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DĖL 2013 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO 

 

 

1. Švietimo, kūno kultūros ir sporto paslaugų teikimo Akmenės rajono gyventojams  

(biudžetinių įstaigų pajamos). 

 Patalpų nuomos išlaidų planas – 3000 Lt., įvykdyta – 1910,00 Lt. prekėms įsigyti, liko 

nepanaudota 1090 Lt., nes nesurinkta pajamų už patalpų nuomą.    

       Mitybos išlaidų planas – 41000 Lt., įvykdyta – 34780,23 Lt., liko nepanaudota 

6219,77 Lt., vaikadienių buvo planuota - 9978, įvykdyta – 7974, neįvykdyta – 2004, nes sudarant 

metinio biudžeto sąmatas planuojama, kad visi vaikai valgys pusryčius, pietus ir vakarienę, tačiau 

metų eigoje daugelis vaikų vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 15 

d. sprendimo T-14 II dalies 5 punktu (tėvai turi teisę pasirinkti maitinimo skaičių per dieną, išskyrus 

pietus), o taip pat vaikai ligos metu nelankė įstaigos. Tėvų įsiskolinimas  2014 m. gruodžio 31 d. - 

4204,19Lt., kadangi už 2013 m gruodžio mėnesį tėvai įmokas sumokės tik 2014 m. sausio mėnesį. 

Kreditinis įsiskolinimas už maisto produktus 2013-12-31 d. UAB „Pontem“ – 2733,66Lt., 

įsiskolinimas bus apmokėtas kai tėvai sumokės įnašus už vaikų buvimą darželyje. Kitoms prekėms 

planas – 4000 Lt, įvykdyta - 3000,18Lt., nepanaudota - 999,82Lt.                  

  Kreditinis įsiskolinimas 2013-12-31 sudaro 10743,84 Lt. 

VSDF Mažeikių skyriui  -405,76Lt (39,98%). 

Valstybinei mokesčių inspekcijai -11,24Lt. (gyventojų pajamų mokestis). 

Atsiskaitymas su darbuotoju – 912,32Lt. ( išeitinė išmoka už 2014m. sausio - vasario 

mėn.). 

UAB „Pontem“ – 2733,66 Lt. (gruodžio mėn. sąskaita už produktus vaikų maitinimui 

darželyje). 

UAB „Tele-2“ – 85,17Lt. (už gruodžio mėn. ryšių paslaugas). 

AB „Lesto“ - 240,27Lt. (gruodžio mėn. sąskaita už elektros energijos perdavimą ir 

skirstymą). 
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Kraujučio įmonė „ARAS“ – 6354,52Lt. (sąskaita gruodžio mėn. už stoginės amatų 

kiemelio veikloms ir pristatymui statybos ir infrastruktūros įrengimo rangos darbai. Gimnazijoje 

vykdomas vietos projektas „Tradicinių amatų puoselėjimas Papilėje“. 

AB Lietuvos paštas – 0,90Lt. (gruodžio mėn. sąskaita už priimtų įmokų ir mokesčių 

administravimą). 

Kreditinis įsiskolinimas susidarė, nes sąskaitos  iš paslaugas teikiančių įmonių už 

gruodžio mėnesį gautos sausio mėnesio pradžioje. 

Debetinis įsiskolinimas 2013-12-31 sudaro 5711,12 Lt. 

Atsiskaitymai su tėvais už vaikų darželio lankymą  - 4204,19Lt. 

UAB „Elektrum Lietuva“ - 677,65Lt. 

Valstybinei mokesčių inspekcijai - 829,28Lt. ( gyventojų pajamų mokestis). 
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