
VIEŠOJI ĮSTAIGA DIENOS CENTRAS „MES ESAME“ 

(TOLIAU – CENTRAS) 
 

GAUTOS PARAMOS PANAUDOJIMO 2022 M.  

ATASKAITA  
 

 

     2022 m. sausio 01 d. likutis – 4581,18 Eur 
 

Gauta parama daiktais, Eur 

Elipsinis treniruoklis,  

stalo teniso raketės ir kamuoliai,  

nauji drabužiai, įvairūs siūlai audimui 
             -        

Kanceliarinės prekės              117,52 

Gauta parama pinigais, Eur 

(2022 m.) 

1,2 % VMI           2481,94  

Juridinis asmuo             1600,00 
 

 Viso: 2911,40 

      2022 m. sausio mėn. 

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Nurašytos nuo paramos sąskaitos lėšos buvo 

panaudotos ekskursijai į Biržų krašto muziejų „Sėla“ 

organizuoti. 

 

Aktas Nr. 1-37-02A                440,00 

          Viso: 440,00 

       2022 m. vasario mėn. 

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Gauta: nauji drabužiai (kiekis - 44 vnt.). Paskirstyta 

Centro paslaugų gavėjams. 

Aktas Nr. 1-37-03 

Fizinis asmuo 
                        - 

          Viso:         - 

         2022 m. liepos mėn. 

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Nupirkta: 2 planšetės. Centro paslaugų gavėjų 

užimtumui (protinio lavinimo užsiėmimams). 
Aktas Nr. 1-37-12A 

 

               428,50 

Nurašytos nuo paramos sąskaitos lėšos buvo 

panaudotos paslaugų gavėjų ekskursijai į Pamerkius 

organizuoti. 

 

              106,52 

                  3,44 

Nurašytos nuo paramos sąskaitos lėšos buvo 

panaudotos paslaugų gavėjų edukacinei programai 

„Grikio kelias nuo sėjos iki pietų stalo“ organizuoti. 

    Aktas Nr. 1-37-14A 

                492,00 

Nurašytos nuo paramos sąskaitos lėšos buvo 

panaudotos paslaugų gavėjų ekskursijai į 

Keturiasdešimt Totorių kaimą organizuoti. 

 

                128,00 

       Viso: 1158,46 

        

       



2 
 

      2022 m. rugpjūčio mėn. 

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Gauta: įvairūs siūlai audimui (kiekis – 7 kg). 

Paskirstyta Centro paslaugų gavėjų užimtumui 

Audimo užimtumo grupėje. 

Aktas Nr. 1-37-15 

Fizinis asmuo 
                        - 

          Viso:          - 

      2022 m. rugsėjo mėn. 

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Nurašytos nuo paramos sąskaitos lėšos buvo 

panaudotos paslaugų gavėjų ekskursijai 

„Raudondvario dvaras 1819-1918 m.“ organizuoti. 

 Aktas Nr. 1-37-16A 
 

 

                 450,00 

                 250,00 

Nurašytos nuo paramos sąskaitos lėšos buvo 

panaudotos paslaugų gavėjų edukacinei programai 

„Piešimas ant stiklo - vėjo varpelių gamyba“ 

organizuoti. 

 

                 319,44 

       Viso: 1019,44 

        2022 m. spalio mėn. 

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Nurašytos nuo paramos sąskaitos lėšos buvo 

panaudotos Centro paslaugų gavėjų užimtumui 

(tapybos užsiėmimams). 

Aktas Nr. 1-37-18A 

 

           584,43 

           420,35 

         

  Viso: 1004,78 

        2022 m. lapkričio mėn. 

Gauta parama ir paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Centro paslaugų gavėjų užimtumui 

(kanceliarinės prekės). 

Aktas Nr. 1-37-20 
 

Juridinis asmuo 

 

        

         117,52 

      Viso: 117,52 

      2022 m. gruodžio mėn. 

Paramos panaudojimas 
Paramos priėmimo 

ir paskirstymo aktas 
Suma, Eur 

Keramikos dirbinių gamintojų užimtumo grupės 

2 -ame aukšte patalpos įrengimui. 
Aktas Nr. 1-37-20A 

 
         661,90 

Paslaugų gavėjų kelionei į Kauną ir ekskursijai į 

J. Zikaro namą-muziejų organizuoti. 
Aktas Nr. 1-37-24 

        264,00 

            45,00 
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Įstaigos 24 -to gimtadienio proga surengto 

renginio vaišėms. Renginys buvo organizuotas 

Centro paslaugų gavėjams ir darbuotojams 2022 

m. lapkričio 21 dieną. 

Aktas Nr. 1-37-24 
 

 

 

         463,86                   

           108,98 

             49,43 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga surengto 

renginio vaišėms ir Centro paslaugų gavėjams bei 

darbuotojams naujametinėms dovanoms. 

Aktas Nr. 1-37-24 
 

 

            54,42          

            8,88 

         171,60 

             9,84 

            

 

  Viso: 1176,01 

 

 

            2022 metais panaudota paramai skirtų lėšų: 5578,11 Eur 

 

           2022 m. gruodžio 31 d. likutis – 3202,53 Eur 

 

 


