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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. rugsėjo 30 d. 10907,29 eurų. 

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

ir 2 proc parama).  

Nr.3840100433000090048 DNB banke – 7505,70 eurų, ( tai nepanaudotos lėšos per 

devynis mėnesius). 

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

ir nepanaudotos). 

Įstaigos mokėtinų sumų likutis 2015 m. rugsėjo 30 d. 65387,32 Eurų, iš jų tiekėjams 

mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, ryšius, kitas paslaugas 9482,58 eurai, 

atsiskaitymams su darbuotojais už ataskaitinį mėnesį 55904,73 eurai. Mokėtinų sumų terminas 

neviršija 10 dienų ir 45 dienų įvykdymo termino. Įsiskolinimas bus padengtas IV ketvirtyje. 

Mokėtinų sumų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius detalizavimas pateiktas ataskaitoje 

(forma Nr.4). 

Įstaigos gautinų sumų likutis 2015 m. rugsėjo 30 d. – 7254,04 eurų, iš jų gautinos 

sumos iš asmenų už vaikų  išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje už 09 mėn.( maisto 

produktai – 2880,90; kitoms prekėms – 1155,00; maisto produktų gamyba – 288,00). UAB 

„Grūstė“ už komunalines paslaugas. Įstaiga atliko išankstinius apmokėjimus tiekėjams  už prekes 

– 2274,90 Eurų.
2015 metams devyniems mėnesiams  Ventos gimnazijai    planuota  731 851   eurų. 

Papildomai skirta 16860 eurų. Tai nepanaudotos BDK socialinei paramai 14320 eurų, valstybės biudžeto 
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le5q minimalios algos padidinimui 3403 eury. Papildomai skirta mokinio krep5elio le5q kult[ros

darbuotojq atlyginimq padidinimui I37 eurai. SumaZinti asignavimai programai socialinds apsaugos, i

skurdo bei socialines atskirties maZinimo programoje 2498 ewq. Gauta asignavimq 719852 eurq.

Panaudota asignavinq 712346,30 eury. Nepanaudota asignavimq 39066 eury. LeSq likutis laikotarpio ,

pabaigoje sqskaitoje 7505 eury. Nepanaudoti asignavimai bus panaudoti susidariusio lsiskolinimo

dengimui.

Neivykdytas planas per ataskaitin! laikotarp! programoje socialines apsaugos, skurdo bei 
t

socialines atskirties maZinimo programoje. Ataskaitiniam laikotarpiui buvo planuota 18079 eury, 
i

ivykdyta I3g87 eury. Nepanaudota 4783,24 eury. To prieZastis maZesnis vaikadieniq skaidius, nei buvo 
'

planuota . Taip pat nepadengtas isiskolinimas maitinim4 teikiandiai imonei 2390,52 eury. Del ligos 
!

vaikai nelanke mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus,,BerZelis. 
i
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