Kaip skirti paramą:

Prašymas skirti
paramą mūsų
lopšeliui darželiui:

Tai padaryti galite iki 2020 m.
gegužės 1 d. užpildydami
specialią FRO512 formą bei
Ir šiais metais labai prašome
prašymus teikdami elektroniniu
Jūsų skirti 1,2 procentų
būdu per VMI Elektroninio
sumokėto pajamų mokesčio
deklaravimo sistemą EDS
(GPM) Vilniaus Vilkpėdės
https://deklaravimas.vmi.lt/lt/ lopšeliui-darželiui.
Pradinis_Prisijungimo_puslap
is/Prisijungimasperisorinessist
emas.aspx

Nuoširdus
Ačiū,
Visiems, kurie praeitais metais
pervedė 2% savo pajamų
mokestį ir taip parėmė mūsų
įstaigą. Esame dėkingi, kad
skirdami savo paramą, Jūs
prisidėjote prie lopšelio-darželio
tobulinimo: vaikų ugdymo(-si)
sąlygų gerinimo, priemonių
įsigijimo bei personalo gerovės.

Kaip vyksta 1,2 proc. GPM
panaudojimo planavimas?
Kiekvienais metais 1,2 proc.
gyventojų pajamų mokesčio
gautos ir panaudojamos lėšos yra
svarstomos
ir
fiksuojamos
įstaigos tarybos posėdžiuose.
Finansinė apskaita vykdoma
centralizuotoje
įstaigos
buhalterijoje.

Rekvizitai 1,2 procentų
paramai skirti:
•••

Paramos gavėjo
identifikacinis numeris
(kodas) – 190016699
•••

Paramos gavėjo
pavadinimas – Vilniaus
Vilkpėdės lopšelis-darželis
•••

Vilkpėdės
lopšelis-darželis
1,2 % parama

Kas yra 1,2 proc. GPM?
Lietuvos įstatymų numatyta tvarka, kiekvienas dirbantysis nuo savo
uždirbtų pajamų moka 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Iš šių
penkiolikos procentų, 1,2 proc. kiekvienas dirbantysis gali nukreipti
savo nuožiūra ir skirti juos pasirinktam paramos gavėjui, pvz.:
paremti vaikų darželį, mokyklą, ligoninę, organizaciją globojančią
vaikus, senelius ar gyvūnus. Tokiu atveju minėtieji 1,2 procentai
GPM nenukeliauja į bendrą valstybės biudžetą, o yra pervedami
jūsų pasirinktam gavėjui.
Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į
lopšelio-darželio direktorę.

Vilkpėdės lopšelisdarželis
Rekvizitai

Adresas:
Gerosios Vilties g. 15,
Telefonai:
(8-5) 233-98-38
(8-5) 233-26-40
Įmonės kodas:
190016699

LAUKO KLASĖ ORANŽERIJA

2019 metais iš paramos lėšų
dalinai buvo finansuota
lauko klasė – oranžerija.
Jūsų
paramos
dėka
įgyvendinome
seniai
brandintą idėją - įrengėme
vaikams naują ugdymo erdvę
lauke. Šioje oranžerijoje /
lauko
terasoje
vyksta
eksperimentai,
kūrybine
veikla, auginame augalus,
skaitome pasakas, slepiamės
nuo blogo oro, geriame
arbatą ir planuojame daug
kitų užsiėmimų.

Ateities planai
Gaunama parama bus
panaudota vaikų
ugdymosi erdvių lauke
kūrimui bei
tobulinimui. Taip pat
planuojame prisidėti iš
paramos lėšų prie
multifunkcinės erdvės
kūrimo.

