
 

   VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 
 

 

AČIŪ UŽ PAGALBĄ 
 

 

    Gerb. Tėveliai, 
 

dėkojame, kad atsiliepiate į mūsų prašymą ir iki  

2 proc. pajamų mokesčio pervedate Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazijai, tuo padėdami kurti geresnę ugdymo aplinką mokiniams. 
 
 

* * * * * 

2 procentų paramos lėšų naudojimas  

2015 metais   
 

 

Likutis 2015-01-01  3 825,11 

Pervesta 2 proc. pajamų mokesčio 

2015 m.  
 6 700,00 

Iš viso (pajamos) 10 525,11 

Išlaidos      885,72 

Likutis 2015-12-30   9 639,39 
 

Išlaidos 2015 metais 

 

1.  Elektroninis dienynas „Tamo“ 420,48 

2.  Transporto išlaidos mokinių 

išvykoms į konkursus 
224,26 

3.  Stalo teniso raketės 110,00 

4.  Teipai, ledo maišeliai ir kt. 

pirmajai pagalbai sporto salėje 
130,98 

 

2011-2014 metų ataskaitas Jūs galite rasti gimnazijos tinklalapyje 

www.daukanto.vilnius.lm.lt 

 

Gimnazijos tarybos ir tėvų komiteto pritarimu 2016 metais 2 proc. 

paramos lėšos bus naudojamos elektroninio dienyno apmokėjimui, aktų salės 

užuolaidų ir vadovėlių pirkimui. Mokinio krepšelio lėšų, skiriamų 

vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms, neužtenka gimnazijos 

poreikiams patenkinti. Vienam mokiniui metams šioms reikmėms skiriama 

20,37 Eur (14 700 Eur iš viso). 

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įvedama nauja lietuvių kalbos ir literatūros 

programa 9 klasių mokiniams, todėl reikalinga pirkti naujus lietuvių kalbos ir 

literatūros vadovėlius 9 klasei. Planuojama įsigyti naujus matematikos 

vadovėlius 11 klasei, papildyti fizikos, chemijos, biologijos ir kitų dalykų 

vadovėlių bazę. Šiais metais taip pat būtina pakeisti kompiuterius vienoje IT 

klasėje, todėl išlaidos mokymo  priemonėms dar padidėja. 

2015 metais pradėjome gamtos mokslų laboratorijos kūrimo darbus – 

įrengta tam skirta patalpa, tačiau reikalingi specialūs laboratoriniai stalai, 

spintelės, traukos spinta. Išankstiniais skaičiavimais, ši įranga kainuotų apie 10 

tūkst. eurų. 

Chemijos mokytojų iniciatyvumo ir aktyvumo dėka pavyko gauti 2 000 

eurų paramą laboratorijos įrengimui. Už šias lėšas įsigytos priemonės 

laboratorinių darbų atlikimui (svarstyklės, magnetinė maišyklė, kaitinimo 

plytelės ir kt.). Tikimės, kad specialius baldus laboratorijai galėsime nupirkti, 

padedami Jūsų. 

Todėl labai prašome ir šiais metais paremti gimnaziją, pervedant 2 

procentus pajamų mokesčio Vilniaus Simono Daukanto gimnazijai 
 

 

*  *  *  *  * 

 
Paramos davėjas užpildo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje pateiktą  

prašymo formą FR 0512 (versija 02), skirtą užpildyti kompiuteriu, arba 

popierinę šio prašymo formą. 

 
 

Pildant prašymą reikia žinoti gimnazijos kodą – 301806652. Prašymo 

pavyzdys pridedamas. 

Prašymą paramos davėjas gali pateikti tokiais būdais: 

 elektroniniu būdu per EDS (https://deklaravimas.vmi.lt); 

 įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui; 

 atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). 

 

        Atkreipiame dėmesį, kad prašymą pateikti gali tik pats paramos davėjas 

(iš įstaigų ir organizacijų, kurioms parama skiriama, užpildyti teikėjų prašymai 

nepriimami.) 

 
 

*  *  *  *  * 

 
 

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą ir supratimą bei pagalbą 

gerinant Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokinių ugdymo sąlygas! 
 

 

     

 

 

Gimnazijos administracija                            

http://www.daukanto.vilnius.lm.lt/
https://deklaravimas.vmi.lt/

