
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 

V-1985 

1 priedas 

 

(Paramos panaudojimo ataskaitos forma) 

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 

 

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 173223934, Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis 

Paramos gavėjo pavadinimas, kodas, adresas 
 
 

 

 

Ataskaitos pateikimo data: 
 

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ 
 

Paramos davėjo vardas ir pavardė arba 
pavadinimas 

 VšĮ Laisvės TV 

Paramos davėjo juridinio asmens 
kodas 

304405807 

Tikslas, kuriam skiriama parama 
(jeigu buvo nurodytas) 

Susiklosčius ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 

(koronaviruso infekcijos) 

Paramos dalykas 
Vienkartinės kaukės, respiratoriai, veido skydeliai, 

medvilninės kaukės, kombinezonai 

Paramos sutarties pasirašymo data ir 
numeris (jei taikoma) 

Be sutarties 

Paramos pradžios data 
2020-04-10 

Paramos pabaigos data 
2020-04-10 

Bendra paramos vertė, Eur 
  2029,00 

 

2. INFORMACIJA APIE PARAMOS DALYKO PANAUDOJIMĄ 

 

Trumpai aprašykite, kaip buvo panaudota parama: 
 

• aprašykite veiklą ir jos tikslą, kuriems panaudotas paramos dalykas, ir pasiektus rezultatus; 

• nurodykite paramos dalyko sukurtą naudą ir vertę visuomenei, asmens sveikatos priežiūros 

įstaigai, tikslinėms grupėms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt.; 

Parama buvo panaudota vidinėms reikmėms užtikrinti, apsaugoti darbuotojus ir pacientus nuo 

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo, infekcijos  rizikai suvaldyti. 

 

2021-01-03 



 

3. INFORMACIJA APIE PARAMOS, KAI PARAMAI TEIKIAMOS PINIGINĖS LĖŠOS, 

PANAUDOJIMĄ 
 

 

 

 

Prašome pateikti detalią informaciją apie paramos panaudojimą. Atskirose eilutėse turi būti 

detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą paramos viešinimui. 

 

Išlaidų pavadinimas Planuota išlaidų 

suma Eur 

Faktiškai išleista 

suma, Eur 

 
Pastabos 

    

    

    

Suma iš viso:    

 

4. INFORMACIJA APIE NEFINANSINĖS PARAMOS ĮVERTINIMĄ 
 

Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą viešinimui. 

  Gautų prekių,  

Gautos prekės, suteiktos 

paslaugos ar atliktų 

darbų trumpas 

aprašymas 

Kiekis (apimtys) 
suteiktų paslaugų 

ir atliktų darbų 

vertė, Eur 

Pastabos 

Vienkartinės kaukės 200 2,00  

FFP2 (respiratorius) 100 1,00  

Veido skydeliai 100 70,00  

Medvilninės kaukės  300 204,00  

Kombinezonai 100 720,00  

FFP2 (respiratorius) 600 1032,00  

Iš viso: 1400 2029,00  

 

 

 

 

 

 

 



5. PARAMOS DALYKO VIEŠINIMAS 

 

 

Trumpai aprašykite Paramos dalyko viešinimą, nurodykite, kaip gautą paramą pristatėte savo 

sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, visuomenei, kokią auditoriją informacija pasiekė, 

kokias viešinimo priemones naudojote. 

Apie gautą paramą darbuotojai informuojami kassavaitiniuose susirinkimuose.  

Informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje. 

6. IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI PARAMOS DAVĖJUI (JEI JŲ YRA) 

 

 

 

 

 

7. PRIEDAI 

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti pasiektus Paramos rezultatus 

patvirtinantys dokumentai (priėmimo – perdavimo aktai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir 

pan.), jei parama suteikta piniginėmis lėšomis – ir išlaidas patvirtinantys dokumentai (pvz., 

kvitų, čekių, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų kopijos ir pan.). 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Lapų 

skaičius 
Pastabos 

1. 2020 m. balandžio 10 d. paramos perdavimo-priėmimo aktas 1  

    

    

    

 

 

 

Ataskaitą parengusio asmens pareigos, vardas, 
pavardė 

Vyriausioji buhalterė Justė Varnienė 

Data 2021-01-03 

Parašas  

 





Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 

V-1985 

1 priedas 

 

(Paramos panaudojimo ataskaitos forma) 

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 

 

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 173223934, Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis 

Paramos gavėjo pavadinimas, kodas, adresas 
 
 

 

 

Ataskaitos pateikimo data: 
 

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ 
 

Paramos davėjo vardas ir pavardė arba 
pavadinimas 

 VšĮ Laisvės TV 

Paramos davėjo juridinio asmens 
kodas 

304405807 

Tikslas, kuriam skiriama parama 
(jeigu buvo nurodytas) 

Susiklosčius ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 

(koronaviruso infekcijos) 

Paramos dalykas 
Respiratoriai 

Paramos sutarties pasirašymo data ir 
numeris (jei taikoma) 

Be sutarties 

Paramos pradžios data 
2020-06-01 

Paramos pabaigos data 
2020-06-01 

Bendra paramos vertė, Eur 
  1460,00 

 

2. INFORMACIJA APIE PARAMOS DALYKO PANAUDOJIMĄ 

 

Trumpai aprašykite, kaip buvo panaudota parama: 
 

• aprašykite veiklą ir jos tikslą, kuriems panaudotas paramos dalykas, ir pasiektus rezultatus; 

• nurodykite paramos dalyko sukurtą naudą ir vertę visuomenei, asmens sveikatos priežiūros 

įstaigai, tikslinėms grupėms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt.; 

Parama buvo panaudota vidinėms reikmėms užtikrinti, apsaugoti darbuotojus ir pacientus nuo 

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo, infekcijos  rizikai suvaldyti. 

 

2021-01-03 



 

3. INFORMACIJA APIE PARAMOS, KAI PARAMAI TEIKIAMOS PINIGINĖS LĖŠOS, 

PANAUDOJIMĄ 
 

 

 

 

Prašome pateikti detalią informaciją apie paramos panaudojimą. Atskirose eilutėse turi būti 

detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą paramos viešinimui. 

 

Išlaidų pavadinimas Planuota išlaidų 

suma Eur 

Faktiškai išleista 

suma, Eur 

 
Pastabos 

    

    

    

Suma iš viso:    

 

4. INFORMACIJA APIE NEFINANSINĖS PARAMOS ĮVERTINIMĄ 
 

Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą viešinimui. 

  Gautų prekių,  

Gautos prekės, suteiktos 

paslaugos ar atliktų 

darbų trumpas 

aprašymas 

Kiekis (apimtys) 
suteiktų paslaugų 

ir atliktų darbų 

vertė, Eur 

Pastabos 

FFP2 (respiratorius) 1000 1460,00  

    

    

Iš viso: 1000 1460,00  

 

 

 

 

 

 

 

5. PARAMOS DALYKO VIEŠINIMAS 

 

 



Trumpai aprašykite Paramos dalyko viešinimą, nurodykite, kaip gautą paramą pristatėte savo 

sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, visuomenei, kokią auditoriją informacija pasiekė, 

kokias viešinimo priemones naudojote. 

Apie gautą paramą darbuotojai informuojami kassavaitiniuose susirinkimuose.  

Informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje. 

6. IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI PARAMOS DAVĖJUI (JEI JŲ YRA) 

 

 

 

 

 

7. PRIEDAI 

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti pasiektus Paramos rezultatus 

patvirtinantys dokumentai (priėmimo – perdavimo aktai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir 

pan.), jei parama suteikta piniginėmis lėšomis – ir išlaidas patvirtinantys dokumentai (pvz., 

kvitų, čekių, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų kopijos ir pan.). 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Lapų 

skaičius 
Pastabos 

1. 2020 m. birželio 1 d. paramos perdavimo-priėmimo aktas 1  

    

    

    

 

 

 

Ataskaitą parengusio asmens pareigos, vardas, 
pavardė 

Vyriausioji buhalterė Justė Varnienė 

Data 2021-01-03 

Parašas  

 





Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 

V-1985 

1 priedas 

 

(Paramos panaudojimo ataskaitos forma) 

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 

 

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 173223934, Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis 

Paramos gavėjo pavadinimas, kodas, adresas 
 
 

 

 

Ataskaitos pateikimo data: 
 

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ 
 

Paramos davėjo vardas ir pavardė arba 
pavadinimas 

 Maltos ordino pagalbos tarnyba 

Paramos davėjo juridinio asmens 
kodas 

190740859 

Tikslas, kuriam skiriama parama 
(jeigu buvo nurodytas) 

Susiklosčius ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 

(koronaviruso infekcijos) 

Paramos dalykas 
Vienkartiniai chalatai 

Paramos sutarties pasirašymo data ir 
numeris (jei taikoma) 

Be sutarties 

Paramos pradžios data 
2020-09-25 

Paramos pabaigos data 
2020-09-25 

Bendra paramos vertė, Eur 
  1029,11 

 

2. INFORMACIJA APIE PARAMOS DALYKO PANAUDOJIMĄ 

 

Trumpai aprašykite, kaip buvo panaudota parama: 
 

• aprašykite veiklą ir jos tikslą, kuriems panaudotas paramos dalykas, ir pasiektus rezultatus; 

• nurodykite paramos dalyko sukurtą naudą ir vertę visuomenei, asmens sveikatos priežiūros 

įstaigai, tikslinėms grupėms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt.; 

Parama buvo panaudota vidinėms reikmėms užtikrinti, apsaugoti darbuotojus ir pacientus nuo 

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo, infekcijos  rizikai suvaldyti. 

 

2021-01-03 



 

3. INFORMACIJA APIE PARAMOS, KAI PARAMAI TEIKIAMOS PINIGINĖS LĖŠOS, 

PANAUDOJIMĄ 
 

 

 

 

Prašome pateikti detalią informaciją apie paramos panaudojimą. Atskirose eilutėse turi būti 

detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą paramos viešinimui. 

 

Išlaidų pavadinimas Planuota išlaidų 

suma Eur 

Faktiškai išleista 

suma, Eur 

 
Pastabos 

    

    

    

Suma iš viso:    

 

4. INFORMACIJA APIE NEFINANSINĖS PARAMOS ĮVERTINIMĄ 
 

Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą viešinimui. 

  Gautų prekių,  

Gautos prekės, suteiktos 

paslaugos ar atliktų 

darbų trumpas 

aprašymas 

Kiekis (apimtys) 
suteiktų paslaugų 

ir atliktų darbų 

vertė, Eur 

Pastabos 

Vienkartiniai chalatai 270 1029,11  

    

    

Iš viso: 270 1029,11  

 

 

5. PARAMOS DALYKO VIEŠINIMAS 

 

 

Trumpai aprašykite Paramos dalyko viešinimą, nurodykite, kaip gautą paramą pristatėte savo 

sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, visuomenei, kokią auditoriją informacija pasiekė, 

kokias viešinimo priemones naudojote. 



Apie gautą paramą darbuotojai informuojami kassavaitiniuose susirinkimuose.  

Informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje. 

6. IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI PARAMOS DAVĖJUI (JEI JŲ YRA) 

 

 

 

 

 

7. PRIEDAI 

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti pasiektus Paramos rezultatus 

patvirtinantys dokumentai (priėmimo – perdavimo aktai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir 

pan.), jei parama suteikta piniginėmis lėšomis – ir išlaidas patvirtinantys dokumentai (pvz., 

kvitų, čekių, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų kopijos ir pan.). 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Lapų 

skaičius 
Pastabos 

1. 2020 m. rugsėjo 25d. paramos priėmimo- perdavimo aktas 

Nr.06-29/89 

1  

    

    

    

 

 

 

Ataskaitą parengusio asmens pareigos, vardas, 
pavardė 

Vyriausioji buhalterė Justė Varnienė 

Data 2021-01-03 

Parašas  

 







Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 

V-1985 

1 priedas 

 

(Paramos panaudojimo ataskaitos forma) 

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 

 

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 173223934, Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis 

Paramos gavėjo pavadinimas, kodas, adresas 
 
 

 

 

Ataskaitos pateikimo data: 
 

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ 
 

Paramos davėjo vardas ir pavardė arba 
pavadinimas 

 Maltos ordino pagalbos tarnyba 

Paramos davėjo juridinio asmens 
kodas 

190740859 

Tikslas, kuriam skiriama parama 
(jeigu buvo nurodytas) 

Susiklosčius ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 

(koronaviruso infekcijos) 

Paramos dalykas 
Vienkartiniai chalatai 

Paramos sutarties pasirašymo data ir 
numeris (jei taikoma) 

Be sutarties 

Paramos pradžios data 
2020-09-25 

Paramos pabaigos data 
2020-09-25 

Bendra paramos vertė, Eur 
850,50 

 

2. INFORMACIJA APIE PARAMOS DALYKO PANAUDOJIMĄ 

 

Trumpai aprašykite, kaip buvo panaudota parama: 
 

• aprašykite veiklą ir jos tikslą, kuriems panaudotas paramos dalykas, ir pasiektus rezultatus; 

• nurodykite paramos dalyko sukurtą naudą ir vertę visuomenei, asmens sveikatos priežiūros 

įstaigai, tikslinėms grupėms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt.; 

Parama buvo panaudota vidinėms reikmėms užtikrinti, apsaugoti darbuotojus ir pacientus nuo 

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo, infekcijos  rizikai suvaldyti. 

 

2021-01-03 



 

3. INFORMACIJA APIE PARAMOS, KAI PARAMAI TEIKIAMOS PINIGINĖS LĖŠOS, 

PANAUDOJIMĄ 
 

 

 

 

Prašome pateikti detalią informaciją apie paramos panaudojimą. Atskirose eilutėse turi būti 

detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą paramos viešinimui. 

 

Išlaidų pavadinimas Planuota išlaidų 

suma Eur 

Faktiškai išleista 

suma, Eur 

 
Pastabos 

    

    

    

Suma iš viso:    

 

4. INFORMACIJA APIE NEFINANSINĖS PARAMOS ĮVERTINIMĄ 
 

Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą viešinimui. 

  Gautų prekių,  

Gautos prekės, suteiktos 

paslaugos ar atliktų 

darbų trumpas 

aprašymas 

Kiekis (apimtys) 
suteiktų paslaugų 

ir atliktų darbų 

vertė, Eur 

Pastabos 

Vienkartiniai chalatai 270 850,50  

    

    

Iš viso: 270 850,50  

 

 

5. PARAMOS DALYKO VIEŠINIMAS 

 

 

Trumpai aprašykite Paramos dalyko viešinimą, nurodykite, kaip gautą paramą pristatėte savo 

sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, visuomenei, kokią auditoriją informacija pasiekė, 

kokias viešinimo priemones naudojote. 



Apie gautą paramą darbuotojai informuojami kassavaitiniuose susirinkimuose.  

Informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje. 

6. IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI PARAMOS DAVĖJUI (JEI JŲ YRA) 

 

 

 

 

 

7. PRIEDAI 

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti pasiektus Paramos rezultatus 

patvirtinantys dokumentai (priėmimo – perdavimo aktai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir 

pan.), jei parama suteikta piniginėmis lėšomis – ir išlaidas patvirtinantys dokumentai (pvz., 

kvitų, čekių, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų kopijos ir pan.). 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Lapų 

skaičius 
Pastabos 

1. 2020 m. rugsėjo 25d. paramos priėmimo- perdavimo aktas 

Nr. 06-29/89 

1  

    

    

    

 

 

 

Ataskaitą parengusio asmens pareigos, vardas, 
pavardė 

Vyriausioji buhalterė Justė Varnienė 

Data 2021-01-03 

Parašas  

 







Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 

V-1985 

1 priedas 

 

(Paramos panaudojimo ataskaitos forma) 

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 

 

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 173223934, Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis 

Paramos gavėjo pavadinimas, kodas, adresas 
 
 

 

 

Ataskaitos pateikimo data: 
 

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ 
 

Paramos davėjo vardas ir pavardė arba 
pavadinimas 

 UAB Deimena 

Paramos davėjo juridinio asmens 
kodas 

168423851 

Tikslas, kuriam skiriama parama 
(jeigu buvo nurodytas) 

Susiklosčius ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 

(koronaviruso infekcijos) 

Paramos dalykas 
Spiritinis dezinfekcinis skystis paviršiams, rankų 

dezinfekantas 

Paramos sutarties pasirašymo data ir 
numeris (jei taikoma) 

Be sutarties 

Paramos pradžios data 
2020-11-27 

Paramos pabaigos data 
2020-11-27 

Bendra paramos vertė, Eur 
136,00 

 

2. INFORMACIJA APIE PARAMOS DALYKO PANAUDOJIMĄ 

 

Trumpai aprašykite, kaip buvo panaudota parama: 
 

• aprašykite veiklą ir jos tikslą, kuriems panaudotas paramos dalykas, ir pasiektus rezultatus; 

• nurodykite paramos dalyko sukurtą naudą ir vertę visuomenei, asmens sveikatos priežiūros 

įstaigai, tikslinėms grupėms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt.; 

Parama buvo panaudota vidinėms reikmėms užtikrinti, apsaugoti darbuotojus ir pacientus nuo 

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo, infekcijos  rizikai suvaldyti. 

 

2021-01-03 



 

3. INFORMACIJA APIE PARAMOS, KAI PARAMAI TEIKIAMOS PINIGINĖS LĖŠOS, 

PANAUDOJIMĄ 
 

 

 

 

Prašome pateikti detalią informaciją apie paramos panaudojimą. Atskirose eilutėse turi būti 

detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą paramos viešinimui. 

 

Išlaidų pavadinimas Planuota išlaidų 

suma Eur 

Faktiškai išleista 

suma, Eur 

 
Pastabos 

    

    

    

Suma iš viso:    

 

4. INFORMACIJA APIE NEFINANSINĖS PARAMOS ĮVERTINIMĄ 
 

Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą viešinimui. 

  Gautų prekių,  

Gautos prekės, suteiktos 

paslaugos ar atliktų 

darbų trumpas 

aprašymas 

Kiekis (apimtys) 
suteiktų paslaugų 

ir atliktų darbų 

vertė, Eur 

Pastabos 

Spiritinis dezinfekcinis 

skystis paviršiams 5 l 

3 51,00  

Rankų dezinfekantas 5 l 5 85,00  

    

Iš viso: 8 136,00  

 

 

5. PARAMOS DALYKO VIEŠINIMAS 

 

 

Trumpai aprašykite Paramos dalyko viešinimą, nurodykite, kaip gautą paramą pristatėte savo 

sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, visuomenei, kokią auditoriją informacija pasiekė, 

kokias viešinimo priemones naudojote. 



Apie gautą paramą darbuotojai informuojami kassavaitiniuose susirinkimuose.  

Informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje. 

6. IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI PARAMOS DAVĖJUI (JEI JŲ YRA) 

 

 

 

 

 

7. PRIEDAI 

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti pasiektus Paramos rezultatus 

patvirtinantys dokumentai (priėmimo – perdavimo aktai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir 

pan.), jei parama suteikta piniginėmis lėšomis – ir išlaidas patvirtinantys dokumentai (pvz., 

kvitų, čekių, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų kopijos ir pan.). 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Lapų 

skaičius 
Pastabos 

1. 2020 m. lapkričio 27 d. prekių perdavimo aktas LABD 

Nr.20-28 

1  

    

    

    

 

 

 

Ataskaitą parengusio asmens pareigos, vardas, 
pavardė 

Vyriausioji buhalterė Justė Varnienė 

Data 2021-01-03 

Parašas  

 





Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 

V-1985 

1 priedas 

 

(Paramos panaudojimo ataskaitos forma) 

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 

 

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 173223934, Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis 

Paramos gavėjo pavadinimas, kodas, adresas 
 
 

 

 

Ataskaitos pateikimo data: 
 

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ 
 

Paramos davėjo vardas ir pavardė arba 
pavadinimas 

 UAB Deimena 

Paramos davėjo juridinio asmens 
kodas 

168423851 

Tikslas, kuriam skiriama parama 
(jeigu buvo nurodytas) 

Susiklosčius ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 

(koronaviruso infekcijos) 

Paramos dalykas 
Spiritinis dezinfekcinis skystis paviršiams, rankų 

dezinfekantas 

Paramos sutarties pasirašymo data ir 
numeris (jei taikoma) 

Be sutarties 

Paramos pradžios data 
2020-12-09 

Paramos pabaigos data 
2020-12-09 

Bendra paramos vertė, Eur 
102,00 

 

2. INFORMACIJA APIE PARAMOS DALYKO PANAUDOJIMĄ 

 

Trumpai aprašykite, kaip buvo panaudota parama: 
 

• aprašykite veiklą ir jos tikslą, kuriems panaudotas paramos dalykas, ir pasiektus rezultatus; 

• nurodykite paramos dalyko sukurtą naudą ir vertę visuomenei, asmens sveikatos priežiūros 

įstaigai, tikslinėms grupėms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt.; 

Parama buvo panaudota vidinėms reikmėms užtikrinti, apsaugoti darbuotojus ir pacientus nuo 

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo, infekcijos  rizikai suvaldyti. 

 

2021-01-03 



 

3. INFORMACIJA APIE PARAMOS, KAI PARAMAI TEIKIAMOS PINIGINĖS LĖŠOS, 

PANAUDOJIMĄ 
 

 

 

 

Prašome pateikti detalią informaciją apie paramos panaudojimą. Atskirose eilutėse turi būti 

detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą paramos viešinimui. 

 

Išlaidų pavadinimas Planuota išlaidų 

suma Eur 

Faktiškai išleista 

suma, Eur 

 
Pastabos 

    

    

    

Suma iš viso:    

 

4. INFORMACIJA APIE NEFINANSINĖS PARAMOS ĮVERTINIMĄ 
 

Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą viešinimui. 

  Gautų prekių,  

Gautos prekės, suteiktos 

paslaugos ar atliktų 

darbų trumpas 

aprašymas 

Kiekis (apimtys) 
suteiktų paslaugų 

ir atliktų darbų 

vertė, Eur 

Pastabos 

Spiritinis dezinfekcinis 

skystis paviršiams 5 l 

2 34,00  

Rankų dezinfekantas 5 l 4 68,00  

    

Iš viso: 6 102,00  

 

 

5. PARAMOS DALYKO VIEŠINIMAS 

 

 

Trumpai aprašykite Paramos dalyko viešinimą, nurodykite, kaip gautą paramą pristatėte savo 

sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, visuomenei, kokią auditoriją informacija pasiekė, 

kokias viešinimo priemones naudojote. 



Apie gautą paramą darbuotojai informuojami kassavaitiniuose susirinkimuose.  

Informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje. 

6. IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI PARAMOS DAVĖJUI (JEI JŲ YRA) 

 

 

 

 

 

7. PRIEDAI 

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti pasiektus Paramos rezultatus 

patvirtinantys dokumentai (priėmimo – perdavimo aktai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir 

pan.), jei parama suteikta piniginėmis lėšomis – ir išlaidas patvirtinantys dokumentai (pvz., 

kvitų, čekių, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų kopijos ir pan.). 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Lapų 

skaičius 
Pastabos 

1. 2020 m. gruodžio 9 d. prekių perdavimo aktas LABD Nr.20-

29 

1  

    

    

    

 

 

 

Ataskaitą parengusio asmens pareigos, vardas, 
pavardė 

Vyriausioji buhalterė Justė Varnienė 

Data 2021-01-03 

Parašas  

 





Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 

V-1985 

1 priedas 

 

(Paramos panaudojimo ataskaitos forma) 

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 

 

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 173223934, Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis 

Paramos gavėjo pavadinimas, kodas, adresas 
 
 

 

 

Ataskaitos pateikimo data: 
 

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ 
 

Paramos davėjo vardas ir pavardė arba 
pavadinimas 

 AB Rokiškio sūris 

Paramos davėjo juridinio asmens 
kodas 

173057512 

Tikslas, kuriam skiriama parama 
(jeigu buvo nurodytas) 

Mobiliosios lauko palapinės,  kurioje būtų galima 

saugiai paimti SARS-COV-2 tepinius, įsigijimui 

Paramos dalykas 
Piniginės lėšos 

Paramos sutarties pasirašymo data ir 
numeris (jei taikoma) 

2020-12-08 Nr.20 

Paramos pradžios data 
2020-12-08 

Paramos pabaigos data 
2020-12-08 

Bendra paramos vertė, Eur 
3388,00 

 

2. INFORMACIJA APIE PARAMOS DALYKO PANAUDOJIMĄ 

 

Trumpai aprašykite, kaip buvo panaudota parama: 
 

• aprašykite veiklą ir jos tikslą, kuriems panaudotas paramos dalykas, ir pasiektus rezultatus; 

• nurodykite paramos dalyko sukurtą naudą ir vertę visuomenei, asmens sveikatos priežiūros 

įstaigai, tikslinėms grupėms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt.; 

Parama buvo panaudota mobiliosios lauko palapinės,  kurioje būtų galima saugiai paimti 

SARS-COV-2 tepinius, įsigijimui,  COVID-19 (koronaviruso infekcijos) infekcijos  rizikai 

suvaldyti. 

 

2021-01-03 



 

3. INFORMACIJA APIE PARAMOS, KAI PARAMAI TEIKIAMOS PINIGINĖS LĖŠOS, 

PANAUDOJIMĄ 
 

 

 

 

Prašome pateikti detalią informaciją apie paramos panaudojimą. Atskirose eilutėse turi būti 

detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą paramos viešinimui. 

 

Išlaidų pavadinimas Planuota išlaidų 

suma Eur 

Faktiškai išleista 

suma, Eur 

 
Pastabos 

Tentinis angaras  12x7x4,8 3388,00 3388,00 STOREX Struktures 

Lietuva, UAB 

    

    

Suma iš viso: 3388,00 3388,00  

 

4. INFORMACIJA APIE NEFINANSINĖS PARAMOS ĮVERTINIMĄ 
 

Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą viešinimui. 

  Gautų prekių,  

Gautos prekės, suteiktos 

paslaugos ar atliktų 

darbų trumpas 

aprašymas 

Kiekis (apimtys) 
suteiktų paslaugų 

ir atliktų darbų 

vertė, Eur 

Pastabos 

    

    

    

Iš viso:    

 

 

5. PARAMOS DALYKO VIEŠINIMAS 

 

 

Trumpai aprašykite Paramos dalyko viešinimą, nurodykite, kaip gautą paramą pristatėte savo 

sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, visuomenei, kokią auditoriją informacija pasiekė, 

kokias viešinimo priemones naudojote. 



Apie gautą paramą darbuotojai informuojami kassavaitiniuose susirinkimuose.  

Informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje, taip pat vietinėje spaudoje. 

 

6. IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI PARAMOS DAVĖJUI (JEI JŲ YRA) 

 

 

 

 

 

7. PRIEDAI 

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti pasiektus Paramos rezultatus 

patvirtinantys dokumentai (priėmimo – perdavimo aktai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir 

pan.), jei parama suteikta piniginėmis lėšomis – ir išlaidas patvirtinantys dokumentai (pvz., 

kvitų, čekių, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų kopijos ir pan.). 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Lapų 

skaičius 
Pastabos 

1. 2020 m. gruodžio 8 d. paramos sutartis Nr. 20 1  

2.  2020 m. gruodžio 8 d. perdavimo priėmimo aktas Nr. 20 2  

    

    

 

 

 

Ataskaitą parengusio asmens pareigos, vardas, 
pavardė 

Vyriausioji buhalterė Justė Varnienė 

Data 2021-01-03 

Parašas  

 









 MOKĖJIMO NURODYMAS Nr. 
 PAYMENT ORDER NO. MOKĖJIMO DATA /    MOKĖJIMO RŪŠIS /         PAPRASTAS /       SKUBUS /              MOMENTINIS /

      PAYMENT DATE          TYPE OF PAYMENT    ORDINARY        URGENT       INSTANT  

MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / PAYER’S NAME, SURNAME / COMPANY NAME MOKĖTOJO ADRESAS / PAYER’S ADDRESS 

MOKĖTOJO SĄSKAITOS NR. / 
PAYER´S ACCOUNT NO. 

MOKĖTOJO KODAS / PAYER’S ID MOKĖJIMO PASKIRTIS / DETAILS OF PAYMENT 

GAVĖJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / BENEFICIARY’S NAME, SURNAME / COMPANY NAME 

GAVĖJO SĄSKAITOS (IBAN) NR. / 
BENEFICIARY’S ACCOUNT (IBAN) NO. 

GAVĖJO KREDITO ĮSTAIGA / BENEFICIARY´S BANK ĮMOKOS KODAS (NUORODA GAVĖJUI) / REFERENCE NO. 

SUMA SKAITMENIMIS / AMOUNT IN FIGURES VALIUTOS KODAS / CURRENCY CODE  MOKESČIAI / CHARGES UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS / END TO END ID 

SUMA ŽODŽIAIS / AMOUNT IN WORDS 

PAPILDOMA MOKĖJIMO INFORMACIJA (PILDYTI, JEI TO REIKALAUJA GAVĖJAS) / EXTENDED PAYMENT INFORMATION (FILL ONLY IF REQUESTED BY BENEFICIARY)

GAVĖJO ADRESAS / BENEFICIARY`S ADDRESS GAVĖJO KODAS / BENEFICIARY`S ID 

PRADINIO MOKĖTOJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE DEBTOR`S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME PRADINIO MOKĖTOJO KODAS / ULTIMATE DEBTOR`S ID 

GALUTINIO GAVĖJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE CREDITOR`S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME GALUTINIO GAVĖJO KODAS / ULTIMATE CREDITOR`S ID 

          MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) /        
  PAYER’S NAME, SURNAME, SIGNATURE (S)  

          KREDITO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO PARAŠAS/
  CREDIT INSTITUTION REPRESENTATIVE’S SIGNATURE 

173223934 (Įmonės kodas)

305508443 (Įmonės kodas)

2020121101837180

2020-12-11

VŠĮ ROKIŠKIO PASPC

EUR

LT567300010002577211

14615

STOREX Structures Lietuva, UAB

Sąskaita serija REX Nr.20140  2020-12-09

3 388.00 0.00

Trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 00 ct.

Luminor BankLT034010051005213704

14615



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 

V-1985 

1 priedas 

 

(Paramos panaudojimo ataskaitos forma) 

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 

 

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, 173223934, Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis 

Paramos gavėjo pavadinimas, kodas, adresas 
 
 

 

 

Ataskaitos pateikimo data: 
 

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS DAVĖJĄ IR PARAMOS SUTARTĮ 
 

Paramos davėjo vardas ir pavardė arba 
pavadinimas 

 UAB Eurilija 

Paramos davėjo juridinio asmens 
kodas 

125271238 

Tikslas, kuriam skiriama parama 
(jeigu buvo nurodytas) 

Susiklosčius ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 

(koronaviruso infekcijos) 

Paramos dalykas 
Pirštinės latekso be pudros 

Paramos sutarties pasirašymo data ir 
numeris (jei taikoma) 

2020-03-20, 1P/2020 

Paramos pradžios data 
2020-03-20 

Paramos pabaigos data 
2020-03-20 

Bendra paramos vertė, Eur 
177,28 

 

2. INFORMACIJA APIE PARAMOS DALYKO PANAUDOJIMĄ 

 

Trumpai aprašykite, kaip buvo panaudota parama: 
 

• aprašykite veiklą ir jos tikslą, kuriems panaudotas paramos dalykas, ir pasiektus rezultatus; 

• nurodykite paramos dalyko sukurtą naudą ir vertę visuomenei, asmens sveikatos priežiūros 

įstaigai, tikslinėms grupėms, netiesioginiams naudos gavėjams ir kt.; 

Parama buvo panaudota vidinėms reikmėms užtikrinti, apsaugoti darbuotojus ir pacientus nuo 

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo, infekcijos  rizikai suvaldyti. 

 

2021-01-03 



 

3. INFORMACIJA APIE PARAMOS, KAI PARAMAI TEIKIAMOS PINIGINĖS LĖŠOS, 

PANAUDOJIMĄ 
 

 

 

 

Prašome pateikti detalią informaciją apie paramos panaudojimą. Atskirose eilutėse turi būti 

detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą paramos viešinimui. 

 

Išlaidų pavadinimas Planuota išlaidų 

suma Eur 

Faktiškai išleista 

suma, Eur 

 
Pastabos 

    

    

    

Suma iš viso:    

 

4. INFORMACIJA APIE NEFINANSINĖS PARAMOS ĮVERTINIMĄ 
 

Atskirose eilutėse turi būti detalizuota visa skirta parama. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti paramos sumą, skirtą viešinimui. 

  Gautų prekių,  

Gautos prekės, suteiktos 

paslaugos ar atliktų 

darbų trumpas 

aprašymas 

Kiekis (apimtys) 
suteiktų paslaugų 

ir atliktų darbų 

vertė, Eur 

Pastabos 

Pirštinės latekso be pudros  64 177,28  

    

    

Iš viso: 64 177,28  

 

 

5. PARAMOS DALYKO VIEŠINIMAS 

 

 

Trumpai aprašykite Paramos dalyko viešinimą, nurodykite, kaip gautą paramą pristatėte savo 

sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, visuomenei, kokią auditoriją informacija pasiekė, 

kokias viešinimo priemones naudojote. 



Apie gautą paramą darbuotojai informuojami kassavaitiniuose susirinkimuose.  

Informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje. 

6. IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI PARAMOS DAVĖJUI (JEI JŲ YRA) 

 

 

 

 

 

7. PRIEDAI 

Prie Paramos panaudojimo ataskaitos privalo būti pridėti pasiektus Paramos rezultatus 

patvirtinantys dokumentai (priėmimo – perdavimo aktai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir 

pan.), jei parama suteikta piniginėmis lėšomis – ir išlaidas patvirtinantys dokumentai (pvz., 

kvitų, čekių, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų kopijos ir pan.). 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Lapų 

skaičius 
Pastabos 

1. 2020 m. kovo 20 d. paramos sutartis Nr.1P/2020 1  

2. 2020 m. kovo 20 d. priėmimo-perdavimo aktas 1  

    

    

 

 

 

Ataskaitą parengusio asmens pareigos, vardas, 
pavardė 

Vyriausioji buhalterė Justė Varnienė 

Data 2021-01-03 

Parašas  

 






