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I. BENDROJI  DALIS 

 

 

Elektrėnų profesinio mokymo centras (toliau – Įstaiga), sutrumpintas pavadinimas – EPMC, yra 

pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius 

interesus vykdant švietimo veiklą. Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, 

įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Įstaiga turi antspaudą su savo 

pavadinimu bei sąskaitas bankuose, gali turėti savo simboliką, atitinkančią jos pagrindinę veiklos sritį. 

Įstaiga yra paramos gavėja.  

Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, priklausomybė – valstybinė, grupė – profesinio mokymo 

įstaiga. Įstaigos veiklos laikotarpis neribojamas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Įstaigos steigėjas yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 

188603091, adresas A. Volano g. 2, LT- 01516 Vilnius. 

Įstaigos buveinės adresas: Rungos g. 18, Elektrėnai LT-26109. Įstaigos juridinio asmens kodas – 

190976966. 

Įstaiga turi padalinį Elektrėnų profesinio mokymo centro Pravieniškių skyrių, esantį Pravieniškėse 

II, Kaišiadorių r.  

Įstaiga turi bendrabutį, esantį Rungos g. 20, Elektrėnuose.  

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir 

kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktais, Įstaigos įstatais.  

Profesinis mokymas Įstaigoje organizuojamas atsižvelgiant į pageidaujančių mokytis asmenų 

bendrąjį išsilavinimą, jų gebėjimus, sveikatos būklę, jau turimą bei siekiamą įgyti kvalifikaciją. Įstaigoje 

mokoma lietuvių kalba.  

Įstaigoje per 2018 m. I ketv. vidutiniškai dirbo  115 darbuotojai. 

 

 

II. BIUDŢETO VYKDYMO ATASKAITŲ  

PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

 

Įstaigos finansavimas 2018 m. I ketv. sudarė 511000.0 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui 290000.0  Eur.  

Metų pradžiai biudžetinių lėšų likutis buvo 0.00 Eur. 

Per I ketv. buvo gauta asignavimų 428524.49 Eur, panaudota 428524.49 Eur., likutis banke ir 

kasoje 2018 m. kovo 31 d. sudarė 0.00 Eur.  

Kreditorinis įsiskolinimas 2018 m. kovo mėn. 31 d. 25666.12 Eur. Kreditorinis įsiskolinimas bus  

apmokėtas 2018 m. balandžio mėn. 

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų 

pradžios gautus asignavimus, nėra. 

Vykdant projektus, netinkamų finansuoti išlaidų, kurios būtų dengiamos iš valstybės biudžeto lėšų, 

įstaiga neturėjo.  

Įstaiga finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimų išsimokėtinai įsipareigojimų neturi.  

Formose A5, A6 ir A7 per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra. 

Skolinių įsipareigojimų nėra. 
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