AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJA
2016 METŲ 9 MĖNESIŲ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 10 12
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. rugsėjo 30 d. 3912,43 eurų.
Nr. LT944010043300050143 DNB banke – 3459,99 eurų, (tai lėšos gautos iš rėmėjų
ir 2 proc parama).
Nr.LT3840100433000090048 DNB banke – 369,82 eurų, (tai lėšos gautos ir
nepanaudotos ).
NR.LT104010043300030121 DNB banke – 82,62 eurų (gautos lėšos už patalpų nuomą
per III ketv.).
Įstaigos mokėtinų sumų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. 70011,55 eurų, iš jų tiekėjams
mokėtinos sumos už komunalines paslaugas, prekes, degalus, ryšius, kitas paslaugas už
maitinimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis, atsiskaitymams su darbuotojais ir su kitomis
organizacijomis. 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 2016 m. rugsėjo 30 d. – 7023,26 eurų, iš jų gautinos
sumos iš asmenų už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje už 09 mėn.( maisto
produktai – 2636,39; kitoms prekėms – 1167,27; gamyba – 291,82), už komunalines paslaugas.
Įstaiga atliko išankstinius mokėjimus spaudiniams tiekėjams
Permoka už atliekų šalinimą – 18,58 eurai.

už prekes

– 2395,60 eurų.
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