
Gerbiami gimnazijos bendruomenes nariai, 5-osios gimnazijos remejai, 

gimnazijos bendruomenes vardu nuosirdziai dekoju uz Jusq suteikt^ paramq 
gimnazijai 2021 metais. 

Mokiniij tevi}, mokytojij, personalo, buvusii} gimnazistq „ALUMNIV" asociacijos 
ir kitij remeji} gera valia gavome 3738 euri| l,2yo flziniq asmenq pajamq mokescio ir jau 
daugiau negu desimtmetj sios paramos lesos yra pagrindinis gimnazijos atnaujinimo ir 
modernizavimo saitinis. Per tq laikotarpj is esmes baigta mokymo kabinetq renovacija, jrengtas 
daugiafunkcis centras, renovuoti mergaicii} ir berniukq persirengimo kambariai, 
modernizuotos aktq sales lubos ir apsvietimas. Dalis lesq buvo panaudota naujo 
mikroautobuso, skirto mokinii) pavezejimui j renginius, konkursus ar olimpiadas, pirkimui, 
dalis - gimnazijos naujojo pastato I I I auksto edukacines erdves jrengimui, kabinetq langq 
uztamsinimui, siekiant uztikrinti sekming^ ugdymo process sauletu ir siltuoju meti| laiku. 2021 
metais, gimnazijos tarybai pritarus, paramos lesos buvo panaudotos naujojo pastato I I auksto 
koridoriaus modernizavimui, tarptautines DofE (Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai) 
programos, skatinancios mokiniq aktyvq jsitraukim^ j savanoryst^, sav^s pazinim% 
jgyvendinimui, Mokiniq parlamento veiklq vykdymui. 

Suderinf su Gimnazijos taryba gautas flziniq asmenq pajamq mokescio paramos 
lesas panaudosime gimnazijos aplinkq atnaujinimui, pagal poreikj padesime gabiems ir 
socialiai remtiniems mokiniams. Skirsime lesq debatq programos vykdymui, tarptautines DofE 
(Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai) programos veiklq jgyvendinimui, gimnazijos Mokiniq 
parlamentui, mokiniq idejq jgyvendinimui ir renginiq organizavimui. 

Tikimes Jusq supratimo bei geranoriskos paramos gimnazijai ir 2022 metais. Jusq 
parama leis sukurti geresnes s^lygas mokiniq ugdymo procesui ir popamokinei veiklai vykdyti. 

Is anksto dekoju. 

Pagarbiai, 
-4)aiva Dapsauskiene, gimnazijos direktore 

J 2022 tn, kovas 

Primename, kad prasym^ yra priimamas ir nagrinejamas tik elektroniniu budu 
per EDS (forma FR0512), jrasant pSramos gavejo kodq 190420617 (Panevezio 5-osios 
gimnazijos kodas). Pajamq mokescio dalj (1,2 % ) vienu prasymu FR0512 galima skirti ilgesniam nei 
vieneriii metq laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praej? kalendoriniai metai ir 
ateinantys 4 metai). 

P. S. Pildant prasymus e. budu, vis^ reikiam^ pagalb^ gausite paskambin? Mokesciq 
informacijos centro telefonu 1882. 


