
Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Klevelis” yra paramos gavėjas, pagal Lietuvos Respublikos labdaros 

ir paramos įstatymą. Paramos gavėjo statusas suteiktas 2004-03-22. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo 

gali tapti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Klevelis” labdaros ir paramos teikėju. 

Informuojame Jus, kad pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir 

(arba) politinėms partijoms (FR0512 forma, toliau – Prašymas) pateikimo tvarka. 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Prašymus gyventojai gali pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinės 

mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau — EDS). Atsiųsti paštu 

ar pateikti tiesiogiai VMI popieriniai Prašymai nebus nagrinėjami. 

Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per EDS gali pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet 

kurią Apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės VMI darbuotojai.  

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei vizualines priemones 

galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje. 

Paramai skirtas lėšas galima tiesiogiai pervesti į lopšelio-darželio ,,Klevelis” paramos sąskaitą. 

Rekvizitai 1,2 % paramai: 
Paramos gavėjo identifikacinis kodas: 190426118 

Paramos gavėjo pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Klevelis” 

Buveinė: Taikos pr. 53 LT-91152, Klaipėda 

Paramos gavėjo sąskaita: LT07 4010 0423 0006 6196 (Luminor Bank AS Lietuvos skyrius) 

  

Įstaigoje sudaryta Labdaros ir paramos skirstymo komisija, kuri kartu su administracija sprendžia, 

kaip panaudoti lėšas atsižvelgiant į įstaigos prioritetus, veiklos sritis, metinį ir strateginį veiklos planus. 

Paramos lėšų panaudojimo ataskaita už 2020 metus 

2020 m. lapkričio mėn. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 1 843,29 Eur paramos. 

2020 metais panaudota 1 137,59 Eur: 

Ūkinės medžiagos ir raštinės prekės visoms grupėms – 268,00 Eur; 

Durys ūkinėms spintoms grupėse („Voveriukų“ ir „Pabaldukų“) ir komodėlės šviesos stalams 2 

lopšelio grupėse („Skruzdėliukų“ ir „Pelėdžiukų“) – 590,00 Eur; 

Reklaminiai stendai galerijose – 242,00 Eur; 

Dokumentų rengimas Registrų centre – 37,59 Eur;  

Paramos lėšų likutis 2021 m. sausio 1 d. – 3 507,77 Eur. Tai lėšos, kaupiamos iš ankstesnių metų.  

 Kartu su Tėvų taryba (posėdis vyko 2021-02-05) nuspręsta atlikti tėvelių ir įstaigos darbuotojų 

apklausą, kokių turite pasiūlymų dėl įstaigos teritorijos atnaujinimo po renovacijos. Apsvarstę visus 

pasiūlymus, priimsime sprendimą, kaip panaudoti lėšas 2021 metais. Apie sprendimą informuosime visą 

bendruomenę. 

 Dėkojame visiems tėveliams, vaikų seneliams, darbuotojams, kurie 2020 metais pervedė 1,2 % 

mūsų įstaigai. Kviečiame visus prisidėti prie įstaigos aplinkos turtinimo, vaikų ugdymo sąlygų gerinimo 

ir šiais metais. Primename, kad el. prašymus galite pildyti ir pateikti iki 2021 m. gegužės 1 d. 

 

http://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

