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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2017 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Klaipėdos technologijų mokymo centras, kodas 190974424 yra viešasis juridinis 

asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu. Centro 

buveinės adresas – Puodžių g. 10, 92127 Klaipėda. Centro steigėja – Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerija. 

2. Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto pagal programas. Centro finansavimui gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta 

tvarka gautos lėšos. 

3. Centrui nuo 2004 m. vasario 25 dienos suteiktas paramos gavėjo statusas. 

4.Centras nuo 1996 metų rugpjūčio 1 dienos yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas. 

PVM mokėtojo kodas LT909744219. 

5. Centras vykdo 3 metų profesinio mokymo programas kartu su vidurinio ugdymo 

programomis, 3 metų specialiųjų ugdymosi poreikių profesinio mokymo programą, 2 ir 1 metų 

trukmės profesinio mokymo programas bei suaugusiųjų profesinį mokymą. Nuo 2012 m. rugsėjo 

mėnesio vykdo mokymą pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą. Vykdo ES Leonardo da 

Vinči programų mokytojų mainų ir mokinių stažuočių projektus. 

6. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų centras neturi. 

7. Mokinių skaičius 2017 m. rugsėjo 30 d. - 619. 

8. Stipendijos mokamos 70 procentų mokinių. 

9. Bendrabučio nuomos kaina mokiniams per mėnesį – 8,00 Eur. 

10. 2017 m. rugsėjo 30 d. centre dirba 115 darbuotojai. Lyginant su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu trylika darbuotojų padaugėjo, kadangi rugsėjo mėn. prasidėjus naujiems 

mokslo metams buvo priimta darbuotojų nepagrindiniam darbui. Centre pagal pareigybių sąrašą 

patvirtintos 57 pareigybės. Visos pareigybės užimtos. 

11. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę centro veiklą, 

finansinių ataskaitų sudarymo dienai, nėra. 

12. Centro biudžeto vykdymo ataskaitos teikiamos už 2017 metų III ketvirtį. 

    13. Finansiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. 

    14. Ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais ir centais. 

 

II. TIKSLINIS FINANSAVIMAS 

 

15. Biudžeto lėšų likučio ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų) nėra. 

2017 metais per III ketvirčius iš valstybės biudžeto gauta 854 349,88 Eur asignavimų, 

kurie panaudoti pagal programų sąmatas, jų tikslinę paskirtį. Biudžetinių lėšų banke, centro kasoje 

likučio 2017 m. rugsėjo 30 d. nėra.  



 

       III. ĮMOKOS Į BIUDŽETĄ 

 

16. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų  likutis ataskaitinių metų pradžioje (po 

užbaigiamųjų apyvartų) 8700,02 Eur.               

Per 2017 metų III ketvirčius į valstybės iždą, asignavimų valdytojų pajamų įmokų 

programai finansuoti, įmokėta 68200,00 Eur. Tai sudaro 76 procentus planuotos 2017 metų 

sąmatos. 

 

IV. PLANŲ IR SĄMATŲ ĮVYKDYMAS 

 

17. 2017 metais III ketvirčiams planuota „Švietimo ir mokslo administravimo“ 

programos sąmatos lėšos – 998 000,00 Eur. Iš valstybės iždo gauta 790 717,02 Eur, III ketvirčiams 

planuoti, bet nepanaudoti 207 282,98 Eur bus panaudoti pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos 

straipsnius ateinantį ketvirtį. (Forma Nr.2). 

18. 2017 metais III ketvirčiams planuota su praėjusiųjų metų likučiu „Švietimo ir 

mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)“ programos sąmatos lėšos 90 700 

Eur. Iš valstybės iždo gauta 61 832,93 Eur, III ketvirčiams planuoti, bet nepanaudoti 28 867,07 Eur 

bus panaudoti pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ateinantį ketvirtį. (Forma Nr.2). 

19. 2017 metais gautos „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ programos 

sąmatos lėšos 1799,93 Eur panaudotos pagal paskirtį. (Forma Nr.2).  

 

V. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS 

 

20. Gautinos sumos 2017 m. rugsėjo 30 d. sudaro 5031,85 Eur, t.y. gautinos sumos už 

suteiktas paslaugas 4 446,85 Eur ir išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas 585,00 Eur. 

21. 2017 m. rugsėjo 30 d. kreditorinis įsiskolinimas darbuotojams ir tiekėjams už 

prekes ir suteiktas paslaugas sudaro 86 470,83 Eur. 

22. Pagrindinę kreditorinio įsiskolinimo dalį sudaro priskaitytas, bet nesumokėtas 

darbo užmokestis mokyklos darbuotojams 43 108,53 Eur, gyventojų pajamų mokestis 6 724,19 Eur,  

socialinio draudimo įmokos 25 554,33 Eur, stipendijos mokiniams 6 594,72 Eur už rugsėjo mėnesį. 

23. Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir suteiktas paslaugas rugsėjo mėn. 

sudaro 4 489,06 Eur, kadangi paslaugų tiekėjų PVM sąskaitos faktūros apmokėjimui gautos 

pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. 

24. Kreditorinis įsiskolinimas iki 2017 metų spalio 10 dienos sumokėtas. 

25. Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų centras neturi. 

Ataskaitinį laikotarpį: 

26. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per 

mokesčių administratorius, centras neturėjo. 

27. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų 

pervedant į valstybės iždo sąskaitas centras neturėjo. 

28. Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant 

tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitas, centras neturėjo. 

29. Išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl netinkamų finansuoti ES ar kitų projektų 

nebuvo. 

 

 

Direktorė                                                                 Violeta Petrušienė
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