RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO
PASLAUGŲ CENTRAS
2021 m. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022-03-30

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras yra savarankiška
Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, savarankiška Radviliškio rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga, vykdanti suaugusiųjų ir niekur kitur nepriskirtą švietimą, su kompiuteriais susijusią
veiklą, kvalifikacijos tobulinimą, leidimą, papildomą mokymą, švietimo tarnybų veiklos reguliavimą,
socialinę veiklą, nesusijusią su buveine, vaikų dienos priežiūros, sportinę, sporto mokyklų ir klubų,
fizinės gerovės užtikrinimo veiklas, buhalterinės apskaitos ir audito atlikimą, finansinių ataskaitų
rengimą.
Centrą sudaro struktūriniai padaliniai: suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius,
pedagoginė psichologinė tarnyba, dienos užimtumo skyrius, sporto skyrius, buhalterinės apskaitos ir
planavimo skyrius, transporto ir ūkinės veiklos skyrius. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų
centro Šiaulių filiale 2009 m. sausio mėn. 5 d. Centrui 2009 m. balandžio mėn. 2 d.. suteiktas paramos
gavėjo statusas. Įstaigos kodas yra 302296387. Buveinė – Radvilų g. 17, 82177 Radviliškis. Nuo 2009
m. vasario mėn. 2 d. direktoriaus pareigas eina Vaidotas Jakavičius.
Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo išlaidų sąmatas, savarankišką balansą,
antspaudą su savo pavadinimu, blankų su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos
bankuose, spaudų bei simboliką. Įstaigos biudžetiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31
d. Įstaigos veikla yra neterminuota. Santykiai su juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžiami sutarčių ir
susitarimų pagrindu.
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras sudaro ir teikia
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Ataskaitose
pateikiami duomenys registruojami eurais ir centais, o skolinių įsipareigojimų ataskaita tūkst. eurų.
Per ataskaitinį laikotarpį Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
veiklą vykdė pagal šias sąmatas:
Finansavim
o šaltinis

Išlaidų
klasifikacija
pagal
valstybės
funkcijas

Asignavimų
planas,
įskaitant
patikslinimus
metams
(eurais)

Gauti
asignavimai
per metus
(eurais)

Panaudoti
asignavimai
per metus
(eurais)

Nepanaudoti
asignavimai
per metus
(eurais)

1

SAV_B 01.01

09.08.01.09

1017879,00

980331,51

980331,51

37547,49

2

SAV_B 01.01

08.01.01.03

18180,00

15935,25

15935,25

2244,75

SAV_B 01.01

09.05.01.02

800,00

800,00

800,00

0,00

SAV_B_LIK
01.03

09.08.01.09.

10000,00

9568,83

9568,83

431,17

SAV_SPEC
03.01

09.08.01.09

87000,00

55078,35

55078,35

31921,65

6

SAV_SPEC_L
IK 03.03

09.08.01.02

7175,60

7175,60

7175,60

0,00

7

SAV_DMK
04.02

09.05.01.03

128513,00

128513,00

128513,00

0,00

SAV_B 01.01

10.01.02.40

75276,00

75276,00

75276,00

0,00

Eil. Programos
Nr. kodas ir
pavadinimas

3
4
5

8

02_Švietimo
paslaugų
prieinamumo
ir kokybės
užtikrinimo
programa

03_Socialinių

9
10
11
12
13

paslaugų ir
socialinės
paramos
teikimo
programa

SAV_B 01.01

10.04.01.40

390,00

104,40

104,40

285,60

SAV_DVDF_
SADM_SOCP
ASL 04.27

10.01.02.40.

50800,00

50800,00

50800,00

0,00

05_Gyventojų
turiningo
laisvalaikio
užtikrinimo,
bendruomenišku
mo ir veiklumo
skatinimo
programa

SAV_B 01.01

08.02.01.06.

69609,00

69609,00

69609,00

0,00

VB_08.01

08.02.01.06

1260,00

1260,00

1260,00

0,00

SAV_B 01.01

08.01.01.03.

102768,00

90116,04

90116,04

12651,96

Iš viso:

X

X

1569650,60

1484567,98

1484567,98

85082,62

Palyginus gautus asignavimus ir panaudotus asignavimus su ataskaitinio laikotarpio planu sumos
neviršija patvirtintų planų.
Aukščiau išdėstytų sąmatų nepanaudota planuotų lėšų:
1. Pagal 02 programą finansavimo šaltinis nepanaudota planuotų SAV_B 01.01 lėšų 39792,24 €,
iš jų
- Darbo užmokesčio lėšų 1128,24 € dėl darbuotojų ligų;
- Transporto išlaikymas 20267,21 € dėl mažesnio kuro transportui panaudojimo;
- Kitų prekių ir paslaugų 16202,66 € vyko mažiau renginių ir seminarų dėl pandemijos;
- Darbdavių socialinė parama 167,63 € dėl darbuotojų nedarbingumų;
- Infrastruktūros ir kitų statinių 2026,50 € dėl pigesnių tiekėjų teikiamų paslaugų įkainių nei
buvo planuota.
2. Pagal 02 programą finansavimo šaltinis SAV_B_LIK 01.03 nepanaudota planuotų lėšų 431,17 €
pigesnių tiekėjų teikiamų paslaugų įkainių nei buvo planuota.
3. Pagal 02 programą finansavimo šaltinis nepanaudota planuotų SAV_SPEC 03.01 lėšų
31921,65 € todėl, kad per ataskaitinį laikotarpį surinkta mažiau pajamų, nei buvo planuota.
4. Pagal 02 programą finansavimo šaltinis nepanaudota planuotų SAV_B_LIK 01.03 lėšų
285,60 € dėl mažesnių kainų su tiekėjais nei buvo planuota.
5. Pagal 05 programą finansavimo šaltinis nepanaudota planuotų SAV_SB 01.01 lėšų 12651,96
€ dėl paskelbtos pandemijos nevyko užsiėmimai nei planuota.

Biudžeto lėšų sąskaitų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. 0,00 €.
Mokėtinų sumų (kreditorinis įsiskolinimas) 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 557,21 €, kuris bus
apmokėtas per 2021 metus sausio mėnesį. Kreditorinį įsiskolinimą sudaro:
Energijos skirstymo operatorius, AB
Lietuvos paštas, AB
Lindstrom, UAB
Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ
Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazija
Tele2, UAB
Tele2, UAB
UAB Ekskomisarų biuras

19,11
1,50
229,17
122,56
51,60
13,61
36,02
29,04

už elektros paslaugas
už ryšius
už elektros paslaugas
už paslaugas
už paslaugas
už ryšius
už ryšius
už paslaugas

UAB Ignitis
UAB Jurvikas

4,60
50,00

už elektros paslaugas
už paslaugas

Šios sąskaitos už paslaugas pateikiamos iki sekančio mėnesio 10 d.
Gautinų sumų (debitorinis įsiskolinimas) 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 125,99 €, dėl pagal
sutartis reikalaujamų išankstinių apmokėjimų už prekes ir paslaugas. Debitorinis įsiskolinimas:
- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams dėl sąskaitų pateikimo tik praėjus ataskaitiniam
laikotarpiui sudaro:
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, VĮ
2,22
už paslaugas
Telia Lietuva, AB
47,33
už ryšius
Toi Toi Lietuva, UAB
76,44
už paslaugas

Direktorius

Vaidotas Jakavičius

Vyr. buhalterė

Laima Gudžiūnienė

Rengėjas: Buhalterė – ekonomistė

Jurgita Špakauskienė

