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TRIKOTAŽINĖ, MELSVAI ŽALIOS (KODAS 
T6P) SPALVOS  
SU SIUVINĖTU LOGOTIPU:  
liemenė, megztinis, sarafanas  
arba sijonas (su liemene arba megztiniu). 
 
 

 UAB „Savitas stilius“ 
 
Gegužės-birželio mėn. gamintojas atvyksta 
priimti užsakymus į mokyklą.  
Užsakymai atvežami į mokyklą rugpjūčio 
30-31 dienomis.  
 
 
 
 
 
 
 

Užsakymai priimami el.paštu: 
uniformos@savitasstilius.lt 
Pateikiant užsakymą būtina nurodyti šią 
informaciją: mokyklos pavadinimą;  
vaiko vardą, pavardę bei klasę; 
uniformos modelį ir dydį;  
kontaktinį telefono numerį ir adresą, kur 
pageidaujama, kad uniforma būtų pristatyta.  
 
 
 
 
 
 

POLO MARŠKINĖLIAI SU LOGOTIPU  
Balti, pilki, tamsiai mėlyni  
 
 
 
 
 
 

UAB “Zoop” – užsakymai priimami tik 
internetu https://uls.lt/ktuvp/   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://uls.lt/ktuvp/ 
 

POLO MARŠKINĖLIAI BE LOGOTIPO  
Balti, pilki, tamsiai mėlyni  
 

UAB „Tometa“ 
https://www.uniformos.lt/ 
 

Įsigyti galima tik parduotuvėje Technikos g. 18S 

8TOGO 
https://8togo.lt/ 
Įsigyti galima parduotuvėje PC „Mega“ 
arba internetu 
 

Merginoms: https://8togo.lt/merginoms/polo-
marskineliai-23 
Vaikinams: https://8togo.lt/vaikinams/polo-
marskineliai-24 

Siekiant mažiau vartoti kviečiame išaugtą uniformą parduoti ar dovanoti mokyklos „Facebook“ grupėje UNIFORMOS KTUVP. 

Parduodam/ Keičiam/ Dovanojam https://www.facebook.com/groups/2044109362582732/ 
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TAMSIAI MĖLYNAS ŠVARKAS, KELNĖS, 
ŽALIA/MĖLYNA SIJONAS 
  

8TOGO 
https://8togo.lt/ 
Siuva standartinio dydžio gaminius.  
Įsigyti galima parduotuvėje PC „Mega“ 
arba internetu  

https://8togo.lt/ 
Vaikinams gaminio kodai: švarkas 1010001-70-
146, kelnės 1020042-70-146 
Merginoms gaminio kodai: švarkas 2010004-70-
146, sijonas 2060009-61-146 arba mėlynos 
kelnės 2020005-70-146 
 

UAB „Tometa“ 
https://www.uniformos.lt/ 
siuva nestandartinio dydžio uniformas 
pagal individualų užsakymą.  
 

Įsigyti galima tik parduotuvėje Technikos g. 18S 
 

TAMSIAI MĖLYNAS BLIUZONAS SU 
SIUVINĖTU LOGOTIPU 
 

8TOGO 
https://8togo.lt/ 
Užsakyti galima parduotuvėje PC „Mega“ 
arba internetu 
 

https://8togo.lt/kauno,-ktu-vaizganto-
progimnazijos-dzemperis 
 

UAB „Tometa“ 
https://www.uniformos.lt/ 
 

Užsisakyti galima tik parduotuvėje 
Technikos g. 18S 

UAB “Zoop” – užsakymai priimami tik 
internetu https://uls.lt/ktuvp/    
 

https://uls.lt/ktuvp/ 

POLO MARŠKINĖLIAI SU LOGOTIPU  
Balti, pilki, tamsiai mėlyni  

UAB “Zoop” – užsakymai priimami tik 
internetu https://uls.lt/ktuvp/    

https://uls.lt/ktuvp/    

POLO MARŠKINĖLIAI BE LOGOTIPO  
Balti, pilki, tamsiai mėlyni  
 

UAB „Tometa“ 
https://www.uniformos.lt/ 

Įsigyti galima tik parduotuvėje Technikos g. 18S 

8TOGO 
https://8togo.lt/ 
Įsigyti galima parduotuvėje PC „Mega“ ir 
internetu 
 

Merginoms: https://8togo.lt/merginoms/polo-
marskineliai-23 
Vaikinams: https://8togo.lt/vaikinams/polo-
marskineliai-24 

Siekiant mažiau vartoti kviečiame išaugtą uniformą parduoti ar dovanoti mokyklos „Facebook“ grupėje UNIFORMOS KTUVP. 

Parduodam/ Keičiam/ Dovanojam https://www.facebook.com/groups/2044109362582732/ 
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