KAUNO STATYBOS IR PASLAUGŲ MOKYMO CENTRAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2018-04-13

I.

Bendroji dalis

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras yra valstybinė profesinio mokymo viešoji įstaiga,
savo veiklą grindžianti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais,
kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
Centras įsteigtas 1986 m. gegužės 5 d. Lietuvos TSR Statybos ministerijos 1986 m. spalio 9 d.
įsakymu Nr. 211 ir Lietuvos TSR Profesinio techninio mokymo komiteto 1986 m,. balandžio 16 d.
įsakymu Nr. 181. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu
Nr. V-1387 „Dėl Kauno statybininkų mokyklos pavadinimo pakeitimo“ profesinio mokymo įstaigai
suteiktas Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro vardas,
Visuotinio dalininkų susirinkimo 2016-02-02 protokolo Nr. VP1-11 nutarimu Kauno socialinių
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro pavadinimas pakeistas į Kauno
statybos ir paslaugų mokymo centras.
Adresas R. Kalantos g. 80, LT-52364 Kaunas.
Pagrindinė veiklos sritis-švietimas, pagrindinė veiklos rūšis-profesinis mokymas.
Centre dirba darbuotojai 2018-03-31 – 191, iš jų 121 mokytojai,
Mokinių skaičius 2018 m. kovo 31 d. – 1831.
Biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių
įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis,
patvirtintomis LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais šių
taisyklių pakeitimais.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-635
patvirtinta įstaigos teisinė forma - viešoji įstaiga, kuri įregistruota Juridinių asmenų registre 2012 m.
balandžio 18 d.

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:
1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal programas, suvestinė (forma Nr.2)
2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr. 4)
3. Aiškinamasis raštas
4. Patvirtintas banko išrašas apie pinigų likutį biudžetinėje sąskaitoje
5. Pažyma dėl finansavimo sumų.

II.

Pastabos

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2)
Pagal programą „Švietimo ir mokslo administravimas“ (11.02) finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1
2018 metams patvirtintas planas – 3854000,00 eurai, gauti asignavimai – 614850,72 eurai, kasinės
išlaidos – 614850,72 eurai.
Didžiausią kasinių išlaidų dalį sudaro darbo užmokestis – 358416,48 eurų ir soc. draudimo
įmokų išlaidos – 102628,92 eurai.
Komunalinių paslaugų išlaidos – 49047,35 eurai., iš jų:
šildymo išlaidos – 35348,36 eurai
elektros energijos išlaidos – 13044,68 eurai
vandens nuotekų ir kanalizacijos išlaidos – 1423,43 eurai
Stipendijų moksl. išlaidos – 7141,80 eurai
2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma Nr.4)
Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. yra 251616,88 eurų, iš jų:
 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos už kovo mėnesį –
213385,74 eurai
 nemokamo maitinimo išmokos – 8754,24 eurai;
 ryšių paslaugų išlaidos – 1264,82 eurai
 transporto išlaikymo išlaidos – 2894,47 eurai
 kvalifikacijos kėlimo – 230,00 eurų;
 komunalinių paslaugų išlaidos – 21332,69 eurų,
 ūkinio inventoriaus įsigijimo – 3536,48 eurai;
 kitų paslaugų išlaidos – 218,44 eurai.
Kreditinis įsiskolinimas bus padengtas iš 2018 metų II ketvirčio sąmatos lėšų.

Biudžetinėje sąskaitoje LT55 7300 0100 0223 8990 2018 m. kovo 31 d. dienai lėšų likutis 0,00
eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigai– 0,00 eurų.
3. Išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl netinkamų finansuoti ES projektų nebuvo.
4.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaitoje (forma
Nr. 3) nėra duomenų. Centras neturi nei nuomos (lizingo), nei pirkimo išsimokėtinai.

5. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių
administratorius ataskaitos forma A5, nėra duomenų.
6.

Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į
valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos forma A6, nėra duomenų.

7.

Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į
valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos forma A7, nėra duomenų.

8.

Skolinių įsipareigojimų nėra.

Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo
metų pradžios gautus asignavimus, nėra.
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