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ŠILALĖS R. LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJOS 2% GPM (GAUTŲ PAGAL LR 

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ) GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

apskaitos ir panaudojimo tvarką Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje. 

2. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymų Nr. 1K-046, sausio 

1 dienos įstaiga turi teisę gauti iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčių sumos, kurią nuolatinis Lietuvos 

gyventojas, pareiškęs norą, gali pervesti įstaigai. 

3. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai suteiktas paramos gavėjo statusas 

(Valstybinės įmonės registrų centro pranešimas 2004-03-12). 

 

II. LĖŠŲ APSKAITA, PANAUDOJIMAS IR PIRKIMO VYKDYMAS 

4. Lėšos gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą yra apskaitomos 

2411104 sąskaitoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. 

5. 2% GPM lėšų panaudojimas svarstomas ir tvirtinamas Gimnazijos tarybos posėdyje, 

atsižvelgiant į gimnazijos poreikius ir gautų lėšų sumą. 

6. Lėšos gali būti naudojamos: 

6.1. meniniam mokinių ugdymui ir jo materialiniam aprūpinimui; 

6.2. mokinių pilietiniam, tautiniam ir doriniam ugdymui ir jo materialiniam aprūpinimui; 

6.3. mokinių, pasiekusių mokslo, sporto ir kultūros veiklose labai gerų ir puikių rezultatų,  

skatinimui; 

6.4. mokytojų, parengusių rajoninių olimpiadų, konkursų, sporto varžybų mokinius – 

nugalėtojus arba respublikinių tokio pobūdžio renginių dalyvius bei mokinius, pasiekusius valstybinio brandos 

egzamino aukščiausią įvertinimą - šimtukas, skatinimui; 

6.5. bendro naudojimo ugdymo priemonėms įsigyti mokinių kompetencijų ugdymui; 

6.6. gimnazijos mokytojų ir aptarnaujančio personalo veiklai organizuoti ir viso personalo 

kompetencijai tobulinti; 

6.7. darbų saugos ir higienos normas atitinkančio patalpų, pastatų atnaujinimui bei gimnazijos 

teritorijos gražinimui; 

6.8. trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti; 

6.9. projektinių veiklų vykdymui; 

6.10. gimnazijos reprezentacijos reikmėms; 

6.11. mokinių skatinimui už išskirtinius poelgius, gimnazijos garsinimą už  jos ribų; 

6.12. gimnazijos mokytojų ir aptarnaujančio personalo pagerbimui; 

6.13. mokinių, pasiekusių mokslo, sporto ir kultūros veiklose labai gerų ir puikių rezultatų, tėvų 

pagerbimui. 

7. Panaudojant paramos lėšas turto ir prekių įsigijimui vadovaujamasi LR viešųjų pirkimų 

įstatymu Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. 

 

III. ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA 

8. Apie 2% GPM lėšų panaudojimą gimnazijos direktorius kartą per metus atsiskaito Gimnazijos 

tarybai ir informuoja mokytojų tarybą bei gimnazijos bendruomenę. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. 2% lėšų panaudojimas vykdomas vadovaujantis Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus 

gimnazijos direktoriaus patvirtintu 2% GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos 

ir panaudojimo tvarkos aprašu. 
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10. Aprašas skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje. 

11. Šis aprašas keičiamas esant poreikiui. 

______________________________________ 

 

 

 

    PRITARTA 

    Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 

    tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. 

    posėdžio protokoliniu nutarimu  

    (protokolas Nr. T-2) 


