
 

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA DIENOS CENTRAS „MES ESAME“ 

(TOLIAU – CENTRAS) 
 

GAUTOS PARAMOS PANAUDOJIMO 2020 M.  

ATASKAITA  
 

 

     2020 m. sausio 01 d. likutis – 1704,33 Eur 
 

Gauta parama daiktais, Eur 

Kanceliarinės prekės,  

siūlai, audinių ir odos 

atraižos, medžiagos 

ritinys, lininiai siūlai, 

rankų dezinfekcinis 

skystis, asmens 

apsaugos priemonės 

           972,10   

Gauta parama pinigais, Eur 

(2020 m. gruodžio mėn.) 
1,2 % VMI           1263,37  

 
 Viso: 2235,47 

      2020 m. sausio mėn. 

Paramos panaudojimas  
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Centro paslaugų gavėjams surengtam 

naujametiniam renginiui  

(dovanos, šokoladas, kepiniai) 

Aktas Nr. 1-37-03 

 

Sąskaitos-faktūros: 

IKII100557-001489 

MAX750190004179 

MAX964190002046 

 

 

 

              137,92 

            26,88 

           12,40 

 

    Viso: 177,20 

       2020 m. vasario mėn. 

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Gauti plastikiniai užtrauktukai (kiekis - 41 vnt.) 

paskirstyti Centro paslaugų gavėjų užimtumui 

(mažų rankinių siuvimui Siuvimo užimtumo 

grupėje, II aukšte) 

Aktas Nr. 1-37-05 

 

Fizinis asmuo 

 

        

             2,05 

        Viso: 2,05 

         2020 m. kovo mėn. 

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

 

Gautas rankų dezinfekcinis skystis (kiekis - 36 l) 

panaudotas Centro darbuotojų ir paslaugų gavėjų 

apsaugai nuo viruso COVID-19 plitimo 

 

Aktas Nr. 1-37-10 

 

Juridinis asmuo 

        

 

          53,92 

    Viso: 53,92 
 

      

 



 

 

      2020 m. birželio mėn. 

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Gautos asmens apsaugos priemonės (nesterilios 

pirštinės – 300 vnt., respiratoriai FFP2 – 20 vnt., 

vienkartiniai kombinezonai – 5 vnt.) panaudotos 

Centro darbuotojų ir paslaugų gavėjų apsaugai 

nuo viruso COVID-19 plitimo 

 

Aktas Nr. 1-37-14A 

 

 

Juridinis asmuo 

 

        120,00 

   Viso: 120,00 

        2020 m. liepos mėn. 

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Gautas medžiagos ritinys (kiekis – 1 vnt.) 

paskirstytas Centro paslaugų gavėjų užimtumui 

(krepšelių, žaislų siuvimui Siuvimo užimtumo 

grupėje, II aukšte) 

Aktas Nr. 1-37-15 

 

Fizinis asmuo 

 

 

            5,00 

Gauti lininių siūlų ritiniai (kiekis - 2 vnt., 2 kg) 

paskirstyti Centro paslaugų gavėjų užimtumui 

(servetėlių, kilimėlių audimui, tekstilės gaminių 

siuvimui Audimo ir Siuvimo užimtumo grupėse) 

Aktas Nr. 1-37-16 

 

Fizinis asmuo 

 

        

         10,00 

       Viso: 15,00 

      2020 m. rugsėjo mėn.  

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Gauti mezgimo siūlų ritiniai (kiekis - 10 kg) 

paskirstyti paslaugų gavėjų užimtumui (servetėlių, 

kilimėlių audimui) Audimo užimtumo grupėje; 
 

Gauta dirbtinio kailio atraiža (6 m ilgio ir 1,40 m 

pločio) paskirstyta žaislų siuvimui Siuvimo 

užimtumo grupėje, II aukšte 

Aktas Nr. 1-37-22 

 

Fizinis asmuo 

 

 

              

 

              5,00 

      Viso:   5,00 

      2020 m. spalio mėn.   

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Centro paslaugų gavėjų užimtumui 

(kanceliarinės prekės) 

Aktas Nr. 1-37-23 

UAB ,,Aldisa“ 
             73,61 

     Viso:   73,61 

      2020 m. lapkričio mėn.   

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Centro paslaugų gavėjų užimtumui 

(kanceliarinės prekės) 

Aktas Nr. 1-37-23 

UAB ,,Aldisa“ 
             71,17 

Gauti siūlai ir audinių atraižos paskirstytos 

paslaugų gavėjų užimtumui - kilimėlių audimui 

Rankinio audimo audėjų užimtumo grupėje ir 

žaislų siuvimui Siuvimo užimtumo grupėse 

Aktas Nr. 1-37-25 

 

UAB ,,A Grupė“ 

 

 

           631,35 

     Viso: 702,52 



 

 

 

      2020 m. gruodžio mėn. 

Paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Centro paslaugų gavėjams naujametinėms 

dovanoms  

Aktas Nr. 1-37-03 
 

Sąskaita-faktūra 

MAR030002057 

 

 

                      

         214,91   

            

 
   Viso: 214,91 

 

 

            2020 metais panaudota paramai skirtų lėšų: 1364,21 Eur 

 

           2020 m. gruodžio 31 d. likutis – 2575,59 Eur 

 

 


