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I. BENDROJI DALIS 

 
 Įstaigos pavadinimas - Kėdainių profesinio rengimo centras, trumpasis pavadinimas - 
Kėdainių PRC. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas - 
111966767. 
 Įstaiga veiklą pradėjo 2001 metais. 
 Įstaigos teisinė forma - viešoji įstaiga. Įstaigos priklausomybė - valstybinė. 
 Įstaigos savininkė yra Lietuvos Respublika (toliau - valstybė). 
Valstybės, kaip Įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas - 188603091, buveinės adresas - Vilnius, A. 
Volano g. 2. 
 Mokyklų grupė - profesinio mokymo įstaiga. Įstaigos pagrindinė paskirtis - 
profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą 
 Įstaigos buveinės adresas - Kėdainiai, Šėtos g. 105. 
   Įstaiga turi padalinį - Transporto ir verslo skyrių, įsteigtą 2001 metais, buveinės 
adresas - Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Lančiūnavos k., Liepų al. 8. Transporto ir verslo 
skyriuje mokymas vykdomas pagal formaliojo pirminio ir tęstinio bei neformaliojo profesinio 
mokymo programas 
 Įstaigos bendrabučio buveinės adresas - Kėdainiai, Šėtos g. 95. 
 Mokymo kalba - lietuvių. 
   Mokymas vykdomas pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, išduodami kvalifikaciją ir mokymosi 
pasiekimus įteisinantys dokumentai. 
 Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: 
grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas; 
pavienio mokymosi forma, savarankiškas ir nuotolinis teorinio mokymo procese organizavimo 
būdas. 
 Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, įstatymų 
nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Įstaigos veiklos laikotarpis 
neribojamas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaiga yra paramos gavėja. 
Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis 
antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose, savo atributiką. 
 Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos 



buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, 
kitais teisės aktais ir Įstatais. 
 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokinių skaičius – 230. Vidutinis darbuotojų 
skaičius  - 105. 

 

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PAGRINDINIAI  
RODIKLIAI 

 
 1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių 
(sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį, pateikta pažymoje (žr. 1 priedas). 

2. Per 2019 metų II ketvirtį centras gavo ir pervedė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 67,10 Eur už parduotą metalo laužą (A5 forma). Iš 
viso per 2019 metus gauta ir pervesta 86,10 Eur. 

Duomenų, pildomų A6 ir A7 formose, nėra. 
Skolinių įsipareigojimų nėra. 
3. Biudžeto lėšų likučio biudžetinėje sąskaitoje ir kasoje metų pradžioje ir ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje nebuvo. 
4. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į 

nuo metų pradžios gautus asignavimus nėra. 
5. Išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl netinkamų finansuoti ES ar kitų projektų nebuvo. 

 
 
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                           
pavaduojanti direktorių                  Olga Zaborskienė 
 
 
 
Vyriausioji finansininkė                                        Jūratė Bitautienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


