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BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS NR. V18-27 

 
2017 m. gruodžio 31 d. 

 

1. Kėdainių profesini rengimo centras (toliau - Centras), įmonės kodas 111966767, sutrumpintas 
pavadinimas Kėdainių PRC yra valstybinė profesinio mokymo įstaiga, kuri 2017 metais vykdė 
veiklą pagal 3 išlaidų sąmatas: 

1.1. Švietimo ir mokslo administravimo programą (11.002), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu buvo 
skirta 1 668 000,00 Eur. Sąmata įvykdyta 99,9 proc. Liko nepanaudotų lėšų tik tuose išlaidų 
straipsniuose, kuriuos sunku tiksliai suplanuoti: darbdavių socialinės paramos, stipendijų, 
darbuotojų sveikatos tikrinimo ir kvalifikacijos kėlimo. Papildomai gauta 50,0 tūkst. Eur. Centro 
patalpų remonto darbams. Dėl mokinių skaičiau pokyčio ši sąmata sumažinta 30,0 tūkst. Eur. Pagal 
poreikį planuojamos lėšos buvo perskirstytos tarp išlaidų straipsnių. Sutaupytos darbo užmokesčiui 
ir socialinio draudimo įmokoms skirtos lėšos (55,0 tūkst. Eur) panaudotos ilgalaikio turto remonto 
darbams ir mokymo įrango atnaujinimui. Papildomai gauta 11,8 Eur. pedagogų darbo apmokėjimo 
sąlygoms gerinti. Šios lėšos panaudotos 2 pedagogų išeitinėms išmokoms. Nepanaudotų šių lėšų 
likutis – 90,78 Eur.  

1.2. Švietimo ir mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programą 
(11.002), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 165 848,00 Eur. Sąmata įvykdyta 80,6 proc. 
Pajamų įmokų naudojamą įtakoja išlaidos tęstinių mokymų organizavimui ir žemės ūkio darbų 
grafikai. 

1.3. Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programą (11.001), kuriai ataskaitiniu 
laikotarpiu buvo skirta 107 000,00 Eur. Sąmata įvykdyta 100,0 proc. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 
25,0 tūkst. Eur. bendrabučio remontui; 80,0 tūkst. Eur. Centro pagrindinio pastato šildymo sistemos 
atnaujinimui; 1,5 tūkst. Eur. kompetencijų vertinimo organizavimui ir 0,5 tūkst. Eur. nacionaliniam 
profesinio meistriškumo konkursui „Padavėjas ir barmenas 2017“. 

2. 2016 m. gruodžio 31 dienai, taip pat kaip ir 2017 m. gruodžio 31 dienai, biudžeto lėšų Centro 
banko sąskaitoje ir kasoje neliko.  

3. 2017-12-31 nepanaudotas pajamų įmokų lėšų likutis – 32 055,24 Eur, o 2016-12-31, kuris 
įskaitytas į 2017 m. gautinus asignavimus – 20 848,07 Eur. 

4. Per ataskaitinį laikotarpį, vykdant projektus, pripažintų netinkamų finansuoti išlaidų, 
dengiamų iš Valstybės biudžeto lėšų Centras nepatyrė. 

5. Centro kreditoriniai įsiskolinimai: 

Eil. 
Nr. 

Išlaidos 
Išlaidų ekonominės 
klasifikacijos kodas 

straipsnis 
Suma, Eur 

1. Ryšio paslaugoms 2.2.1.1.1.05 42,51 

2. Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 279,17 

Iš viso 2.2.: 321,68 
 



 

Centro kreditorines skolas sudaro einamieji įsiskolinimai, už kuriuos ataskaitinį laikotarpį 
sąskaitos nebuvo gautos. Jie bus padengti per 2018 m. sausio mėn. 

6. Centro debitoriai įsiskolinimai: 

Eil. Nr. Debitoriaus pavadinimas Suma, Eur. 
1. VSDFV įmokų permoka  1 318,07 
2. Išankstiniai apmokėjimai paslaugų tiekėjams 3 332,15 
3. Permokos už ryšio ir komunalines paslaugas 2 460,17 

IŠ VISO GAUTINOS IŠ BIUDŽETO LĖŠOS: 7 110,39 
 

7. Per 2017 metų IV ketvirtį Centras gavo ir pervedė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 142,00 Eur. už parduotą (A5 forma). Iš viso per 2017 
metus gauta ir pervesta 1 100,40 Eur. 

Duomenų, pildomų A6 ir A7 formose, nėra. 
8. Ataskaitiniu laikotarpiu finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 

Centras neturėjo. 
 

 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                    Olga Zaborskienė 
pavaduojanti direktorių                                        
 

 

Vyriausioji finansininkė                      Jurgita Zakarauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


