
Klaipėdos MSK „Kirai“ 2015.03.20 Klaipėda 

Šilutės pl. 69 Tel. +370 614 94362 Įmonės kodas: 193091486 

Klaipėda E-paštas kiraimx@gmail.com A/s LT 53 73000 10002328460 

 Tinklapis http://kirai.lt Swedbank 

 

Skirkite 2 proc.  

 

Nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d.  MSK „Kirai“ Jūs galite skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio. 

Jums tereikia užpildyti  FR0512 formą, tam, kad 2 procentai nuo Jūsų uždirbtų pajamų mokesčio 

būtų skirti MSK „Kirai“. Jums tai nieko nekainuoja, išskyrus laiką, o sunkiai galą su galu 

suduriančiam motociklų sporto klubui padėtų parengti treniruočių trasą, palaikyti tinkamą techninio 

inventoriaus būklę ir galų gale galbūt bent dalinai kompensuotų kuro išlaidas  

Apie mus 

Klaipėdos motociklų sporto klubas (MSK) „Kirai“ uostamiestyje buvo įkurtas 1957 metais.  

Daugiau nei prieš pusė amžiaus - 57 metus, pirmieji pajūrio klubo sportininkai sėdę ant specialiai 

paruoštų „Jawa“ markės motociklų pradėjo diktuoti motokroso madas ne tik Lietuvos, bet ir 

tuometinės Tarybų Sąjungos čempionatuose.  

Įvairiuose čempionatuose iškovotos prizinės vietos garsino Klaipėdos vardą tiek Lietuvoje, tiek ir 

užsienio šalyse. Per ilgus klubo veiklos metus dauguma  „Kiro“ auklėtinių tapo sporto meistrais. 

Šiandien klubas „Kirai“ veikia visuomeniniais pagrindais, jaunųjų klubo narių entuziazmo dėka. Jei 

anksčiau per metus į sporto klubą buvo priimama apie 80 jaunuolių, tai pastaruoju metu, dėl 

sudėtingos finansinės situacijos, „Kirai“ gali treniruoti tik 5 vaikų komandą. Dar tiek pat vaikų 

laukia  galimybės sportuoti su klubo motociklais, kurių visiems norintiems teniruotis ir ruoštis 

Lietuvos bei  tarptautiniams čempionatams nepakanka. Be to, klubui būtina atnaujinti ir techninę 

bazę, motociklai, kuriais treniruojasi sportininkai yra seni ir susidėvėję.  

Tam, kad klubas galėtų tęsti savo veiklą, ugdyti jaunosios kartos sportininkus ir motyvuoti juos 

pergalėms, populiarinti motokrosą Klaipėdoje ir Lietuvoje, garsinti mūsų šalies vardą 

tarptautiniuose čempionatuose, būtina finansinė parama. 

SKIRTI 2 PROC. PARAMĄ JŪS GALITE DVIEM BŪDAIS: 

FR0512 formą galite pildyti internetu 

1. Prisijunkite prie jūsų elektroninės bankininkystės per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę >> 
2. Pasirinkite Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), kurioje jau būsite registruotas (duomenys imami 

iš banko); 
3. Pasirinkite dešinėje lango pusėje esančią skiltį „Paramos skyrimas“; 

http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx
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4. Puslapio apačioje pamatysite FR0512 „Formą pildymui“. Pasirinkite mėlyną ikoną: „pildyti formą 
tiesiogiai portale“

 
5. Užpildykite ir pateikite formą. Užpildytos formos pavyzdys:

 
6. Užbaigus pildyti, puslapio viršuje, dešiniau, spauskite “Pateikti”. 

Užpildytą FR0512 formą galite siųsti paštu 

1. Atsispausdinkite FR0512 formą 
2. Užpildykite formą nurodydami savo duomenis ir MSK „KIRAI“ rekvizitus. 
3. Įdėkite formą į paprastą voką ir užklijuokite ir pasirašykite ant voko užklijavimo vietos 
4. Užklijuotą voką nuneškite į savo miesto VMI arba siųskite paštu iki šių metų gegužės 1 d. adresu: 

http://kirai.lt/e107_files/downloads/forma_0512_uzpildyta.jpg
http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=20796
http://www.mamuunija.lt/wp-content/uploads/2014/02/forma_pildymui2.jpg
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Deklaracijų Tvarkymo Skyrius  

Klaipėdos AVMI 

H. Manto g. 2, LT-92138 Klaipėda  

 

 


