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Dėl 2% metinės pajamų mokesčio sumos asmeninės paramos skyrimo 
itin gabių mokinių ugdymo viešajai įstaigai papildomo ugdymo mokyklai „Fizikos olimpas“ 

2010 m. gruodžio 7 d. 
Vilnius 

 Artėjant šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams apžvelgdami nuveiktus darbus, prisimename mums artimus, 
brangius žmones, kolegas, partnerius, todėl, tradiciškai linkėdami geros sveikatos bei visokeriopos sėkmės, maloniai Jus 
sveikiname Metų švenčių proga. 
 Mums malonu kartu su Jumis pasidžiaugti, kad itin gabių mokinių ugdymo viešojoje įstaigoje papildomo 
ugdymo mokykloje „Fizikos olimpas“, ateinančiais 2011-aisiais metais išleisiančioje jau 17-ąją moksleivių laidą, šiuo 
metu mokosi 63 itin gabūs moksleiviai iš visos Lietuvos. 

Kaip žinote, mokymasis mokykloje yra tik iš dalies mokamas, t.y. mokinių įmokos už mokslą padengia tik dalį 
mokyklos išlaidų ir be rėmėjų paramos mokykla apskritai negalėtų dirbti, todėl mokyklos veikla, kasdienis darbas 
gyvybiškai priklauso rėmėjų indėlio. 
 Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalimi ir finansų ministro 2002 
m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 305, gyventojai gali savo nuožiūra iki 2 % savo metinės pajamų mokesčio sumos skirti 
savo pasirinktoms įstaigoms ir organizacijoms, kurios pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą ir 
turi teisę gauti paramą. 

Maloniai informuojame, kad 2004 04 14 Juridinių asmenų registro tvarkytojas itin gabių mokinių ugdymo 
viešajai įstaigai papildomo ugdymo mokyklai „Fizikos olimpas“ suteikė paramos gavėjo statusą. 

Perduodami mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos, administracijos, dėstytojų bei moksleivių 
linkėjimus, maloniai prašytume, esant galimybei, asmeniškai paremti intelektualiai gabiausių Lietuvos jaunuolių 
ugdymą – 2011 metais iki 2% Jūsų metinės pajamų mokesčio sumos nustatyta tvarka pervesti į mūsų mokyklos 
sąskaitą. 

Paramos skyrimui įforminti reikia užpildyti valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintą formą FR0512 (į kartu 
su šiuo prašymu atsiųstą iš dalies užpildytą formą įrašykite savo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą, formos apačioje – 
pasirašykite) ir iki 2011 m. balandžio 15 d. (pageidautina kiek galima anksčiau) atsiųskite mokyklos adresu. Iš Jūsų 
gautą užpildytą prašymą nustatyta tvarka nedelsiant perduosime Jūsų gyvenamosios vietos valstybinės mokesčių 
inspekcijos skyriui. Prašymą prašome atsiųsti pirmiausia mums todėl, kad neturime kito būdo sužinoti apie Jūsų sutikimą 
suteikti paramą, nes valstybinė mokesčių inspekcija neteikia paramos gavėjams jokios informacijos nei apie konkrečius 
juos remiančius rėmėjus (vardus, pavardes), skyrusius 2% metinės savo pajamų mokesčio sumos, nei apie konkrečias 
atskirų rėmėjų 2 % sumas: metų gale valstybinė mokesčių inspekcija paramos gavėjui vienu mokėjimu perveda visų jo 
rėmėjų visą paramos sumą, todėl kiekvieno konkretaus rėmėjo indėlis, priklausantis nuo jo darbo užmokesčio (pajamų) 
dydžio, lieka nežinomas.  

Maloniai primename, kad prašymas pervesti paramos gavėjui iki 2 % Jūsų metinės pajamų mokesčio sumos 
rašomas ir galioja tik vienerius mokestinius (kalendorinius) metus. Kitais metais Jūsų pildytas prašymas nebegalios, 
todėl norint vėl paskirti paramą tam pačiam arba kitam Jūsų pasirinktam paramos gavėjui, kiekvienais metais pildomas 
naujas prašymas. 

Visais iškilusiais klausimais maloniai prašome kreiptis į mokyklos finansininkę Danutę Kasinskienę telefonu  
(85) 2330140. 
 

 Mokyklos rekvizitai: 
Pavadinimas: viešoji įstaiga papildomo ugdymo mokykla „Fizikos olimpas“ 
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Atsiprašome už sugaišintą Jūsų brangų laiką ir iš anksto nuoširdžiai dėkojame už supratimą ir palaikymą! Apie 
suteiktą paramą informuosime visuomenę ir mokyklos „Fizikos olimpas“ bendruomenę mokyklos interneto svetainėje, 
kurioje skelbiami duomenys ir apie visais ankstesniais metais gautą paramą bei ją suteikusius rėmėjus. 
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