
Gerb. Piliuonos gimnazijos mokinių tėveliai,  

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą gimnazijai. 2017 m. Jūs pervedėte į gimnazijos sąskaitą 2% gyventojų pajamų mokestį  817,33 eurų. Gautus 
pinigus taupome ir, sukaupę didesnę sumą, su gimnazijos tarybos pritarimu panaudosime tikslingai. Kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, gimnazijos 
darbuotojus ir visus, neabejingus gimnazijos gerovei, 2% gyventojų pajamų mokestį skirti gimnazijai. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais 
metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į gimnazijos sąskaitą. 

Rekvizitai 2% paramai: 

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 302831847 

Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno r.Piliuonos gimnazija 

Buveinės adresas: T. Masiulio g. 4, 53183 Piliuona 

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti gimnazijai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 v03prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais: 

PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės (www.vmi.lt) arba iš mūsų svetainės formą FR0512v03 ir atsispausdinkite 
ją.Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el. paštą ir telefoną. 

1. Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate 
gimnazijai. Įrašykite gimnazijos duomenis (žr. aukščiau). Banko duomenų pildyti nereikia. 

2. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę. 
3. Užpildytą prašymą  nuneškite į Mokesčių inspekciją. 

ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiūsti 2% formos FR0512v03 prašymą internetu: 

1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę. 
2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, v.03. visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenis apie gimnaziją žr. aukščiau. 

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 1d. 
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KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJA 

 2017 METAIS ĮSIGYTO TURTO 

ATASKAITA 
Įsigytas turtas per metus 

 
Įsigyta priemonių, įrangos 

(nurodyti IT įrangą, baldus, kompiuterines ir kitas mokymo priemones ir kt.) 

Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos užlėšas (EUR): 
ŠMM lėšas 
(programos, 
projektai) 

Mokinio 
krepšelio 

lėšas  

Biudžeto (aplinkos)  
lėšas   

 2 % lėšas  Kitas 
labdaros 

ir 
paramos 

lėšas 

Pajamų iš nuomos ir 
kitų paslaugų  

Stacionarūs kompiuteriai (1 vnt.)  350,00     
Monitoriai (1 vnt.)  129,59     
Nešiojami kompiuteriai (1 vnt.)  438,00     
Kompiuteris (7 vnt.)  2450,03     
Multimedija (5+1 vnt.)  1926,19 378,73(Darželiui)    
Planšetinis kompiuteris (2 vnt.)   196.00(Darželiui)    
Pakabinami ekranai (2 vnt.)  182,00     
Lazerinis spausdintuvas (1 vnt.)  83,49     
Spausdintuvas (1 vnt.)  185,00     
EDU2 šviesos staliuko komplektas (1 vnt.)  306,00     
Daugiafunkcinis įrenginys (3 vnt.)  545,71     
Belaidės garso kolonėlės (2+2 vnt.)  340,00 90,00(Darželiui)    
Kilimas BELLA KIDS   162,00(Darželiui)    
Lentyna D013   49,76(Darželiui)    
Namelis sudedamas JM-802A (2 vnt.)   198,00(Darželiui)    
Spintelė priemonėms (1 vnt.)   135,00(Darželiui)    
Klasikinė knygų lentyna (1 vnt.)   72,00(Darželiui)    
Mobilus dailės priemonių vežimėlis (1 vnt.)   87,00(Darželiui)    

WIFI stiprintuvas (4 vnt.)  299,98     
Duomenų saugykla (1 vnt.)  400,00     
USB atmintinė (5 vnt.)  39,99     
Garso kolonėlės (16 vnt.)  447,99     
Garso kolonėlės muzikos kabinetui (1 vnt.)  315,00     
Išorinis diskas (1 vnt.)  60,00     
Sporto prekės mokiniams (41 vnt.)  1386,32     
Mokymo prekės (muzikai) (23 vnt.)  445,00     
Mokymo priemonės įv.(teptukai, guašas, vašeliai, žirklės ir kt.)  
(443 vnt.) 

 1275,63     

Mokymo prekės (fizikai) (80 vnt.)  781,16     
IMO-LEARN kubas ir jo priedai (24 vnt.)  5499,00     
Mikroskopas Bresser Junior (10 vnt.)  719,95     
Ninttendo Wii U 32 GB žaidimų konsolė su S platoon žaidimu (2 vnt.)  800,00     
3D spausdintuvas 3DSYSTEMS CUBE 3D printe Gen  3 Grey (1 vnt.)  518,00     
Balso sustiprinimo sprendimas PentaClass (1 vnt.)  1573,00     
13 LightHouse interaktyvios grindys (2 vnt.)  10000,00     
Interaktyvi sistema 13 87 (1 vnt.)  2249,00     
Interaktyvus priedėlis EBEAM EDGE Plus (1vnt.)  699,00     
Siurblys vandens MARINA (1 vnt.)   27,99    
Registratorius AUTO  U-DRIVE DUAL (2 vnt.)   132,82    
Šaldytuvas GBB59PZFZS (1 vnt.)   500,00    
Siurblys vandensZXM1B/40      192,72 

Iš viso:  34445,03 2029,30 817,33  192,72 

 


