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Papilės Simono Daukanto gimnazijai 2015 metams  planuota 970923 Eur  asignavimų, gauta 

ir panaudota 969130 Eur, neįvykdytas planas 1793 Eur. iš jų: biudžetinių įstaigų pajamų planas 

1793 Eur. 

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimas programai iš biudžetinių 

įstaigų pajamų už 2015 metus buvo planuota gauti mitybai 15793 Eur, kitoms prekėms 2950 Eur už 

išlaikymą švietimo įstaigose ir atsitiktines paslaugas, vaikadienių buvo planuota – 9384, įvykdyta – 

11348. Planas įvykdytas, nes nuo 2015m. rugsėjo 1 d. padidėjo valgančių vaikų skaičius grupėse. 

Gauta pajamų ir pervesta į savivaldybės biudžetą 18743 Eur, gauta iš savivaldybės biudžeto 

asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 17239 Eur, panaudota 17239 Eur. Planas neįvykdytas, nes 

nesurinkta biudžetinių įstaigų pajamų 1504 Eur. 

Kreditinio įsiskolinimo likutis tiekėjui už vaikų maitinimą darželyje ataskaitinio laikotarpio 

pabaigai sudaro  1420,46 Eur , debetinį įsiskolinimą sudaro tėvų įnašai už vaikų buvimą darželyje 

3040,86 Eur, kurį tėvai sumokės 2016 metų sausio  mėnesį. 

Biudžetinių įstaigų pajamų už 2015 metus buvo planuota kitoms prekėms gauti 869 Eur už 

patalpų nuomą. Gauta pajamų ir pervesta į savivaldybės biudžetą 580 Eur, gauta iš biudžeto 

asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 580 Eur. Planas neįvykdytas, nes nesurinkta biudžetinių įstaigų 

pajamų 289 Eur. 

2015 metams planuota 97,1 pareigybių, įvykdyta 94,6 pareigybių.  

Gimnazijos biudžeto mokėtinų sumų likučiai sudaro  3077,86 Eur. 

UAB „Grūstė“ – 1420,46 Eur ( už produktus darželyje ). 



UAB „ Tele - 2“ – 0,50 Eur ( už ryšių paslaugas ). 

AB „Lesto“ – 238,23 Eur ( už elektros energijos perdavimą ir skirstymą ). 

UAB „ Elektrum Lietuva “ – 209,67 Eur ( už elektros energiją ). 

AB Lietuvos paštas    - 0,40 Eur ( už priimtų įmokų ir mokesčių administravimą ). 

Su darbo santykiais  susiję įsipareigojimai: 

Atsiskaitymas su darbuotoju (išeitinė išmoka) – 731,46 Eur 

Socialinio draudimo įmokos – 387,36 Eur. 

Gyventojų pajamų mokestis – 89,78 Eur. 

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

mėnesį gautos 2016 metų sausio mėnesio pradžioje. 

Debetinis įsiskolinimas 2015-12-31 sudaro 3040,86 Eur 

Atsiskaitymai su tėvais už vaikų darželio lankymą – 3040,86 Eur. 
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