
Paramos fondo valdymo aprašas 

 

I. Bendrosios nuostatos 

1.Paramos fondo valdymo aprašas nustato paramos fondo sudarymo ir naudojimo, valdymo, prašymų 

dėl paramos skyrimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką. 

2.Paramos fondas – tai Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos (toliau – Mokykla) bendruomenės 

viduje sudaromas piniginis fondas.   

3.Paramos fondo tikslas – pagal mokyklos galimybes sudaryti sąlygas lankyti mokyklą visiems 

vaikams. 

4.Paramos fondo paskirtis – sumažinti Mokyklos mokestį tiems, kurių finansinės galimybės yra 

ribotos mokėti visą Mokyklos mokestį arba sumažinti Mokyklos mokestį ypatingais atvejais, 

pasikeitus tėvų finansinėms galimybėms mokėti visą mokyklos mokestį. 

5.Paramos fondą suformuoja, valdo, paskirsto ir panaudojimo kontrolę vykdo Mokyklos finansų 

grupė. Paramos fondo formavime, valdyme, paskirstyme ir kontrolėje gali dalyvauti ir bendruomenės 

nariai, kurie kreipėsi dėl paramos. 

6.Mokyklos finansų grupė renkasi tokiu dažnumu, kuris užtikrins tinkamą Paramos fondo veikimą. 

 II. Paramos fondo sudarymas  

7.Paramos fondo biudžetą sudaro 6 proc. nuo einamaisiais mokslo metais planuojamos surinkti 

mokyklos mokesčio sumos. 

8.Paramos fondo dydis yra suformuojamas iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d.  

9.Per einamuosius mokslo metus nepanaudotos paramos fondo lėšos  į kitų mokslo metų Paramos 

fondą neperkeliamos. 

 Paramos fondo naudojimas 

10. 95 proc. Paramos fondo lėšų yra paskirstoma iki einamųjų mokslo metų spalio 5 d. šeimoms 

pateikusioms prašymą dėl paramos mokslo metų pradžioje. 5 proc. Paramos fondo lėšų yra 

paskirstoma mokslo metų eigoje šeimoms, kurių finansinės galimybės mokėti visą Mokyklos mokestį 

pasikeitė mokslo metų eigoje. 

11.Tikimasi, kad pagerėjus šeimos padėčiai, šeima sieks mažesnės paramos arba jos atsisakys. 

Prašymo dėl paramos sumažinimo arba atsisakymo forma pateikta Paramos fondo valdymo aprašo 2 

priede. 

12.Šeima gali pretenduoti į paramos sumą, nedidesnę nei 50 proc. bazinio mokesčio paramą: pirmojo 

plano mokesčio pirmam vaikui (2017/2018 mokslo metais jo dydis - 180 eurų). 

 

 



 IV. Paramos suteikimas 

13.Paramą pageidaujančios gauti šeimos iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 15 d. Mokyklos 

administratorei raštu arba el. paštu pateikia prašymą dėl paramos. Šeima prašymą gali teikti 

nepriklausomai nuo to, ar ji anksčiau naudojosi parama. Prašymo paramai skirti forma pateikta 

Paramos fondo valdymo aprašo 1 priede. 

Prašymams, pateiktiems iki rugsėjo 15 dienos parama gali būti skiriama nuo rugsėjo mėnesio 1 

dienos; prašymams pateiktiems po rugsėjo 15 dienos, mokesčio parama gali būti skiriama nuo 

sekančio mėnesio 1 dienos. 

14.Prašymus vertina Mokyklos finansų grupė.  

15.Vertinant prašymus gali būti organizuojamas pokalbis su paramos prašančiomis šeimomis. 

16.Mokyklos finansų grupė gali paramos prašančios šeimos paprašyti pateikti papildomą informaciją 

apie šeimos pajamas ir išlaidas arba dokumentus, įrodančius šeimos pajamas ir išlaidas. (pvz. Sodros 

pažymos apie šeimos narių draustinas pajamas, finansų institucijų informacija apie šeimos narių 

prisiimtus finansinius įsipareigojimus). 

17.Prašymai, įskaitant pokalbius ir papildomos informacijos pateikimą, įvertinami iki einamųjų 

mokslo metų spalio 1 d. ir paramos prašančios šeimos apie joms skiriamą paramą yra informuojamos 

individualiai raštu arba el. paštu. iki einamųjų mokslo metų spalio 5 d. 

18.Apsvarsčius konkrečių šeimų situaciją, jei bendra šeimų prašomos paramos suma viršija 95 proc. 

Paramos fondo dydžio, visos paskirtos paramos sumos yra mažinamos vienodu procentu, kad bendra 

jų suma neviršytų 95 proc. Paramos fondo dydžio. 

19.Paramos fondo valdymo aprašo 10, 13 ir 17 punkte nurodyti terminai dėl objektyvių priežasčių 

gali būti pratęsti vienam mėnesiui. 

20.Parama skiriama iki einamųjų mokslo metų pabaigos. 

21.Paramos gavėjui nesilaikant savo finansinių įsipareigojimų Mokyklai, parama nėra mažinama, 

tačiau yra taikomos bendrosios finansinės drausminimo priemonės. Šios priemonės yra skelbiamos 

Mokyklos mokesčio sistemoje. 

III. Skaidrumas ir privatumas 

22.Iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 5 d. d. Mokyklos finansų grupė paruošia praėjusių mokslo metų 

Paramos fondo panaudojimo ataskaitą, kuri skelbiama mokyklos bendruomenei. Ataskaitoje yra 

skelbiama: Paramos fondo dydis, panaudota Paramos fondo suma, paramą gavusių vaikų skaičius, 

paramą gavusių šeimų skaičius, vidutinis paramos dydis. Šeimai suteikta konkreti paramos suma ir 

kita informacija apie konkrečias šeimas ataskaitoje nėra skelbiami. 

23.Prašyme dėl paramos, pokalbio metu ar papildomai pateikta šeimos informacija, skirtos paramos 

dydis yra nevieša informacija ir naudojama tik Paramos fondo valdymo tikslais. Paramos fondo 

valdyme dalyvaujantys Mokyklos finansų grupės nariai ir kiti Mokyklos bendruomenės nariai 

įsipareigoja užtikrinti šios informacijos privatumą. Šeima, tiekianti prašymą dėl paramos ir teikianti 

papildomus duomenis, sutinka su tokiu informacijos panaudojimu.  



 

Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos Finansų grupė 


