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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Papiles Simono Daukanto gimnazija yra viesasis juridinis asmuo, Akmenes rajono

savivaldybei biudZetine [staiga. Adresas: Nepriklausomybes g. 62, Papile, LT-85242, Akmenes

rajonas.
Pagrindine veiklos programa yra Svietimo, kult[ros, jaunimo reikalq ir sporto paslaugq

teikimas, socialines apsaugos pletojimo, skurdo bei socialines atskirties maZinimo ir sveikatos

programa, infrastruktflros prieZifrros ir pletros programa. Gimnazija teikia bendr4sias programas

atitinkanti pradini pagrindini ir vidurini i5silavinimq.
Papiles Simono Daukanto gimnazijos veiklos pradLia:2009 m. geguZes 20 d; Akmenes

rajono savivaldybes tarybos 2009 m. geguZes 20 d. sprendimu Nr. T-116.

Nuo 2008 metq prie Papiles Simono Daukanto mokyklos prijungta Kairi5kiq pagrindine

mokykla ir ikimokykline istaiga Papiles vaikq lop5elis-darZelis ,,KregZduteo'. Ikimokyklinio
ugdymo skyriaus ,,KregZdute'o buveinds adresas Ventos g.15, LT - 85245 Papile, Papiles seniflnija,

Akmenes rajono savivaldybe. Pagrindine veiklos sritis neformalus Svietimas; pagrindine veiklos

r[Sis ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10, prie5mokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20.

Akmenes rajono savivaldybes tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu [steigtas Papiles

Simono Daukanto gimnazijos Kairi5kiq daugiafunkcis centras, kuris 2015 m. gruodZio 30 d.

[sakymu Nr. 4-711 nuo 2016 m. sausio 1 d. perduotas valdyti ir disponuoti juo pasitikejimo teise

Akmenes rajono jaunimo ir suaugusitiq Svietimo centrui.
napites Simono Daukanto gimnazijos le5q Saltiniai: valstybes biudZeto le5os ( bendrosios

dotacijos kompensacija, speciali tiksline dotacija), savivaldybes biudZeto leSos, biudZetiniq [staigtl
pajamos, gautos paramos leSos.

Asignavimq valdytojrl biudZeto vykdymo ataskaitrtr rinkinys parengtas vadovaujantis LR

Finansq ministro 2008 m. gruodZio 31 d. isakyme Nr. lK-465 ,,Del valstybes ir savivaldybirl

biudZetiniq istaigq ir kiq subjektq Zemesniojo lygio biudZeto vykdymo ataskaitq sudarymo

taisykliq ii formrt patvirtinimo io su galiojandiais velesniais pakeitimais 2014 m. lapkridio 28 d.

nr.1K-407, kuriaiJ vadovaujantis paruo5ta Papiles Simono Daukanto gimnazijos buhalterines

apskaitos politika.

\_-

valstybes
valstybes

Ataskaitq rinkinio rengimo tikslas -
biudZeto ir savivaldybes biudZeto ir

funkcines ir ekonomines klasifikacijas.

pateikti informacij4 apie skirtus asignavimus

kitas gaunamas pajamas ir jq panaudojimq pagal

UZ paskirtq asignavimq naudojimo teisetumq ekonomi5kumq efektyvumq rezultatyvumq

ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkiniq teisingumq ir pateikim4laiku atsakingas istaigos vadovas.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Sudarant metini ataskaitq rinkin[ buvo vadovautasi grynr{iq pinigq principu -
ataskaitose pajamos pripaZistamos, kai le5os gaunamos I sqskaitas, o i5laidos pripaZistamos, kai jos

panaudojamoi isluido*s padengti. taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo,

pastovumo, palyginimo, turinio vir5enybes prie5 formq principai. Pateikiama informactja y:q

patikima, teisinga, neSali5ka, visais reik5mingais atvejais i5sami. Informacija ataskaitose i5reikSta

Lurais ir centais apvalinant iki Simtqiq eurq aa[q (dviejq skaitmenq po kablelio).

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
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1) valstybes funkcijq
2) program%
3) le5q Saltini;
4) valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsn[;

III SKYRIUS
BIUDZETO PAJAMU VYKDYMAS ,

2016 metais buvo planuota surinkti Svietimo, kult[ros, jaunimo reikalq ir sporto teikimo
programoje uZ patalpq nuomq 900 eurus, imokq uZ i5laikymq Svietimo, socialines apsaugos ir kitose

[staigose planuota surinkti 25800 eurus. Negauta pajamq 4904,55 eurai. Planas neivykdytas 18 o/0,

nes nesurinkta biudZetiniq istaigrl pajamq. Vaikadieniq buvo planuota - 15165, [vykdyta - 13317.
Planas [vykdytas 88 proc., nes vaikai ligos metu nelanke lopSelio-darZelio.

IV SKYRIUS
BIUDZETO ISLAIDU VYKDYMAS

Papiles Simono Daukanto gimnazijai 2016 metams skirta asignavimq su patikslinimais
1026769,56 Eur, gauta ir panaudota 1021557,5'7 Enr, ne[vykdytas planas 5211,99 Eur. I5 jq:
biudZetiniq istaigq pajamq planas 4904,55 Eur, nemokamo maitinimo planas - 307,44 Etx.

[staigos moketinq sumq likutis 2016 m. gruodZio 31 d. sudare 882,00 eurai, i5 jq tiekejams
moketinos sumos uZ komunalines paslaugas, rySius, paslaugas, mitybq. Moketinq sumq likutis 2016
metus palyginant su 2015 metais sumaZejo 29 proc. SumaZejimo prieZastis dalinai apmoketa uZ

mitybq tiekejams. Moketinq sumq pagal ekonomines klasifikacijos straipsnius detalizavimas
pateiktas ataskaitoje (forma Nr.4).

[staigos gautinq sumq likutis 2016 m. gruodZio 3l d. - 3398,66 eurai, i5 jq gautinos sumos

i5 asmenq uZ vaikq i5laikymq ikimokyklinio ugdymo [staigoje \i: 12 men.( maisto produktai -
1970,66; kitoms prekems - 1428,00)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje istaigoje mokesi vidutiniSkai 287 moksleiviq ir
ikimokykliniame skyriuje 89 ugdytiniq. [staigoje veikia 16 klasiq komplektq ir viena
prieSmokykline grupe, sudarytos 6 grupes ikimokykliniame ugdymo skyriuje ,,KregZdut6"
Pedagoginiq darbuotojq skaidius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 15,85 etatai, kulttros darbuotojq

- 1 etatas, kitq darbuotojq - 28,5 etatai, pedagogine normos 41,64. Viso [staigoje dirba 75

darbuotojq pagal.darbo sutartis.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

LeSq likutis [staigos sqpkaitose banke 2016 m. gruodZio 31 d. 3306,728wai.
Nr. LT954010043300070107 DNB banke - 3178,83 Eurai, (tai kitos leSos

remejq ir parama).
' Nr. LT1084010043300090103 DNB banke - 127,89, ( tai nepervestos leSos

rajono savivaldybes administracijai gautos i5 tevq uZ i5laikymq Svietimo istaigose).
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