
VENTOS GIMNAZIJA 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE  2015 METŲ 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 

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.  

Ventos gimnazijos veiklos pradžia: 2008 m. birželio 11 d; Akmenės rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-134.  

2014 metais reorganizuota jungimo būdu Akmenės rajono biudžetinė įstaiga Ventos vaikų 

lopšelis – darželis „Berželis“. Nuo 2014 metų liepos 1 dienos įstaiga tampa Akmenės rajono Ventos 

gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Berželis“. 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.  

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR Finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. 

įsakymo Nr. 70 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo‘‘ pakeitimo 

(Žin., 2006, Nr. 2-16), LR finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1 K - 048 „Dėl 

valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir subjektų programų sąmatų 

vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo ir kitais teisės aktais, kuriais 

vadovaujantis paruošta Ventos gimnazijos buhalterinės apskaitos politika. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje mokėsi vidutiniškai 357 moksleivių ir 

ikimokykliniame skyriuje 115 ugdytinių. Įstaigoje veikia 20 klasių komplektai ir sudarytos 7 grupės 

ikimokykliniame ugdymo skyriuje „Berželis“ Pedagoginių darbuotojų skaičius ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje  22,1 etatai, kultūros darbuotojų – 1 etatas, kitų darbuotojų – 36,5 etatai, 

pedagoginė normos 56. . Viso įstaigoje dirba 92 darbuotojų pagal darbo sutartis. 

Lėšų likutis įstaigos sąskaitose banke 2015 m. gruodžio 31 d. 4236,61 Eurai. 

Nr. LT944010043300050143 DNB banke – 3790,98 Eurai,  (tai kitos lėšos gautos iš 

rėmėjų ir parama).  

Nr. LT104010043300030121 DNB banke – 445,63, ( tai nepervestos lėšos Akmenės 

rajono savivaldybės administracijai gautos iš tėvų už išlaikymą  švietimo įstaigose). 



2015 finansiniams metams istaigai skirta asignavimq su patikslinimais 1059560,0 eury.

Panaudota asignavimq 1058464,73 eurq. Neivykdytas planas biudZetiniq istaigq pajamq 1095

eurai. Planuota buvo daugiau asignavimq nei buvo faktiSkai gauta per 2015 metus.

fstaigos moketinq sumq likutis 2015 m. gruodZio 3l d.2138 eurai, i5 jq tiekejams

moketinos sumos uZ komunalines paslaugas, rySius, paslaugas, mityb4. Moketinq sumq likutis 2015

metus palyginant su 2014 metais i5augo 15 proc. ISaugimo prieZastis neapmoketa ul mitybE

tiekejams. Moketinq sumq pagal ekonomines klasifikacijos straipsnius detalizavimas pateiktas

ataskaitoj e (forma Nr.4).

f staigos gautinq sumq likutis 201 5 m. gruod Lio 31 d. - 4359 eurai, i5 jq gautinos sumos iS

asmenq uZ vaikq i5laikym4 ikimokyklinio ugdymo istaigoje ul 12 men.( maisto produktai -
1800,32; kitoms prekems - 247 0,04), uL tar4- 8 8,66.
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