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Papilės Simono Daukanto gimnazijai 2014 metams devyniems mėnesiams planuota 2577,1 

tūkst.Lt. asignavimų, planas papildytas: II ketvirtyje 43,0 tūkst.Lt. , III ketvirtyje 5,6 tūkst.Lt., gauta 

2462,4 tūkst.Lt. asignavimų, panaudota 2446,8 tūkst.Lt., lėšų likutis ketvirčio pabaigoje 15,6 

tūkst.Lt. 

Mokinio krepšeliui 2014 metais pirmam devyniems mėnesiams planuota 1527,8 tūkst. Lt., 

planas papildytas III ketvirtyje 1,6 tūkst.Lt valstybės biudžeto asignavimų, gauta asignavimų 1516,9 

tūkst. Lt., panaudota – 1516,6 tūkst. Lt. Pinigų likutis 2014-09-30 dienai 0,3 tūkst. Lt. Mokinio 

krepšelio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms skirta 1487,1 tūkst. Lt. mokinio 

krepšelio asignavimų, gauta asignavimų 1483,9 tūkst., Lt., panaudota lėšų už 1483,9 tūkst. Lt. 

Kreditinį įsiskolinimą sudaro: 2,3 Lt atsiskaitymas su darbuotoju (išeitinė išmoka) už spalio mėn., 

3,3 tūkst.Lt mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokestį už rugsėjo, spalio mėnesius, 0,3 

tūkst.Lt socialinio draudimo mokestis (10 procentų ) už rugsėjo- spalio mėnesius, 1,6 tūkst. Lt. 

(30,98) procentų socialinio draudimo įmokos. Spaudiniams skirta 14,0 tūkst. Lt, gauta asignavimų 

12,9 tūkst.Lt., panaudota 12,9 tūkst.Lt. kreditinį įsiskolinimą sudaro 0,6 tūkst.Lt už vadovėlius. 

Kitoms prekėms (mokymo priemonėms) skirta 14,0 tūkst. Lt, kvalifikacijos kėlimui skirta 8,1 tūkst. 

Lt., kitoms paslaugoms skirta 6,2 tūkst. Lt krepšelio lėšų asignavimų. Minėtiems straipsniams gauta 

asignavimų 20,1 tūkst. Lt., panaudota – 19,8 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas sudaro 0,02 tūkst. Lt 

už kvalifikacijos kėlimo ir kitas paslaugas. 
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Kitoms reikmėms finansuoti 2014 metų devyniems mėnesiams planuota 550,1 tūkst. Lt 

biudžeto asignavimų. Gimnazijos aplinkos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 

skirta 327,5tūkst. Lt., gauta 308,2 tūkst.Lt., panaudota lėšų 308,1 tūkst. Lt. Mitybai skirta 9,5 

tūkst.Lt., gauta ir panaudota 8,2 tūkst.Lt. (4,3 tūkst.Lt už maisto produktus ir 3,9 tūkst.Lt. gamybos 

išlaidos vaikų maitinimui).Liko kreditinis įsiskolinimas už patiekalų gamybos išlaidas 3,5 tūkst.Lt. 

Ryšių paslaugoms skirta 5,8 tūkst. Lt., gauta 3,4 tūkst.Lt., panaudota lėšų už 2,9 tūkst. Lt., liko 

kreditinis įsiskolinimas – 0,3 tūkst. Lt. Transporto išlaidoms skirta 45,0 tūkst. Lt, gauta 35,0 

tūkst.Lt., panaudota lėšų už 33,7 tūkst. Lt. Kitoms prekėms skirta 8,0tūkst. Lt., gauta 8,0 tūkst.Lt., 

panaudota 7,5 tūkst.Lt. Ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui skirta 16,5tūkst. Lt. 16,3 

tūkst.Lt lėšų panaudota gimnazijos patalpų remontui. Kvalifikacijos kėlimui planuota 1,6 tūkst.Lt., 

gauta ir panaudota asignavimų 1,2tūkst. Lt. Komunalinėms paslaugoms, t.y., šildymui, elektros 

energijai ir vandentiekiui skirta 123,9 tūkst. Lt., gauta asignavimų 104,5 tūkst. Lt., panaudota – 

100,4 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas 2014 m. rugsėjo 30 d. – 1,9 tūkst. Lt. Kitoms paslaugoms 

skirta 11,0 tūkst.Lt., gauta 7,9 tūkst.Lt., panaudota lėšų 7,8 tūkst.Lt. 

2014 metų devyniems mėnesiams kitoms paslaugoms (maisto gamybos išlaidoms socialiai remtinų 

mokinių maitinimui) skirta 28,0 tūkst. Lt., gauta ir panaudota 19,0 tūkst. Lt. Liko kreditinis 

įsiskolinimas 4,3 tūkst.Lt. 

Bendrosios dotacijos kompensacijai skirta 2014 metų devyniems mėnesiams kitų darbuotojų 

atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms mokėti 208,4 tūkst.Lt., gauta asignavimų ir 

panaudota 208,4 tūkst.Lt. 

Mokinių pavėžėjimui 2014 m. devyniems mėnesiams skirta 95,0 tūkst. Lt, gauta ir 

panaudota asignavimų už 73,5 tūkst. Lt. 

Socialinės paramos mokiniams išlaidoms administravimui darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo įmokoms skirta 4,2 tūkst.Lt, kitoms prekėms 0,9 tūkst., Lt , socialinei paramai pinigais 

(maisto produktams socialiai remtinų mokinių maitinimui) skirta 127,0 tūkst. Lt., gauta 85,5 

tūkst.Lt., panaudota 85,4 tūkst. Lt. dėl mokinių sergamumo ir sumažėjusio mokinių skaičiaus planas 

neįvykdytas 28,4 tūkst.Lt bus panaudoti IV ketvirtyje. Kreditinio įsiskolinimo suma – 13,2 tūkst. Lt. 

Nepanaudotos bendrosios dotacijos kompensacija piniginei socialiniai paramai skirta 

papildomai 47,0 tūkst.Lt, gauta 37,0 tūkst.Lt., panaudota asignavimų 30,6 tūkst.Lt. gimnazijos 

patalpų remontui ir teritorijos aptvėrimui. 

Valstybinėms funkcijoms atlikti - viešieji darbai (už dalyvavimą rengiant užimtumo 

programas) planuota 2,6 tūkst.Lt, gauta ir panaudota asignavimų 2,5 tūkst.Lt. 

Biudžetinių įstaigų pajamų už 2014 metų devynis mėnesius buvo planuota gauti mitybai 

28,3 tūkst. Lt., kitoms prekėms 2,8 tūkst.Lt. už išlaikymą švietimo įstaigose ir atsitiktines paslaugas, 

vaikadienių buvo planuota – 6985, įvykdyta – 5984, neįvykdyta – 1001, nes vaikai ligos metu 



nelankė darželio. Gauta pajamų ir pervesta į savivaldybės biudžetą 27,0 tūkst. Lt., gauta iš 

savivaldybės biudžeto asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 26,0 tūkst. Lt., panaudota 24,7 tūkst. Lt. 

Pinigų likutis biudžetinių įstaigų pajamos 2,2 tūkst.Lt. 

Kreditinio įsiskolinimo likutis tiekėjui už vaikų maitinimą darželyje ataskaitinio laikotarpio 

pabaigai sudaro 7,7 tūkst. Lt. , debetinį įsiskolinimą sudaro tėvų įnašai už vaikų buvimą darželyje 

8,3 tūkst.Lt. kurį tėvai sumokės spalio mėnesį. 

Biudžetinių įstaigų pajamų už 2014 metų devynis mėnesius buvo planuota kitoms prekėms 

gauti 2,0 tūkst. Lt. už patalpų nuomą. Gauta pajamų ir pervesta į savivaldybės biudžetą 0,7 tūkst. 

Lt., gauta iš biudžeto asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 0,7 tūkst. Lt. Lėšos nepanaudotos. Pinigų 

likutis biudžetinių įstaigų pajamos 0,7 tūkst.Lt. 

Kreditinis įsiskolinimas 2014-09-30 sudaro 38937,15Lt. 

Darbuotojų darbo užmokestis už spalio mėn. – 2324,44Lt. 

Socialinio draudimo įmokos už 09-10 mėn. mėn. – 1882,91Lt. 

Valstybinė mokesčių inspekcija- gyventojų pajamų mokestis- 3248,59 Lt. 

UAB „Grūstė“ – 7671,28 Lt. (rugsėjo mėn. sąskaita už produktus vaikų maitinimui 

darželyje). 

UAB „Grūstė“ – 13202,42 Lt. (rugsėjo mėn. sąskaita už produktus nemokamam 

maitinimui). 

UAB „Grūstė“ – 3545,20 Lt. (rugsėjo mėn. sąskaita už patiekalų gamybą vaikų maitinimui 

darželyje). 

UAB „Grūstė“ – 4337,53 Lt. (rugsėjo mėn. sąskaita už patiekalų gamybą nemokamam 

mokinių maitinimui). 

UAB „Alma litera sprendimai“ - 566,01 Lt. (rugsėjo mėn. sąskaita už vadovėlius). 

TEO LT, AB – 246,36 Lt. (rugsėjo mėn. sąskaita už ryšių paslaugas ). 

UAB „ Tele - 2“ – 2,56Lt. ( rugsėjo mėn. sąskaita už ryšių paslaugas). 

AB „Lesto“ – 1010,16Lt. ( rugsėjo mėn. sąskaita už elektros energijos perdavimą ir 

skirstymą). 

UAB „ Elektrum Lietuva “ – 875,16Lt. ( rugsėjo mėn. sąskaita už elektros energiją). 

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras – 6,53 Lt. ( rugsėjo mėn. sąskaita 

už mokytojų kvalifikacijos kėlimą. 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – 18,00 Lt. (rugsėjo mėn. 

sąskaita už paslaugas). 

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

mėnesį gautos spalio mėnesio pradžioje. 

Debetinis įsiskolinimas 2014-09-30 sudaro 8306,91 Lt. 



Atsiskaitymai su tėvais už vaikų darželio lankymą – 8292,91Lt. 

Viešoji įstaiga ŠRATS – 14,00Lt. (sumažinta rugsėjo mėnesio mokėjimo suma už 

paslaugas). 

 

 

Direktorius      Ramūnas Perminas 

 

 

 

 

 

Vyriausioji buhalterė Vitalija Pociuvienė, tel. (8 425) 32 653   

                        

 

 

 


