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BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS NR. V18-59 

 

2016 m. gruodžio 31 d. 

 

1. Kėdainių profesini rengimo centras (toliau - Centras), įmonės kodas 111966767, sutrumpintas 

pavadinimas Kėdainių PRC yra valstybinė profesinio mokymo įstaiga, kuri 2016 m. vykdė veiklą 

pagal 3 išlaidų sąmatas: 

1.1. Švietimo ir mokslo administravimo programą (11.002), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

skirta 1 526 800,00 Eur. Sąmata įvykdyta 99,96 proc. Sutaupytos lėšos buvo pagal poreikį 

perskirstytos kitoms išlaidoms. 

1.2. Švietimo ir mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programą 

(11.002), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 119 226,00 Eur. Sąmata įvykdyta 83,18 proc. 

Atsižvelgiant į esamą situaciją, per ataskaitinį laikotarpį perskirstytos šios sąmatos lėšos tarp 

eilučių. Sąmatos vykdymas tiesiogiai priklausė nuo gautų įplaukų už suteiktas paslaugas dydžio. 

Dėl nepalankių gamtinių sąlygų ir mažų žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų, į biudžetą 

įmokėta mažiau įplaukų nei planuota, todėl sąmata sumažinta 39 400,00 Eur. 

1.3. Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programą (11.001), kuriai ataskaitiniu 

laikotarpiu buvo skirta 72 400,00 Eur. Sąmata įvykdyta 99,97 proc. Dėl mokinių skaičiaus pokyčio, 

neišnaudotos visos lėšos, skirtos asmenų įgytų kompetencijų vertinimo organizavimui. 

2. 2016 m. gruodžio 31 dienai, taip pat kaip ir 2016 m. sausio 1 dienai, biudžeto lėšų Centro 

banko sąskaitoje ir kasoje neliko. 

3. 2016-12-31 nepanaudotas pajamų įmokų lėšų likutis – 20 848,07 Eur, o 2015-12-31, kuris 

įskaitytas į 2016 m. gautus asignavimus – 13 626,35 Eur. 

4. Per ataskaitinį laikotarpį, vykdant projektus, pripažintų netinkamų finansuoti išlaidų, 

dengiamų iš LR Valstybės biudžeto lėšų Centras nepatyrė. 

5. Centro kreditoriniai įsiskolinimai: 

Eil. 

Nr. 
Išlaidos 

Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 

straipsnis 

Suma, Eur 

1. Ryšio paslaugos 2.2.1.1.1.05 25,45 

2. Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 1 255,37 

3. Egzaminų organizavimas 2.2.1.1.1.30 243,26 

Iš viso 2.2.:  1 524,08 

 

Centro kreditorines skolas sudaro einamieji įsiskolinimai, už kuriuos ataskaitinį laikotarpį 

sąskaitos nebuvo gautos. Jie bus padengti per 2017 m. sausio mėn. 

6. Centro debitoriai įsiskolinimai: 

Eil. Nr. Debitoriaus pavadinimas Suma, Eur. 

1. Išankstiniai apmokėjimai paslaugų  ir prekių tiekėjams  2 216,76 



2. 
Permokos nuo išmokėtų išankstinių atostoginių VMI ir 

VSDFV 
561,93 

3. 
Permokos už ryšio, komunalines, egzaminų organizavimo 

paslaugas ir kurą 
1 234,59 

IŠ VISO GAUTINOS IŠ BIUDŽETO LĖŠOS: 4 013,28 
 

7. Per IV ketvirtį gauta ir pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos įplaukų už parduotą metalo laužą 146,40 Eur. Per 2016 m. iš viso gauta už 

parduotą trumpalaikį turtą gauta ir pervesta 337,77 Eur (A5 forma).  

Duomenų, pildomų A6 ir A7 formose, nėra. 

8. Ataskaitiniu laikotarpiu finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 

Centras neturėjo. 
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