
 

 

AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJA 

Kodas 190448680, adresas Ventos g.13, Venta, Akmenės rajonas 

 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2019 m. balandžio mėn. 15 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus 

subjektą.  

Akmenės rajono Ventos gimnazija (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 2008-06-11 

įstaigos kodas 190448680, steigėjas Akmenės rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla – 

švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų tiekimas. 

 

 

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.  

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 

 

 3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.  

Įstaiga turi šiuos struktūrinius vienetus: 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Berželis“ , buveinės adresas Ventos g. 32 B, Venta, 

Akmenės rajonas. Veiklos rūšys ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas. 

 

4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos 

veiklą.  

Susiklosčius  sudėtingai ekonominei situacijai Lietuvoje didėja šeimų emigracija į 

užsienį, tai gali turėti įtakos tolesnei įstaigos veiklai. 

 

 

 

 



 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika yra 

pateikta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.  

  

III. PASTABOS 

Pastaba Nr. 1 Informacija apie  finansavimo sumas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu gautos finansavimo sumos, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, iš 

valstybės biudžeto - 124 340,74 Eur (Planavimo ir finansų valdymo skyrius), iš savivaldybės 

biudžeto – 70 435,38 Eur (Planavimo ir finansų valdymo skyrius). Viso 194 776,12 Eur. 

Ataskaitiniu laikotarpiu neatlygintinai gauta turto iš savivaldybės biudžeto – 7 476,00 Eur 

(Savivaldybės administracija) bei kitų šaltinių – 4,23 Eur (Savivaldybės administracija). Viso     

7 480,23 Eur. 

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės biudžeto –       

611 759,50 Eur,  iš savivaldybės biudžeto – 750 527,73  Eur, iš Europos Sąjungos – 234 149,67 

Eur ir iš kitų šaltinių – 3 377,00 Eur. Viso - 1 599 813,90 Eur. 

 Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 

pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. 

 

 

 

 

 

Švietimo įstaigos vadovė                   ______________________               Daiva Gricienė 

 

 

Vyr. buhalterė                                    ______________________                Erika Saudargienė 

 


