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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
I.
BENDROJI DALIS
Oficialus įstaigos pavadinimas - Švenčionių profesinio rengimo centras (toliau – Centras),
trumpas pavadinimas Švenčionių PRC. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, juridinio asmens
kodas 111963842, centras yra PVM mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT119638411.
Centras veiklą pradėjo 2000 m. liepos 1d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 200 m.
gegužės 18 d. įsakymu Nr. 668 „ Dėl 200-04-21 įsakymo Nr. 472 „ Dėl profesinių mokyklų tinklo
optimizavimo papildymo“, sujungimo būdu reorganizavus Cirkliškio žemės ūkio (liepų alėja 2, Cirkliškio
kaimas, LT-18121 Švenčionių R.) ir Švenčionėlių politechnikos (Augustavo k., Švenčionėlių sen., LT –
18206 Švenčionių r.) mokyklas.
Centro teisinė forma –biudžetinė įstaiga.
Centro savininkas – valstybė.
Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija, kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2/7.
Centro buveinės adresas - Liepų alėja 2, Cirkliškio k. Švenčionių rajonas, LT-18121.
Centras yra profesinė mokymo įstaiga.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymas vykdomas pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas.
Centras ruošia apdailininkus, automobilių kėbulo remontininkus, smulkiojo verslo organizatorius,
barmenus padavėjus, socialinio darbuotojo padėjėjus, automobilių mechanikus ir virėjus.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išduodami kvalifikaciją ir
mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.
Centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis
anspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose, savo atributiką.
Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos
teisės aktais, kitais teisės aktais I Švenčionių PRC nuostatais.
Nuo 2004 m. balandžio mėn. 5 d. Centrui suteiktas paramos gavėjo statutas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokinių skaičius – 260, darbuotojų – 94.
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II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PAGRINDINIAI
RODIKLIAI
1. Centras 2017 m. II ketvirtį vykdė veiklą pagal 4 išlaidų sąmatas:
1.1. Švietimo ir mokslo administravimo valstybės funkcijos kodas 09 03 01 01, programos kodas
11002, finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1, ataskaitiniam laikotarpiui buvo skirta
- 630000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų - 557280,53 Eur., sąmatą įvykdyta 88,5 procentų.
1.2. Švietimo ir mokslo administravimo valstybės funkcijos kodas 09 08 01 01, programos kodas
11002, finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1, ataskaitiniam laikotarpiui buvo
skirta -3200,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį lėšos nebuvo naudojamos. Lėšos bus panaudotos III
ketvirtyje.
1.3. Švietimo ir mokslo administravimo programos finansavimo šaltinis – biudžetinių įstaigų pajamų
įmokos, kodas 1.4.1.1.1 ataskaitinio laikotarpio planas 65000,00 Eur., pervesta į Finansų ministerijos
sąskaitą – 49000,00 Eur., susigrąžinta ir panaudota asignavimų – 56278,04 Eur.
Šios programos planas įvykdytas 86,6 procentų.
2016 metais nepanaudotų lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų
pradžios gautus asignavimus sudaro - 9000,00 Eurų.
1.4. Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programa (kodas – 11001, finansavimo šaltinis:
valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1, valstybės funkcijų klasifikacijos kodas 09 08 01 01),
ataskaitiniam laikotarpiui buvo skirta 1100,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį lėšos nebuvo
naudojamos. Lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.
Piniginių lėšų biudžetinėje sąskaitoje banke ir kasoje metų pradžioje ir pabaigoje nebuvo.
Mokėtinos sumos 2017 metų II ketvirčio pabaigoje – 7100,50 Eur., didžiausios sumos už transporto
išlaikymą – 1669,59 Eurų., už kitas prekes – 824,15 Eur., už komunalines paslaugas – 600,49 Eur., už kitas
paslaugas – 3230,55 Eur.
Gautinos sumos 2017 m. II ketvirčio pabaigoje – 11092,38 Eur. – išankstiniai mokėjimai už prekės
ir paslaugas, didžiausia suma sumokėta už projekto pastatų remontui rengimą – 6310,56 Eur., už baldus
mok. kabinetams – 4466,70 Eur.
Išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl netinkamų finansuoti ES ar kitų projektų nebuvo.
Formos Nr.3 „Finansinės nuomos ( lizingo) ir pirkimų išsimokėtinai įsipareigojimų“ neteikiama,
nes centras neturi lizingo ar nuomos įsipareigojimų.
Forma A5 „Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per
mokesčių administratorius“, Forma A6 „Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės
biudžetą sumokamų pervedant į valstybės iždo sąskaitas“ ir Forma Nr. A7 “Surinktų
neadministruojamų įplaukų, į Valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į Valstybės iždo
sąskaitas, ataskaitos už 2017 metų I ketvirtį neteikiamos, nes jose ataskaitiniame laikotarpyje nėra
duomenų.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Pavaduojantis direktorių

Romualdas Astrauka

Vyr. finansininkė

Ernesta Rudžiuvienė
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