
 
 

Bendromis jėgomis kurkime darželį, kuriame būtų gera vaikams!  

 

Gerbiamieji Tėveliai ! 
 

Versdami 2019 m. kalendoriaus lapus, imame planuoti darbus, kurie prisidėtų prie įstaigos 

gerovės kūrimo. Netrukus ateis laikas apsispręsti dėl 2 procentų GPM tikslingo skyrimo. Kaip ir 

kiekvienais metais prašome paremti darželį, kuriame ugdosi Jūsų mažylis. Pažadame skirtas 

lėšas panaudoti  prasmingai ir išmintingai.  Dirbantys vaikų seneliai taip pat gali prisidėti 
padedant tenkinti vaikų poreikius. 

Nutarę padėti darželiui: 

1. Turite užpildyti prašymo formos FRO512  03 versiją. 

2. Paramos teikėjas užpildytą prašymą turi pateikti pats. FRO512 formą dėl paramos skyrimo 

VMI galima  pateikti šiais būdais: 

2.1. Elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt) 
Prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomi priemonėmis arba 

elektroniniu parašu. 

2.2. Prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale. Tiesioginio   pildymo metu 

vartotojams nurodomos pildymo klaidos. Tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir 

laiku pervedamą paramą gavėjams. 
2.3. Prašymą galima pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria 

gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos). 

2.4. Įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. 

2.5. Išsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.  

3. Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima 

paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (t. y. praėję pastarieji ir 4 ateinantys 
kalendoriniai metai). 

4. Pildant prašymą popieriniu būdu, turite rašyti didžiosiomis spausdintomis raidėmis po vieną į 

langelį. Prašymą reikia pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai. 

 

Šalčininkų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ indentifikacinis (numeris) kodas 191408945. Adresas J. 
Sniadeckio g. 15, Šalčininkai 

Pateikiame Jums  detalią 2 procentų GPM ataskaitą. 
2 %  GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO  LĖŠŲ ATASKAITA UŽ  2018 METUS 

Data Tiekėjas Suma 

EUR 

Prekės pavadinimas 

2018-01-01 Likutis  5242,69  

2018  Įplaukos VMI 2 % 1450,11  

2018 UAB „Sanitex“ (1 % nuo 

apyvartos) 

2528,08  

 Viso: 9220,88  

 Išlaidos   

2019 UAB „Breolis“ 1104,47 Pagalvės 8 grupėms (150 vnt.), konferencijų stalas. 

  Individuali veikla „Valentina 

Ruliova“  

200,00 Vertikalios žaliuzės „Žirniukų“ gr. 

 UAB „Arvitra Baltic“ 737,10 Daržovių pjaustymo mašina (virtuvės įranga) 

 UAB „Scilis“  1040,40 Indai grupėms (puodai, arbatinukai, kibirai) 

 UAB „Namotechnika“  897,82 2 kompiuteriai („Gudručių“, „Smaližiukų“ gr.) 

 UAB „Skytech. LT“ 555,99 Kompiuteris (metodinis kab.) 

Iš viso 4535,78  

2019-01-01 Likutis  4685.10  

2019 m., siekdami ugdymo kokybės gerinimo, norėtumėm įsigyti trys kompiuterius 

(„Pagrandukų“, „Saulučių“, ir „Žirniukų“ gr.) „Smaližiukų“ grupės vaikams nupirkti nedidelį 

sporto kompleksą. Virtuvėje papildomai įsigyti dar du nerūdijančio plieno stalus ir trys 

nerūdijančio plieno taburėtes. Taip pat įgyvendinti praeitų metų užsibrėžtą uždavinį – įsigyti 45 

vnt. čiužinukų. 

Nelikite abejingi mūsų poreikiams, nenumuokite ranka, kad už Jus - tai padarys 
kitas. Juk net neatverdami piniginės Jus galite pagerinti darželinukų kasdienybę.   

Šalčininkų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ indentifikacinis (numeris) kodas 191408945. Adresas J. 

Sniadeckio g. 15, Šalčininkai 

 

 
Iš anksto dėkojame 

https://deklaravimas.vmi.lt/
https://www.vmi.lt/https:/www.vmi.lt/10174/8274962/10162/7005455/e.+VMI+pristatymas/8a1853a4-dedc-4d07-bc59-4f4f83fc4e70

