
AKMEN ĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJA  

 
2015 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAID Ų SĄMATOS VYKDYMO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2015 07 15 

 
Ventos gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, Akmenės rajono savivaldybės 

biudžetinė įstaiga. Adresas: Ventos g. 13, Venta, LT-85330, Akmenės rajonas. 

Pagrindinė veiklos programa yra švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų 

teikimas, socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos 

programa, infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa. Gimnazija teikia bendrąsias programas 

atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.  

 Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis‘ buveinės adresas Ventos g.32, LT – 85316 

Venta, Ventos seniūnija, Akmenės rajono savivaldybė. Pagrindinė veiklos sritis neformalus 

švietimas; pagrindinė veiklos rūšis ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10, priešmokyklinis 

ugdymas, kodas 85.10.20. 

Ventos gimnazijos lėšų šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos (  bendrosios dotacijos 

kompensacija, speciali tikslinė dotacija), savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų 

pajamos, gautos paramos lėšos.  

Lėšų likutis įstaigos sąskaitose banke 2015 m. birželio 30 d. 13985,98 eurų. 

Nr. LT944010043300050143 DNB banke – 2851,59 eurų,  (tai  lėšos gautos iš rėmėjų 

ir 2 proc parama).  

Nr.3840100433000090048 DNB banke – 10584,39 eurų, ( tai nepanaudotos lėšos per 

pirmą pusmetį). 

Nr.334010043300030095 DNB banke – 550,00 eurų, ( tai lėšos gautos pagal projektus 

ir nepanaudotos). 

Įstaigos mokėtinų sumų likutis 2015 m. birželio 31 d. 4856,31 Eurų, iš jų tiekėjams 

mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, ryšius, kitas paslaugas, atsiskaitymams su 

darbuotojais už ataskaitinį mėnesį. Mokėtinų sumų terminas neviršija 10 dienų ir 45 dienų 

įvykdymo termino. Įsiskolinimas bus padengtas III ketvirtyje. Mokėtinų sumų pagal ekonominės 

klasifikacijos straipsnius detalizavimas pateiktas ataskaitoje (forma Nr.4). 

Įstaigos gautinų sumų likutis 2015 m. birželio 30 d. – 7000,95 eurų, iš jų gautinos 

sumos iš asmenų už vaikų  išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje už 06 mėn.( maisto 

produktai – 2128,36; kitoms prekėms – 359,43). UAB „Grūstė“ už komunalines paslaugas. 

Įstaiga atliko išankstinius apmokėjimus tiekėjams  už prekes – 4015,00 Eurų. 

2015 metams Ventos gimnazijai 2015 metams  pirmą pusmetį  planuota  629,3 tūkst. eurų 

be patikslinimų. Papildomai skirta 17,5 tūkst. eurų. Tai nepanaudotos BDK socialinei paramai.  Gauta 

asignavimų 578,4 tūkst. eurų.  Panaudota asignavimų 567,8  tūkst. eurų. Nepanaudota asignavimų 79,0  



tiikst. eurq. LeKq likutis laikotarpio pabaigoje s4skaitoje 2,9 tflkst. eurq. Nepanaudoti asignavimai bus

panaudoti susidariusio lsiskolinimo dengimui.

Neivykdytas planas per ataskaitini ketvirti programoje socialines apsaugos, skurdo bei

socialines atskirties maZinimo programoje. Pirm4 pusmeti buvo planuota 78770,00 eurq, ivykdyta

13986,76 eurq; i5 jq administravimo i5laidoms 538,00 eurq, maisto produktams isigyti 13448,76 oury.

Nepanaudota4783,24 eury. To prieZastis maZesnis vaikadieniq skaidius, nei buvo planuota I pusmetyje.

Del ligos vaikai nelanke mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,BerZelis". Nepanaudotos le5os

nepanaudotos BDK socialinei paramai 8126,00 eury. Le5os buvo planuotos remonto darbams ir vaikq

Zaidimq aikSteliq atnaujinimui. Prekiq isigijimas ir dokumentq iforminimas numatltas III ketvirtyje'

Nepanaudotos le5os skirtos nepanaudotos bendrosios dotacijos vieSiesiems darbams programoje

infrastruktiiros prieZi[ros ir pletros programoje 1820,00 Eurq. Socialiai remtinus vaikus planuota idarbinti

nuo 2015 07 01. Mokinio krepieliui finansuoti skirta pirmam pusmetyje 385883,00 eury ir panaudota

353514,00 eurq. Nepanaudoti asignavimai 32369,00 eurq. Nepanaudota straipsnyje darbo uZmokestis

pinigais 11277,00 eury, socialinio draudimo imokoms 79291,00 eury. Nepanaudoti asignavimai, nes

keitesi pedagoginiq darbuotojq atostogq grafikas. Kitiems pedagogams atostogos suteiktos liepos menesi'

Planuojant leias atostogos buvo planuotos visiems darbuotojams II ketvirfyje.

Neivykdytas planas ir kitq reikmiq programoje. Pirmam pusmetyje skirta 193645,0 eurq ir

panaudota 162076,00 eurq. Nepanaudota 31569,00 eury. Nepanaudota straipsnfe darbo uZmokestis

pinigais 20366,00 eurq, socialinio draudimo imokoms 6244,0,00 eurq. Nepanaudoti asignavimai, nes

keitesi kitq darbuotojq atostogq grafikas. Kitiems darbuotojams ir pedagoginiams darbuotojams atostogos

suteiktos liepos menesi. Nepanaudoti asignavimai ir ilgalaikio turto einamajam remontui 1350,00 Eurq.

Remontas bus vykdomas nuo liepos menesio. Remontas atidetas del uZdelsto remontui medZiagq

pristatymo.
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