
Gerb. mokinių tėveliai, rėmėjai, mokytojai, gimnazijos darbuotojai, 

Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad, pasinaudodami 2 proc. paramos lėšų galimybe, skiriate 

paramą gimnazijai. Jūsų paskirtos lėšos yra panaudojamos mokinių ugdymo(-si) bei laisvalaikio 

sąlygų gerinimui. Ši parama – pagalba gerinti mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, 

atnaujinant ir modernizuojant edukacines ir poilsio aplinkas, stiprinant gimnazijos materialinę bazę.  

Per 2018 metų laikotarpį gimnazija labai išgražėjo, pasikeitė ugdymo(si) erdvės. 

Kauno miesto savivaldybės lėšomis atliktas pilnas gimnazijos stadiono ir sporto aikštynų 

rekonstravimas, įrengtos naujos treniruoklių ir vaikų žaidimo aikštelės, Įrengti 3 išmanieji ekranai 

NEWLINE TRUTOUCH su Android operacine sistema MozaBook edukaciniu mokymo turiniu, 

atnaujinta 550 m2 kiemo šaligatvių dangos, įrengtos pakabinamos lubos, atnaujintas sporto salės 

apšvietimas, suremontuotos WC patalpos visuose trijuose gimnazijos aukštuose. 

Už 2017 metus gimnazijai paskyrėte 7475,69 Eur  

Pakeitėme 15 mokomųjų kabinetų durų naujomis, įsigijome 15 naujų kompiuterių, 

1 vaizdo projektorių, aktyvią garso kolonėlę su mikrofonais, įrengėme 3 komplektus laisvalaikio 

baldų gimnazijos koridoriuose mokinių poilsio zonai, mokomuosiuose kabinetuose 75 šviestuvus 

pakeitėme naujais. Lėšos buvo naudojamos mokinių koncertinių kelionių transporto išlaidoms, 

mokytojų, techninio personalo darbuotojų kultūrinių-edukacinių išvykų transporto išlaidoms, 

keliaujant po Lietuvą.  

Patikinu, kad šios lėšos yra  panaudojamos efektyviai ir skaidriai. 

Dėkodama, kviečiu ir šiais metais visus neabejingus gimnazijos gerovei skirti 

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio „Vyturio“ gimnazijai. 

Tikiuosi Jūsų supratimo ir palaikymo. 

Skyrimo tvarka išlieka ta pati. Jums reikia pagal pavyzdį užpildyti FR0512 versija 04 

formą (E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – gimnazijos kodas – 190136887). 

Prašome iki šių metų gegužės 1 d. užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) 

FR0512 versiją 04 formą Jums patogiu būdu: 

FR0512 versijos 04 formą galite užpildyti pasinaudodami elektroninio deklaravimo 

sistema http://deklaravimas.vmi.lt  

arba, atsispausdinę popierinę formą, galite Valstybinei mokesčių inspekcijai 

asmeniškai išsiųsti laišką adresu: 

         Deklaracijos tvarkymo skyrius 

Neravų g. 8 

LT-66401 Druskininkai 

       Primenu, jog 2 proc. pajamų mokesčio lėšos pasieks gimnaziją tik tų žmonių, 

kurie deklaruoja pajamas.  

 

Pagarbiai, 

Gimnazijos direktorė Aleksandra Bancevičienė 

http://deklaravimas.vmi.lt/

