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Papilės Simono Daukanto gimnazijai 2014 metams I ketvirtyje planuota 957,9 tūkst.Lt. 

asignavimų, gauta 862,9 tūkst.Lt. asignavimų, panaudota 860,9 tūkst.Lt., lėšų likutis ketvirčio 

pabaigoje 2000,87 Lt. 

Mokinio krepšeliui 2014 metais I ketvirtyje planuota 510,2 tūkst. Lt valstybės biudžeto 

asignavimų, gauta asignavimų 498,6 tūkst. Lt., panaudota – 497,1 tūkst. Lt. Pinigų likutis 2014-03-

31 dienai 1,5 tūkst. Lt. Mokinio krepšelio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms skirta 

496,8 tūkst. Lt. mokinio krepšelio asignavimų, gauta asignavimų 493,6 tūkst., Lt., panaudota  lėšų 

už 492,1 tūkst. Lt. Spaudiniams skirta 1,1 tūkst. Lt, nepanaudoti. Kitoms prekėms (mokymo 

priemonėms) skirta 6,0 tūkst. Lt, kvalifikacijos kėlimui  skirta 2,9 tūkst. Lt., kitoms paslaugoms 

skirta 3,4 tūkst. Lt krepšelio lėšų asignavimų. Minėtiems straipsniams gauta asignavimų 5 tūkst. Lt., 

panaudota – 5 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas sudaro 0,4 tūkst. Lt už  kvalifikacijos kėlimo 

paslaugas.  

Kitoms reikmėms finansuoti per 2013 metų pirmą ketvirtį planuota 255,8 tūkst. Lt biudžeto 

asignavimų. Gimnazijos aplinkos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirta 108,9 

tūkst. Lt., gauta ir panaudota lėšų už 103,7 tūkst. Lt. Mitybai skirta 3,5 tūkst.Lt., gauta ir panaudota 

2,3 tūkst.Lt. (1,0 tūkst.Lt už maisto produktus ir 1,3 tūkst.Lt. gamybos išlaidos vaikų maitinimui), 

liko kreditinis įsiskolinimas gamybos išlaidos už vaikų maitinimą 0,7 tūkst.Lt. Ryšių paslaugoms 

skirta 2,0 tūkst. Lt., gauta ir panaudota lėšų už 1,2 tūkst. Lt., liko kreditinis įsiskolinimas – 0,4 tūkst. 

Lt. Transporto išlaidoms skirta 20,0 tūkst. Lt, gauta ir panaudota lėšų už 11,8 tūkst. Lt. Kitoms 
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prekėms skirta 2,5 tūkst. Lt., gauta ir panaudota 2,2 tūkst.Lt. Ilgalaikio materialiojo turto einamajam 

remontui skirta 5,0 tūkst. Lt. visos lėšos panaudotos gimnazijos patalpų remontui. Kvalifikacijos 

kėlimui planuota 0,6 tūkst.Lt., gauta ir panaudota asignavimų 0,4tūkst. Lt. Komunalinėms 

paslaugoms, t.y., šildymui, elektros energijai ir vandentiekiui skirta 101,9 tūkst. Lt., gauta 

asignavimų 61,9 tūkst. Lt., panaudota – 61,8 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas 2014 m. kovo 31 d. 

– 27,7 tūkst. Lt. Kitoms paslaugoms skirta 4,6 tūkst.Lt., gauta ir panaudota lėšų 3,0 tūks.Lt. 

2014 metų  I ketvirčiui kitoms paslaugoms (maisto gamybos išlaidoms socialiai remtinų mokinių 

maitinimui) skirta 12,0 tūkst. Lt., gauta ir panaudota  10,2 tūkst. Lt. Kreditinio įsiskolinimo suma – 

0,6 tūkst. Lt. 

Bendrosios dotacijos kompensacijai skirta  2014 metų I ketvirtyje kitų darbuotojų 

atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms  mokėti 69,4 tūkst.Lt., gauta asignavimų ir panaudota 

69,4 tūkst.Lt. 

Mokinių pavėžėjimui 2014 m. sausio-kovo mėnesiams skirta 37,5 tūkst. Lt, gauta ir 

panaudota asignavimų už 35,6 tūkst. Lt. 

Socialinės paramos mokiniams išlaidoms administravimui darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo įmokoms skirta 1,8 tūkst.Lt, kitoms prekėms 0,4 tūkst., Lt , socialinei paramai pinigais  

(maisto produktams socialiai remtinų mokinių maitinimui) skirta 55,2 tūkst. Lt., gauta ir panaudota 

47,1 tūkst. Lt. dėl mokinių sergamumo nepanaudoti asignavimai 9,5 tūkst.Lt bus panaudoti II -

ketvirtyje. Kreditinio įsiskolinimo suma – 0,8 tūkst. Lt. 

Biudžetinių įstaigų pajamų per 2014 m. I - ketvirtį buvo planuota gauti mitybai 13,3 tūkst. 

Lt., kitoms prekėms 1,3 tūkst.Lt. už išlaikymą švietimo įstaigose ir atsitiktines paslaugas, 

vaikadienių buvo planuota – 3326, įvykdyta – 2364, neįvykdyta – 962,  nes vaikai ligos metu 

nelankė darželio. Gauta pajamų ir pervesta į savivaldybės biudžetą 10,1 tūkst. Lt., gauta biudžeto 

asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 10,1 tūkst. Lt., panaudota 10,1 tūkst. Lt. Kreditinio 

įsiskolinimo likutis tiekėjui už vaikų maitinimą darželyje ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 

4,7 tūkst. Lt. , debetinį įsiskolinimą sudaro tėvų įnašai už vaikų buvimą darželyje  6,3 tūkst.Lt. kurį 

tėvai sumokės balandžio mėnesį. 

Biudžetinių įstaigų pajamų per 2014 m. I ketvirtį buvo planuota  kitoms prekėms gauti 1,0 

tūkst. Lt. už patalpų nuomą. Gauta pajamų ir pervesta į savivaldybės biudžetą 0,5 tūkst. Lt., gauta 

biudžeto asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 0,5 tūkst. Lt. Lėšos nepanaudotos . Pinigų likutis 

biudžetinių įstaigų pajamos 0,5 tūkst.Lt. 

Kreditinis įsiskolinimas 2014-03-31 sudaro 35316,54 Lt. 

AB „Pontem“ – 712,55 Lt. (kovo mėn. sąskaita už gamybos išlaidas vaikų maitinimui 

darželyje). 



UAB „Pontem“ – 4707,12 Lt. (kovo mėn. sąskaita už produktus vaikų maitinimui 

darželyje). 

UAB „Pontem“ – 818,60 Lt. (kovo mėn. sąskaita už produktus socialiai remtiniems 

mokiniams). 

TEO LT, AB – 252,36 Lt. (kovo mėn. sąskaita už ryšių paslaugas ). 

UAB „ Tele - 2“ – 163,84Lt. ( kovo mėn. sąskaita už ryšių paslaugas). 

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras – 395,00 Lt. (kovo mėn. sąskaita 

už mokytojų kvalifikacijos kėlimo paslaugas). 

AB „Lesto“ – 1303,56Lt. ( kovo mėn. sąskaita už elektros energijos perdavimą ir 

skirstymą). 

UAB „ Elektrum Lietuva “ – 887,28Lt. ( kovo mėn. sąskaita už elektros energiją). 

UAB “ Akmenės energija ” – 25475,05 Lt. ( vasario-kovo mėn. sąskaita už patalpų 

šildymą). 

UAB „ Pontem “ – 600,58 Lt. (kovo mėn. sąskaita už gamybos išlaidos socialiai remtiniems 

mokiniams). 

AB Lietuvos paštas – 0,60Lt. (kovo mėn. sąskaita už priimtų įmokų ir mokesčių 

administravimą). 

Kreditinis įsiskolinimas susidarė, nes sąskaitos iš paslaugas teikiančių įmonių už kovo 

mėnesį gautos balandžio mėnesio pradžioje. 

Nebiudžeto kreditinis įsiskolinimas sudaro 2014-03-31 sudaro 757,22Lt. 

Šiaulių teritorinė darbo birža – 757,22 Lt (atlyginimams ir mokesčiams už viešuosius darbus 

kovo mėn.) 

Debetinis įsiskolinimas 2014-03-31 sudaro 6403,91 Lt. 

Atsiskaitymai su tėvais už vaikų darželio lankymą - 6304,51Lt. 

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras – 99,40Lt. (sąskaita kovo mėn. už transporto 

paslaugas). 
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