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GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJAUS 

 REPREZENTACINIŲ IŠLAIDŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus (toliau – Licėjaus) reprezentacinių išlaidų 

naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Licėjaus biudžeto lėšų, skirtų 

reprezentacinėms išlaidoms, naudojimo ir nurašymo tvarką Licėjuje.  

2. Reprezentacinės išlaidos yra sudėtinė Licėjaus biudžeto dalis. Reprezentacinėms 

išlaidoms skiriamų lėšų dydis negali viršyti 1 procento asignavimų išlaidoms patvirtintos įstaigos 

atitinkamų metų išlaidų sąmatos.  

3. Reprezentacinės išlaidos – atstovavimo šalies viduje ir užsienyje išlaidos. 

 

II SKYRIUS 

REPREZENTACINIŲ IŠLAIDŲ NAUDOJIMAS IR NURAŠYMAS 

 

4. Reprezentacinėms išlaidoms priskiriama: 

4.1. užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų (toliau – lydintys 

asmenys) priėmimo išlaidos (išlaidos transportui, nakvynei, maitinimui, vertėjams, gidams, gėlėms, 

suvenyrams, atminimo dovanoms, kitoms prekėms ir paslaugoms); 

4.2. rengiamų oficialių priėmimų išlaidos (vaišių, pobūvių, banketų, kurie pagal protokolą 

rengiami įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu kokio nors asmens, delegacijos, svečių 

garbei, taip pat įstatymų nustatytų atmintinų dienų ir miesto švenčių, profesijų dienų, sutarčių 

pasirašymo, vizitų, valstybės arba įstaigos jubiliejų prekių ir paslaugų pirkimo išlaidos); 

4.3. darbo susitikimų išlaidos (maisto produktų, nealkoholinių gėrimų, kitų prekių, skirtų 

Licėjaus vadovų susitikimams darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, įmonių, 

organizacijų atstovais, pirkimo išlaidos); 

4.4. išlaidos atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, atvirukams, kitų 

apdovanojimų skyrimo darbuotojams įstatymų nustatytų atmintinų ir švenčių dienų, profesijų dienų 

progomis; 

4.5. išlaidos vizitinėms kortelėms, reprezentaciniams suvenyrams, lipdukams, leidiniams; 

4.6. išlaidos, susijusios su mokinių dalyvavimu olimpiadose, kultūros, sporto ir kituose 

visuomeniniuose renginiuose. 

5. Lydinčių asmenų ir vertėjų išlaidos apmokamos ta pačia tvarka kaip svečių, jos 

priskiriamos reprezentacinėms išlaidoms. Lydinčių asmenų negali būti daugiau nei svečių. 

6. Reprezentacinės išlaidos nurašomos: už suteiktas paslaugas – iškart jas suteikus, o už 

prekes – mėnesiui pasibaigus. Surašomi nurašymo aktai, kuriuos pasirašo Licėjaus direktoriaus 

įsakymu sudaryta komisija, tvirtina Licėjaus direktorius. Aktai pateikiami Licėjaus buhalterijai.  

  



 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Reprezentacinės išlaidos apmokamos iš patvirtintų Savivaldybės administracijos 

asignavimų, skirtų reprezentacijai ir įvaizdžiui, pagal pateiktus išlaidas patvirtinančius finansinius 

dokumentus, kuriuos pasirašo atsakingi už šių lėšų naudojimą asmenys. 

8. Reprezentacinės priemonės perkamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu. 

 

_________________________ 


