AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJA
2016 METŲ 6 MĖNESIŲ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 07 14
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 2016 m. birželio 30 d. 8681,16 eurų.
Nr. LT944010043300050143 DNB banke – 3688,09 eurų, (tai lėšos gautos iš rėmėjų
ir 2 proc parama).
Nr.LT3840100433000090048 DNB banke – 4849,51 eurų, (tai lėšos gautos ir
nepanaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui sumokėti).
NR.LT104010043300030121 DNB banke – 143,56 eurų.
Įstaigos mokėtinų sumų likutis 2016 m. birželio 30 d. 6273,64 eurų, iš jų tiekėjams
mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, prekes, degalus. ryšius, kitas paslaugas, už
maitinimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis, atsiskaitymams su valstybinėmis organizacijomis.
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 2016 m. birželio 30 d. – 3705,30 eurų, iš jų gautinos
sumos iš asmenų už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje už 06 mėn.( maisto
produktai – 2094,40; kitoms prekėms – 1030,20; gamyba – 253,80). UAB „Grūstė“ už
komunalines paslaugas. Įstaiga atliko išankstinius apmokėjimus tiekėjams už prekes – 3140,94
eurų.

2016 metams Ventos gimnazijai 6 menesiams planuota 662,1 tukst. Eur. Per 6 menesius

patikslinta s4mata 11,0 tukst. Er"rr, Panaudota asignavimq 578,5 tflkst.Eur. Nepanaudota asignavimq
94,6 tukst.Eur.

ir

Nepanaudoti asignavimai Svietimo kultfiros, jaunimo reikalq

prograrnoje kitoms reikmems 48,7

sporto paslaugq teikimo

t[kst. Eur. Nepanaudota darbo uZmokesdiui skirtos le5os ir

atsiskaitymams su valdi5komis institucijomis sumoje 26,7

tikst. Eur. Tai itakojo pasikeitgs

grafikas darbuotojams iSlaikomiems i3 aplinkai skir-tq le5q. Le5os bus panaudotos

IiI

atostogq

ketvirryje. Taip pat

tlkst. Eur. Tai jtakojo auk5tesne oro
temperat[ra Sildyno laikotarpiu. Kreditinio isiskolinimo dengimui panaudosime 4,6 t[kst.Eur.
nepanaudoti asignavimai komunalindms paslaugoms 10,0

Nepanaudotos le5os skirtos ilgalaikio materialiojo turto remonfii 2,5 tlkst.Eur. To prieZastis del darbq

atlikimo laiko pasikeitimo. Nepanaudotos le5os

ir

mitybai 3,4 t[kst.Eur. Planuoti asignavimai

sepfyniems mdnesiams. Ikimokyklinio ugdymo skyrius,,BerZelis" veikl4 baige 2016 06 30. Taip pat
jtakos turejo vaikq nelankymas ikimokyklinio ugdymo ,,BerZelis" skyriaus laike ligos.

Nepanaudoti asignavimai Svietimo kulturos, jaunimo reikalq

ir

sporto paslaugq teikimo

programoje mokinio krep5eliui finansuoti 30,1 tUkst.Eur. DidZiausias nepanaudotq asignavimq skirtumas

darbo uZmokesdio fonde. Tai darbdavio socialinio draudimo imokos uL 01,08 mdn. Sanaudos ir
panaudojimas bus priskaitytas ir panaudotas

III ketviffyje.

Nepanaudoti asignavimai papildomai skirti Svietimo kult[ros, jaunimo reikalq
paslaugq teikimo programoje

VB

leSos

-

iSlaidoms, susijusioms su pedagoginiq darbuotojq skaidiaus

optimizavimu 5,0 tDkst. Eur. Kompensacija bus i5moketa

III ketvirtyje.

Nepanaudoti asignavimai papildomai skirti Svietimo kultDros, jaunimo reikalq
paslaLrgq

ir sporto

ir

sporto

teikimo programoje nepanaudotos bendrosios dotacijos kornperrsacijos2,2 tDkst.Eur. kontroles

punkto jrengimui. To prieZastis atidetas darbq atlikimas III ketvirtyje.

Nelvykdytas planas per ataskaitinj laikotarpi programoje socialines apsaugos, skurdo bei
socialines atskirties maZinimo programoje. Pirm4 pusmetj buvo planuota 76,2

t[kst. Eur, lvykdya

11.5

tukst. Eur; Nepanaudota 4,7 thkst. Eur. To prieZastis sumaZe.jgs valgandirjq rnoksleiviq skaidius nei buvo
planuoia 6 menesiams. Planas bus patikslintas III ketvjrtyje 3,1 t[kst. Eur.

Neirykdyas planas per ataskaitini laikotarpi papildomai skirtq asignavimq programai
vie5qjq darbq igvendinimui 2,2 tikst. Eur. Vaikq idarbinimas planuotas
panaudosime
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III ketvirtyje. Asignavimus

I ketvirryje.
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