvos gyventojas, pareiškęs 

norą, gali pervesti įstaigai. 

3. Zarasų profesinė mokykla  vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatymu (aktuali redakcija) (toliau – Labdaros ir paramos įstatymas) yra įregistruota Juridinių 

asmenų registre (juridinio asmens kodas 190808954), turinti teisę gauti paramą t.y. suteiktas 

paramos gavėjo statusas. 

 

II. PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO PLANAVIMAS 

 

4. 1,2 % GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos, LR gyventojų pajamų mokesčių 

įstatymus) lėšų mokykloje panaudojimas planuojamas einamųjų metų sausio mėnesį, paskirstant 

lėšas ketvirčiais, prieš tai išanalizavus bendruomenės poreikius bei finansinę situaciją įstaigoje. 

5. Atsiradus nenumatytam poreikiui, galima paramos lėšų panaudojimo planą koreguoti, 

suderinus su Mokyklos taryba (savivaldos institucija).  

 

III. LĖŠŲ APSKAITA, PANAUDOJIMAS IR PIRKIMO VYKDYMAS 

 

6. Lėšų surinkimo ir panaudojimo apskaita apskaitoma mokyklą aptarnaujančio banko 

sąskaitos apskaitos registruose. 

7. Lėšos gali būti naudojamos: 

7.1. bendro naudojimo ugdymo priemonėms įsigyti mokinių kompetencijų ugdymui; 

7.2. įstaigos darbuotojų pažintinei ir kitokiai veiklai organizuoti, pažintinėms išvykoms ar 

kitokioms veikloms finansuoti ir darbuotojų kompetencijai tobulinti; 

7.3. darbų saugos ir higienos normas atitinkančio patalpų, pastatų atnaujinimui; 

7.4. trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti ir atnaujinti;  

7.5. ugdymo proceso modernizavimui; 

7.6. pagal Paramos davėjo nurodytą paskirtį, kai sudaroma paramos teikimo sutartis, kurioje 

ši sąlyga numatyta; 

7.7. mokinių materialinei paramai; 



7.8. mokinių skatinimui už prizines vietas rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose, 

tarptautiniuose ir mokyklos konkursuose, olimpiadose, varžytuvėse, sportinėse varžybose ir 

panašiai; 

7.9. darbuotojų įvairiai materialinei paramai ir skatinimui: 

7.9.1. pateikus rašytinį prašymą mirus darbuotojui ar jo šeimos nariams (200 Eur); 

7.9.2. pateikus rašytinį prašymą dėl jų pačių ar šeimos narių ligos; 

7.9.3. jubiliejaus proga (50 Eur); 

7.9.4. skatinimui už pasiekimus; 

7.9.5. nenumatytais atvejais (stichinės nelaimės, turto netekimo ir kt.) paramos skyrimas 

svarstomas direkcinio pasitarimo metu ir teikiamas Mokyklos tarybai (savivaldos institucijai) 

pritarti; 

7.10. įvairioms paslaugoms apmokėti; 

7.11. reprezentacijai (bukletams, suvenyrams ir pan.), svečių sutikimo ir priėmimo 

išlaidoms. 

8. Lėšų naudojimo viešąjį pirkimą vykdo viešųjų pirkimų organizatorius.  

 

IV. ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA 

 

9. Apie 1,2 % GPM lėšų panaudojimą direktorius kartą per metus atsiskaito Mokyklos 

taryboje (savivaldos institucijoje), tėvų susirinkime.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. 1,2 % lėšų panaudojimas vykdomas vadovaujantis Zarasų profesinės mokyklos 

direktoriaus patvirtintu 1,2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos, LR gyventojų 

pajamų mokesčių įstatymus) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašu. 

11. Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje. 

12. Šis aprašas keičiamas esant poreikiui. 

 

_________________________________ 

 

SUDERINTA 

Zarasų profesinės mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) 

2019 m. gruodžio 30 d. 

Protokoliniu nutarimu Nr. TA-4 

 

 


