
GERBIAMI TĖVELIAI, SENELIAI, MOKYTOJAI IR VISI ROŽYNIEČIAI! 

Nuoširdžiai dėkoju Jums, kurie nuolat rūpinatės progimnazija ir savo mintimis bei darbais 

prisidedate prie puikių MŪSŲ VISŲ pasiekimų.  

Kiekvienais metais mūsų mokykla auga ir gražėja: vis daugiau tėvelių įsitraukia į mokyklos, klasių 

organizuojamas veiklas, akcijas, netradicinius renginius taip savo pavyzdžiu stiprindami mokinukų norą 

mokytis; vis daugiau progimnazijos mokinių džiugina savo pažanga ir labai aukštais akademiniais, sportiniais, 

meniniais pasiekimais ne tik mokykloje, bet ir mieste, respublikoje. Vis daugiau mokytojų rengtų projektų 

sulaukia miesto, respublikinio ir tarptautinio pripažinimo. Visi kartu padarėme daug gražių darbų ir žinau, kad 

turime dar gražesnių planų ir ambicijų.  

Šiais metais, norime mokykloje įrengti gamtos mokslų laboratoriją, gražinti mokinių edukacines ir poilsio 

erdves, puoselėti mokyklos teritoriją. Norime skatinti mokinius už jų pasiekimus, norime su mokiniais aplankyti 

kuo daugiau pačių įdomiausių Lietuvos kampelių, todėl ir vėl prašome Jūsų finansinės paramos  

Tai Jums nieko nekainuos (tik užpildyti 2% paramos formą), o Jūsų indėlis mums bus labai vertingas!!! 

VISUS KVIEČIU BENDRYSTEI IR BENDRADARBIAVIMUI - VARDAN MŪSŲ VAIKŲ GEROVĖS. 

Direktorė       Aida Adiklienė 

2017 metais progimnazijos gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama – 2307,56 Eur ir fizinių 

asmenų parama mokyklai – 739,52 Eur 

Jūsų skirtos  paramos panaudojimas  
Eil. 

Nr. 
SĄSKAITA FAKTŪRA KAS NUPIRKTA 

SUMA 

(Eur, ct) 

1 UAB „Eurobiuras“ higienos priemonės  180,00 

2 UAB „Dviračių valda“ 
prizai mokinių skatinimui (apdovanojimai dviračių šventės 

nugalėtojams) 
50,00 

3 UAB „Koslita“ 
higienos priemonės (ūkinis muilas, šiukšlių maišai, valikliai 

ir kt.) 
61,5 

4 UAB „Neste Lietuva“ kuras teritorijos priežiūrai 96,86 

5 UAB "Pigu" projektorius Vivibright GP90UP (G. Durienės 106 kab.) 268 

6 J. Masiulio knygynas 
prizai mokinių skatinimui (apdovanojimai "Talentų" 

šventės nugalėtojams) 
23,33 

7 
UAB „New Media 

Publishing“ 

prizai mokinių skatinimui (apdovanojimai "Talentų" 

šventės nugalėtojams) 
15,98 

8 UAB „Maxima“ 

prizai mokinių skatinimui (apdovanojimai "Talentų" 

šventės nugalėtojams, saldainiai priešmokyklinukams). 

Tortai (klasių apdovanojimai mokyklos jubiliejaus progai ) 

168,39 

9 AB „Lietuvos draudimas“ verslo civilinės atsakomybės draudimas 43,5 

10 K. Eiseno įmonė transporto paslaugos (šauniausių mokinių skatinimui) 250 

11 UAB „Fleet Union“ kuras teritorijos priežiūrai 303,11 

12 UAB „onvika“ tepalas žoliapjovei (teritorijos priežiūrai) 2,25 

13 UAB „Vaišės viloje“ plastikinės paradinės valgyklos durys 900 

14 Vaidas Dzežulskis renginio įgarsinimas (dūmų įrangos ir apšvietimo nuoma) 50 

15 UAB „Bombikė“ balionai (Helovyno šventei) 32 

16 UAB „Educatus“ edukacinė pamoka (šauniausių mokinių skatinimui) 38,5 

17 Julius Guiskis transporto paslaugos (šauniausių mokinių skatinimui) 210 

  
Iš viso panaudota 2693,42 

 

Labai prašome paramos formą užpildyti iki gegužės 1d.  

Specialią prašymo formą galima užpildyti ir internetu http://www.vmi.lt arba nuvykus į teritorinę mokesčių 

inspekciją adresu Durpyno g. 3 

http://www.vmi.lt/

