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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Akmenės rajono 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.  

Nuo 2014 metų prie Ventos gimnazijos prijungta ikimokyklinė įstaiga Ventos vaikų 

lopšelis-darželis „Berželis“. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ buveinės adresas - Ventos 

g. 32B, 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.  

Asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis LR 

Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių 

biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo 

taisyklių ir formų patvirtinimo ‘‘ su galiojančiais vėlesniais pakeitimais 2014 m. lapkričio 28 d. 

Nr.1K-407, kuriais vadovaujantis paruošta Ventos gimnazijos buhalterinės apskaitos politika. 

Ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją apie skirtus asignavimus 

valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto, ir kitas gaunamas pajamas ir jų panaudojimą pagal 

valstybės funkcines ir ekonomines klasifikacijas. 

Už paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą 

ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą ir pateikimą laiku atsakingas įstaigos vadovas. 
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II SKYRIUS 

APSKAITOS POLITIKA 

 

  Sudarant 2018 II ketvirčio ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi grynųjų pinigų 

principu – ataskaitose pajamos pripažįstamos, kai lėšos gaunamos į sąskaitas, o išlaidos 

pripažįstamos, kai jos panaudojamos išlaidoms padengti. Taikomi  kaupimo, subjekto, veiklos 

tęstinumo, periodiškumo, pastovumo,  palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. 

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

Informacija ataskaitose išreikšta  eurais ir centais apvalinant iki šimtųjų eurų  dalių (dviejų 

skaitmenų po kablelio). 

     Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

 

III SKYRIUS 

BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS 
 

  2018 metų pirmąjį pusmetį buvo planuota surinkti švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir 

sporto teikimo programoje už patalpų nuomą 560,00 eurų, įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės 

apsaugos ir kitose įstaigose planuota surinkti 21 520,00 eurus. Negauta pajamų 822,83 Eur. Planas 

neįvykdytas 4 %. Negautas pajamas sudaro nesumokėti tėvų įnašai už vaikų išlaikymą, kurį tėvai 

sumokės sekantį mėnesį. 

 

IV SKYRIUS 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS 

 

Ventos gimnazijai 2018 metais 6 mėnesiams skirtas asignavimų planas 718 964,00 Eur, 

gauta 600 229,65 Eur, panaudota 600 221,74 Eur, neįvykdytas planas 118 734,35 Eur. Iš jų: 

biudžetinių įstaigų pajamų 9 037,00 Eur, nemokamo maitinimo – 9 501,24 Eur, mokinių 

pavėžėjimo – 85,96 Eur, aplinkos išlaikymo – 73 247,32 Eur, ugdymo planų įgyvendinimo – 

24 878,83 Eur, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo – 800,00 Eur, 

užimtumo programos įgyvendinimo – 1 184,00 Eur. 

Įstaigos mokėtinų sumų likutis 2018 m. birželio 30 d. sudarė 3 809,27 eurai, iš jų 3718,97 

Eur tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, ryšius, transporto paslaugas ir kitas 

paslaugas, bei darbdavio soc. draudimo įmoka už  birželio mėn. - 90,30 Eur. 

Mokėtinų sumų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius detalizavimas pateiktas 

ataskaitoje (forma Nr.4).  
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Įstaigos gautinų sumų likutis 2018 m. birželio 30 d. – 5 087,02 Eur, iš jų: gautinos 

sumos iš asmenų už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje už birželio mėn. – 1 875,01 

Eur, gegužės mėn. – 1 782,74 Eur ( maisto produktams – 1 538,02 Eur., produktų gamybai – 423,94 

Eur., kitoms prekėms – 1 695,79 Eur); Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla už transporto 

paslaugas – 149,21 Eur; Ventos Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos 

centras už patalpų nuomą – 189,25 Eur; UAB „Alma litera sprendimai“ išankstinis mokėjimas už 

spaudinius – 1090,81 Eur.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

Lėšų likutis įstaigos sąskaitose banke 2018 m. birželio 30 d. 58,19 Eur, iš jų: 

1. Luminor banko sąskaitoje Nr.  LT384010043300090048 – 7,91 Eur savivaldybės biudžeto 

lėšos: 

 Darbo užmokestis pinigais – 6,06 Eur; 

 Socialinio draudimo įmokos – 1,85 Eur. 

Lėšų nepanaudojimo priežastis - perskaičiuoti atostoginiai susirgus darbuotojai atostogų laikotarpiu.  

2. Luminor banko sąskaitoje Nr. LT104010043300030121 – 50,28 Eur, tai nepervestos lėšos 

Akmenės rajono savivaldybės administracijai gautos iš tėvų už vaikų išlaikymą švietimo 

įstaigoje. 

 

 

 

L. E. Direktoriaus pareigas        __________________________      Vilija Rumbinienė 

 

 

 

Vyriausiasis buhalteris              __________________________                  Erika Saudargienė 


