1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus
per finansinius metus
Alytaus profesinio rengimo centras, trumpasis pavadinimas – Alytaus PRC. Įstaiga
įregistruota juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 300039337.
Įstaiga veiklą pradėjo 2004 metais.
Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
Įstaigos priklausomybė – valstybinė.
Įstaigos dalininkai yra Lietuvos Respublika (toliau – valstybė), Lietuvos inžinerinės
pramonės asociacija „Linpra“ (juridinio asmens kodas – 121895717).
Valstybės, kaip Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius,
A. Volano g. 2.
Mokyklų grupė – profesinio mokymo įstaiga. Įstaigos pagrindinė paskirtis – profesinio
mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą.
Įstaigos buveinės adresas – Alytus, Putinų g. 40.
Įstaiga turi padalinius:
1. Pramonės ir prekybos skyrių, įsteigtą 2004 m., buveinės adresas – Alytus, Putinų g. 40.
Mokymas vykdomas pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas;
2. Paslaugų verslo skyrių, įsteigtą 2004 m., buveinių adresai – Alytus, A. Sakalausko g. 10,
Alytus, A. Sakalausko g. 12 ir Alytus, Ulonų g. 8A. Mokymas vykdomas pagal pirminio ir tęstinio
profesinio mokymo programas;
3. Statybos technologijų ir verslo skyrių, įsteigtą 2004 m., buveinės adresas – Alytus, A.
Jonyno g. 12A. Mokymas vykdomas pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas.
4. Žemės ūkio skyrių, įsteigtą 2019 m., buveinės adresas – Alytaus r. savivaldybė, Simnas,
Ateities g. 10. Mokymas vykdomas pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas.
Įstaigos bendrabučių adresai - Alytus, Putinų g. 40, Alytus, A. Jonyno g. 12, Alytaus r.
savivaldybė, Simnas, Ateities g. 6.
Įstaigoje mokymas vykdomas pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir profesinio
mokymo programas, išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai:
1. grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas;
2. pavienio mokymosi forma, savarankiškas mokymo proceso organizavimo būdas.
Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, įstatymų nustatytą
veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Įstaigos veiklos laikotarpis neribojamas, finansiniai
metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaiga yra paramos gavėja. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu,
sąskaitas bankuose, savo atributiką. Įtaigoje yra parengtas bei įgyvendinamas strateginis veiklos planas

ir metų veiklos planai. Mokykla yra LSA, LINPRA, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių
asociacija Europos viešbučių ir turizmo mokyklų asociacijos, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų
asociacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, verslo, mokslo ir mokymo klasterio
,,Ecoindustria” narė.
Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo veiklą, padėti
asmeniui įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos,
ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.
Įstaigos strateginiai tikslai:
1. užtikrinti ugdymo kokybę, didinti paslaugų prieinamumą bei konkurencingumą;
2. išvystyti atvirą, rezultatyvų bei kūrybingą valdymą;
3. rengti kvalifikuotus darbininkus, tenkinant asmens ir visuomenės poreikius.
Įstaigos uždaviniai:
1. teikti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;
2. sudaryti sąlygas profesijos kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti;
3. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
4. sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti bendrąsias ir kvalifikacijų kompetencijas.
2019 metų Įstaigos veiklos uždaviniai:
1. dalyvauti kuriant ir atnaujinant nacionalinio lygmens mokymo programas;
2. atlikti mokinių gebėjimų, pasiekimų analizę, parengti programą ugdymo kokybei
užtikrinti;
3. lanksčiai organizuoti ugdymo procesą;
4. naudoti šiuolaikinius mokymo metodus, ugdymo procesą orientuoti į kiekvieno
mokinio pažangą;
5. kurti saugią, mokinio asmenybei augti, bręsti ir ugdytis palankią aplinką;
6. vykdyti kryptingą mokinių ugdymą karjerai, profesinį informavimą ir konsultavimą;
7. sistemingai atnaujinti mokytojų pedagogines, psichologines žinias, IKT,
bendradarbiavimo ir technologinius gebėjimus;
8. atnaujinti organizacijos valdymo struktūrą;
9. aktyvinti savivaldos institucijas;
10. suremontuoti, rekonstruoti statinius ir patalpos.
Mokiniai mokosi moderniai įrengtuose mokomuosiuose kabinetuose, laboratorijose ir
praktinio mokymo dirbtuvėse. Mokymosi aplinka pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims.
Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas mokymo kokybei: įdiegta ir palaikoma Kokybės vadybos ISO
9001:2015 sistema, 2019 metais atnaujinta Įstaigos valdymo struktūra, pareigybių aprašymai ir veiklų
aprašai, ugdymą reglamentuojantys dokumentai: mokinių pamokų /ugdymo dienų lankomumo apskaitos
ir švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas, švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas, technologinės įrangos
panaudojimo ugdymo procese efektyvumo nustatymo tvarka ir kita. Taip pat sistemingai buvo atliekama
stebėsenos rodiklių analizė (I-ojo ir II-ojo pusmečių, diagnostinio, įgytų kompetencijų vertinimo,
bandomųjų brandos egzaminų mokinių mokymosi pasiekimų analizė, modulių vertinimas ir analizė),
pamokose užtikrinamas ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas. Mokiniai dalyvavo
Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino išbandymo programoje, kurią organizavo NEC,
virėjo mokymo programos kompetencijų vertinimo išbandyme (KPMPC). Atsižvelgdami į
skaitmeninimo galimybes, diegėme skaitmenines mokymo(si) priemones: skaitmeninius vadovėlius,

interaktyvius užduočių rinkinius, mokytojo knygas ir testus. Šie mokymosi priemonių komplektai
talpinami elektroninėje platformoje ir yra prieinami visiems profesinio mokymo dalyviams
(http://www.aprc.lt/#netsmart). Jie ir kitų mokyklų mokytojų, paslaugų teikėjų parengta mokymo(si)
medžiaga naudojama ugdymo procese. Diagnostinis ir modulių teorijos vertinimas vykdomas naudojant
tik elektroninę platformą. Bendrojo ugdymo dalykų pamokose taip pat naudojami elektroniniai ištekliai
ir interaktyvių technologijų (www.egzaminatorius.lt, www.mokslinčius.lt, http://smm.vma.emokykla.lt/
http://kalbam.lt , www.mokovas.lt, www.ugdome.lt , www.emokykla.lt, www.klase.eduka.lt) medžiaga.
Dalis pamokų vyksta kitose edukacinėse erdvėse: išvykos į muziejus, verslo įmones, kitų mokyklų
sektorinius praktinio mokymo centrus ir kt. Pameistrystės mokymo forma mokėsi 4,2 % mokinių. Pagal
Erasmus+ KA1 programą 91 mokinys dalyvavo tarptautinėse stažuotėse ( Prancūzijos, Ispanijos,
Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Slovėnijos, Danijos, Suomijos, Latvijos ir kitų šalių profesinėse
mokyklose bei verslo įmonėse). Taip pat 11 mokinių iš Prancūzijos ( 4 plastiko, 2 verslo administravimo,
5 medžio apdirbimo specialybių) stažavosi mūsų mokykloje.
Pagal Erasmus+ KA2 projektus 13 mokyklos mokinių stažavosi partnerių institucijose , o
11 mokinių iš Graikijos, Austrijos, Turkijos dalyvavo mokinių kūrybiškumo ugdymo renginiuose
Alytuje.
2019 metais mokykloje buvo įgyvendinamos Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencinė programa „Savo keliu“ , sveikatos stiprinimo programa ,,Sveika mokykla“. Veikė 14 meno,
sporto, technologijos, socialinių įgūdžių ugdymo būrelių. Juose dalyvavo apie 170 mokinių. Kuriama ir
puoselėjama centro kultūra (vyko tradiciniai renginiai: jaunystės šventė, partizanų dainų
popietė ,,Prisimenu gimtinę aš…”, mokslo ir žinių šventė, mokytojų dienos renginys, Kalėdiniai ir
geriausio gimnazijos mokinio, gimnazijos grupės konkursai ir kiti renginiai).
Veikia Vaiko gerovės komisija, dirba grupių vadovai, kuratoriai, švietimo pagalbos
specialistai. Identifikuojami mokiniai, turintys elgesio problemų ar mokymosi sunkumų, kartu su jais
sudaromas mokymosi bei elgesio korekcijos planas. Mokytojai kiekvieną savaitę po dvi pamokas teikia
konsultacijas siekiantiems pažangos ir /arba turintiems mokymosi sunkumų mokiniams (konsultacijų
lankymas registruojamas). Prieš egzaminus konsultacijos intensyvinamos ir individualizuojamos.
Parengta ir įgyvendinta „2019 m. mokinių ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir
orientavimo programa“. Mokinių profesinis informavimas ir orientavimas vykdytas pagrindinio ugdymo
mokyklose ir progimnazijose, gimnazijose (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos, Lazdijų,
Druskininkų, Birštono, Prienų, Marijampolės, Trakų savivaldybėse). Bendrojo ugdymo mokyklų 4-11
klasių apie 820 mokinių, dalyvavo profesijų pažinimo 32 vizituose Alytaus profesinio rengimo centre.
Taip pat 75 asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje, dalyvavo mokykloje vykusiuose profesinio
informavimo renginiuose.
Mūsų mokyklos mokinių ugdymo karjerai kompetencijos ugdomos praktinio mokymo,
grupių valandėlių, pamokų kitose edukacinėse erdvėse ir išvykų, baigiamųjų praktikų, neformaliojo
mokymo, šalies ir regiono renginių, profesinio meistriškumo konkursų, susitikimų su verslo atstovais
metu.
Mokytojai dalyvauja mokymuose, seminaruose, stažuotėse, apie 35% pedagoginių
darbuotojų dalijosi gerąja patirtimi posėdžiuose, seminaruose, konferencijose. Veikia valdymo ir
savivaldos institucijos: Įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas), Įstaigos taryba (savivaldos
institucija), Mokinių taryba, Mokytojų taryba.
2019 metais buvo atliktas Statybos technologijų ir verslo skyriaus valgyklos remontas,
atnaujinta jos infrastruktūra, parengtas mokyklos sporto aikštyno techninis darbo projektas, vykdoma
Inžinerinės pramonės, Darbų saugos ir statybos SPMC plėtra. Taip pat paruoštas mokyklos bendrabučio
Putinų g. 40, Alytus projektas, atlikta projekto ekspertizė, vykdoma bendrabučio kapitalinio remonto
darbai.
Taip pat buvo atliekama situacijos darbo rinkoje bei regiono vystymo strategijos analizė,
vykdoma nuolatinė profesinio mokymo programų ir ugdymo turinio kaita, daugiau kaip 80% mokymo(si)

medžiagos patalpinta elektroninėje platformoje. Bendrojo ugdymo programos įgyvendinamos Pramonės
ir prekybos skyriuje gerai įrengtuose bei įvairia įranga aprūpintuose kabinetuose, laboratorijose.
Mokykloje įgyvendinami ugdomieji projektai, neformalusis švietimas, naudingai bendradarbiaujama su
šalies aukštosiomis mokyklomis (Alytaus kolegija, Kauno technikos kolegija, Vilniau Gedimino
technikos universitetu) bei verslo įstaigomis.
2019 m. spalio 1 dienos duomenimis mokykloje pagal 38 pirminio ir tęstinio profesinio
mokymo programas mokėsi 1398 mokiniai (iš jų 69 turintys specialiųjų ugdymosi poreikių). Į mokyklą
buvo priimta 945 mokiniai. 2020 m. sausio 1 d. mokykloje mokėsi 1310 mokinys. Apie 66 procentai
mokykloje besimokančių mokinių savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Alytaus mieste ir rajone.
Išsamesnė informacija pateikta 1 paveiksle.
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1 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą
Daugiausia mokinių besimokančių pagal pirminio profesinio mokymo programas yra
vaikinai. Jie sudaro 65 procentus nuo visų mokyklos mokinių.
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2 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal lytį

Baigusiems 10 kl. ir
nesiekiantiems vidurinio
išsilavinimo
Pataisos namai
8%
14%

Turintiems profesinę
kvalifikaciją
14%

Pagrindinio ugdymo
programa (1, 2
gimnazijos klasės
7%

Baugusiems 10 kl. ir
siekiantiems įgyti vidurinį
išsilavinimą
43%

Baigusiems 12 kl.
14%

Pagrindinio ugdymo programos

Baugusiems 10 kl. ir siekiantiems įgyti vidurinį išsilavinimą

Baigusiems 12 kl.

Turintiems profesinę kvalifikaciją

Pataisos namai

Baigusiems 10 kl. ir nesiekiantiems vidurinio išsilavinimo

3 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal mokymo programas

2019 metais sistemingai buvo atliekama stebėsenos rodiklių analizė (I-ojo ir II-ojo
pusmečių, diagnostinio, įgytų kompetencijų vertinimo, bandomųjų brandos egzaminų mokinių
mokymosi pasiekimų analizė, modulių vertinimas ir analizė), pamokose užtikrinamas ugdymo turinio
individualizavimas ir diferencijavimas.
2018-2019 mokslo metais mokyklą baigė ir dalyvavo kompetencijų įsivertinime 545
absolventai, jie visi gavo nustatytos formos mokyklos baigimo dokumentus. Asmenų įsivertinimo
vidutinis balas 2019 m. buvo 0,06 proc. aukštesnis palyginus su 2018 metų rezultatais ( 2019 m. – 7,36;
2018 m. – 7,30), 16 mokiniai mokyklą baigė su pagyrimu. 2019 metų lapkričio 1 d. duomenimis apie
70% 2019 metų laidos absolventų dirbo, iš jų apie 66% pagal įgytą kvalifikaciją, apie 10% absolventų
toliau tęsė mokymąsi ar studijas. 2020 metais planuojama suteikti pasirinktą kvalifikaciją daugiau kaip
650 mokinių.
Taip pat 2019 metais 1304 asmenys mokėsi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įmonių ar asmeninėmis lėšomis pagal tęstinio profesinio
mokymo programas.
Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja regiono, nacionaliniuose, tarptautiniuose profesinio
meistriškumo konkursuose, olimpiadose, varžybose:
 respublikiniame profesinių mokyklų mokinių užsienio (anglų) kalbos konkurse, II
vieta;
 nacionaliniame padavėjų barmenų profesinio meistriškumo konkurse ,,Padavėjas
barmenas 2019“ II vieta;
 atvirame Lietuvos grožio specialistų čempionate ,,Kaunas beauty expo 2019“ plaukų
tekstūravimo rungtyje II vieta;
 nacionalinėse automobilių jaunųjų vairuotojų varžybose, III vieta;
 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų finalinėse stalo teniso varžybose, merginos - II
vieta vaikinai - III vieta);
 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynių merginų krepšinio
finalinėse varžybose, II vieta;
 mokiniai dalyvavo tarptautiniame edukaciniame konkurse ,,Olympis“, tarptautiniame
matematikos konkurse ,,Kengūra“, konkurse ,,Kalbų kengūra“, regioniniame konkurse ,,Mirono kelias“,
Nacionaliniame NATO egzamine, Nacionaliniame Europos egzamine ir kt.
Mokykla yra svarbi regiono ir Lietuvos švietimo sistemos dalis. Joje dirba kvalifikuoti
vadovai, pedagogai bei darbuotojai, sukurta puiki infrastruktūra, sėkmingai įgyvendinama mokymosi
visą gyvenimą strategija. 2019-2021 metų mokyklos strateginis veiklos planas – naujų iniciatyvų,
pokyčių bei kokybės projektas. 2020 m. didžiausias dėmesys skiriamas mokymo kokybei, mokymosi
prieinamumui, asmens ir darbo rinkos poreikių užtikrinimui.

2. Įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų
pradžioje ir pabaigoje
Įstaiga turi du dalininkus, tai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
bei Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija (LINPRA). Dalininkų kapitalas 2018-12-31 buvo 405
554,91 Eur. Iš jų:
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įnašas – 405 525,95 Eur,
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) įnašas – 28,96 Eur.

2019-12-31 dalininkų kapitalas – 1 162 008,98 Eur.
Per finansinius metus Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įnašo
vertė padidėjo 756 454,07 Eur, iš jų 560 069,14 Eur Alytaus profesinio rengimo centro pagal turto
vertinimo ataskaitą grąžinto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei atsargų vertė, 196 384,93
Eur - Simno žemės ūkio mokyklos pagal turto vertinimo ataskaitą perduoto ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto bei atsargų vertė.

3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų
panaudojimas pagal išlaidų rūšis
Pagal 5-ojo VSAFAS ,,Pinigų srautų ataskaitą“ 2 priedą.
2019 metais gauta 4 937 691,93 Eur finansavimo sumų, iš jų pagal finansavimo
šaltinius:
3.1. Valstybės biudžeto - 3 810 727,24 Eur iš jų:
3.1.1. 3 780 166,40 Eur profesinio mokymo programoms vykdyti, lėšų panaudojimas pagal
ekonominės klasifikacijos straipsnius.
1 lentelė. Lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.
2.1.1.1.1.01

Darbo užmokestis

2.1.2.1.1.01

Socialinio draudimo įmokos

46 105,60

2.2.1.1.1.05

Ryšių paslaugos

4 474,74

2.2.1.1.1.06

Transporto išlaikymas

47 900,48

2.2.1.1.1.11

Komandiruotės (transporto,
apgyvendinimo ir kitos komandiruotės
išlaidos)

1 600,00

2 815 543,11

2.2.1.1.1.15

Ilgalaikio materialiojo turto remontas

240 000,00

2.2.1.1.1.16

Kvalifikacijos kėlimas

6 795,60

2.2.1.1.1.20

Komunalinės paslaugos

189 039,43

2.2.1.1.1.21

Informacinių technologijų prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos

29 440,13

2.2.1.1.1.30

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos

182 778,85

2.7.2.1.1.02

Socialinė parama natūra

3 000,00

2.7.3.1.1.01

Darbdavių socialinė parama pinigais
(išeitinės išmokos, 2 d.ned.paš.)

58 800,00

2.8.1.1.1.01

Stipendijoms

154 780,00

Iš viso

3 780 166,40

Pinigų srautų ataskaitoje nurodytų lėšų, gautų iš Valstybės biudžeto profesinio mokymo
programoms vykdyti, suma skiriasi nuo 11 lentelėje pateiktos ,,2019 -02-18 ,,Lėšų naudojimo
sutarties“ Nr.S-211 ,,Susitarime dėl 2019 m. vasario 18 d. lėšų naudojimo sutarties Nr.S-211
pakeitimo“ sumos ( 4 347 100,0 Eur)“, dėl 2019 m. rugpjūčio 31 d. prijungtos Simno žemės ūkio
mokyklos 2019 metų biudžeto lėšų sąmatos apjungimo su Alytaus profesinio rengimo centro sąmata.
3.1.2. 30 560,84 Eur suma, lėšos gautos iš:
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projekto Nr.9.1.2.-CPVA-V-721-02-0002
veikloms – 14 234,47 Eur;
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programa skirta Alytaus profesinio rengimo
centro mokinių kompetencijų vertinimui bei dalyvavimui parodoje ,,Studijos-2020“, 8 298,19 Eur;
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Valstybės investicijų programa Alytaus
profesinio rengimo centro sporto aikštyno atnaujinimui, 6 897,00 Eur;
Nacionalinio egzaminų centro apmokėjimui už brandos egzaminų vykdymą – 90,94 Eur;
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – 280,80 Eur už pasėlius ir
759,74 Eur projekto Nr.14PMKA-17-1-01400-PR001 veikloms.
Visos lėšos panaudotos pagal sutartis.
3.2. Savivaldybės biudžeto – 16 171,16 Eur, gautos pagal 2019-03-07 Užimtumo didinimo programos
lėšų kompensavimo sutartį Nr. (3,26.)-SUT-036. Buvo panaudotos konditerio, pagalbinio virtuvės
darbuotojo darbo apmokėjimui.
3.3. ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 1 117 383,92 Eur, panaudojimas:
Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 131 517,18 Eur;
Komandiruotėms – 16 578,38 Eur,
Atsargoms – 17 430,15 Eur,
Transporto išmokoms -270,59 Eur,
Paslaugoms (apmokėjimas už mokinių stažuotes, jų apgyvendinimą, draudimą, kelionės
išlaidas ir kt. paslaugas) – 289 379,79 Eur,
Pervesta kitiems subjektams (partneriams ) – 19 909,20 Eur
Banko mokesčiams – 386,46 Eur,
Ilgalaikio turto įsigijimui – 455 902,10 Eur.
Viso: 931 401,45 Eur
Panaudotos ne visos gautos lėšos. Nepanaudotų lėšų likutis 185 982,47 Eur keliasi į
sekančius kalendorinius metus.
3.4. Kitų šaltinių – 306,61 Eur, tai lėšos gautos iš Įstaigos bendruomenės 2% GPM. Lėšos pagal
sąmatą naudojamos socialiai remtinų mokinių nemokamam maitinimui;

3.5. Įplaukos (kasinės) už suteiktas paslaugas – 648 125,02 Eur (faktinės pagrindinės ir
nepagrindinės veiklos pajamos – 573 806,31 Eur), panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos
straipsnius.
2 lentelė. Įplaukų už suteiktas paslaugas panaudojimas.
2.1.1.1.1.01

Darbo užmokestis

2.1.2.1.1.01

Socialinio draudimo įmokos

1 925,19

2.2.1.1.1.06

Transporto išlaikymas

16 532,91

2.2.1.1.1.11

Komandiruotės (transporto,
apgyvendinimo ir kitos
komandiruotės išlaidos)

146,00

2.2.1.1.1.15

Ilgalaikio materialiojo turto
remontas

350,00

2.2.1.1.1.20

Komunalinės paslaugos

21 641,94

2.2.1.1.1.30

Kitos prekės

172 880,86

2.2.1.1.1.30

Kitos paslaugos

37 093,94

2.2.1.1.1.30

Kitos išmokos (veiklos
mokesčiai)

34 614,23

2.2.1.1.1.30

Nuomos išmokos

3 300,55

3.1.1.2.1.01

Gyvenamieji pastatai (esminis
pagerinimas)

8 238,60

3.1.1.2.1.02

Negyvenamieji pastatai(esminis
pagerinimas)

55 738,79

3.1.1.3.1.01

Transporto priemonės

10 496,00

3.1.1.3.1.02

Kitos mašinos ir įrenginiai

43 698,81

3.1.2.1.1.01

Kompiuterinė programinė
įranga, jos licencijos

453,75

Iš viso

108 767,66

515 879,23

Panaudota mažiau negu gauta, nepanaudotų lėšų likutis metų pradžioje – 118 242,98 Eur,
metų pabaigoje – 139 951,38 Eur (aritmetinis banko likutis netinka su faktiniu dėl lėšų skolinimo
projektinėms veikloms);

147 672,60 Eur kitų įplaukų – tai patirtų komunalinių ir kitų sąnaudų atstatymas iš
elektros energijos pirkėjų, privatizuotų bendrabučio kambarių savininkų, globos namų ir pan. Šitomis
įplaukomis mažinamos biudžeto lėšų išlaidos.

4. Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per
finansinius metus
4.1. Per 2019 metus įsigyta ilgalaikio materialaus turto:
3 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas.
PIRKTO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMAS PER 2019 METUS
Turto pavadinimas
savikaina
1
Vilkikas DAF CF (mokymo priemonė)
8591,00
8591,00
Futbolo stalas Gartlando G-500
1
570,00
570,00
Pulo stalas Q15

1

595,00

595,00

Mokomieji stendai

1

13640,33

13640,33

Siuvimo mašina Jack A6F

5

950,00

4750,00

Litavimo įrangos komplektas

4

4145,46

16581,84

Lituotojo keturių darbo vietų EDS baldų komplektas

1

7207,73

7207,73

Automatinis EDS preciziškas atsuktuvas su kontrolės bloku

4

804,65

3218,60

Litavimo garų nutraukimo komplektas

2

1082,95

2165,90

BGA komponentų perlitavimo sistema

1

3569,50

3569,50

Elektros prietaisų komplektas

1

29041,21

29041,21

Interaktyvus ekranas be stovo

1

3400,00

3400,00

Interaktyvus ekranas su stovu

1

5900,00

5900,00

Kompiuteris Lenovo M 720 q

19

790,56

15020,64

Paletiniai stelažai

1

1363,67

1363,67

Programinės plastiko graviravimo ir pjovimo staklės

1

5662,80

5662,80

Siuvimo mašina- šaud. dygsnio

2

6292,00

12584,00

Vaakumatorius MVAC 280

1

750,00

750,00

CNC plastikų liejimo įranga

1

47791,37

47791,37

Tig galandinimo įrenginys

1

968,00

968,00

Dulkių siurblys NT 65/2

1

626,51

626,51

El planetarinis mikseris 7 litrų

1

516,67

516,67

Išmagnetinimo įrenginys Pico 350cel plus pws dgs

1

4779,50

4779,50

Perforatorius HiKOKI-HITACHI 1500 W

1

725,97

725,97

Automobilis Kia Ceed, valst. Nr.JSE 144

1

8674,38

8674,38

Perforatorius HiKOKI-Hitachi 1500 W
Paletiniai stelažai
Laipiojimo sienelė
Apasaugos įranga
Medienos apdirbimo įrankių komplektas
Suvirinimo aparatas terix 300 AC/CD su aušimo moduliu ir
vielos padavimo m-mu(649132)
Suvirinimo aparatas terix 300 AC/CD su aušimo moduliu ir
vielos padavimo m-mu (649133)
Suvirinimo aparatas terix 300 AC/CD su aušimo moduliu ir
vielos padavimo m-mu (649135)
Suvirinimo aparatas terix 300 AC/CD su aušimo moduliu ir
vielos padavimo m-mu (649134)
Volframinių elektrodų užgalandinimo įrenginys
Suvirinimo kabina su užuolaidomis ir stalu
Mobili filtravimo sistema JETCLEAN
Kompiuteris Lenovo M720q+monitorius+ausinės
Elektrinis keltuvas
Įgilinta šald.plokš. su lempa
Įleidžiamas marmitas-šild.lemp. D-IBM 800
Įleidžiamas marmitas-šold.lemp. D-IBM 1201
Įleidžiamas į stalviršį katilas sriubai
Šildomas lėkščių vežimėlis
Surinkimo stalas su kojom Demmeler
Įrankių rinkinys Demmeler
Vežimėlis įrankiams
Gręžimo įranga
Grąžtas 30 cm
Grąžtas 23 cm
Magnomertas MH175
Etalonas Nr.1 pagal ISO 9934-2
Vizualinės kontrolės rinkinys CAT12M
Etalonas Nr.2 pagal ISO 3452-3
Etalonas Nr.1 pagal ISO 3452-3
Bandymų mašina 25ST
Puodų plovimo dviguba vonia su bortais
Vakuuminis keltuvas
Briaunų apklijavimo mašina
Termomix TM 5
Ratų balansavimo staklės
Ratų montavimo staklės

1
1
1
1
1
1

725,97
1363,67
6100,00
4871,15
39622,89
11797,50

725,97
1363,67
6100,00
4871,15
39622,89
11797,50

1

13697,20

13697,20

1

15887,30

15887,30

1

17666,00

17666,00

1
4
2
19
1
1
1
1
2
1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1815,00
3267,00
6050,00
882,27
21220,38
2752,40
2352,34
2200,92
530,64
1133,71
1316,48
3282,73
554,18
3267,24
820,98
537,12
907,50
1076,90
1391,50
726,00
2238,50
31702,00
762,30
17448,20
129010,20
1309,00
2117,50
1000,00

1815,00
13068,00
12100,00
16763,16
21220,38
2752,40
2352,34
2200,92
1061,28
1133,71
5265,92
13130,92
2216,72
3267,24
820,98
537,12
907,50
1076,90
1391,50
726,00
2238,50
31702,00
762,30
17488,20
129010,20
1309,00
2117,50
1000,00

Stelažo komplektas su reguliuojamomis lentynomis
Juostinės metalo pjovimo staklės
Elektrinė viryklė PR6
Viryklė indukcinė
Šaldytuvas PROFI LINE
Šaldytuvas AMITEK
Sienų, lubų šlifavimo įrankis
Keltuvas comfort 2,5 t
Esminis pagerinimas

3
1
1
2
1
1
1
1
1

2250,60
3639,68
2142,46
1626,71
917,53
610,09
1149,48
2600,00
179781,93

6751,80
3639,68
2142,46
3253,42
917,53
610,09
1149,48
2600,00
179781,93

Išankstiniai mokėjimai

1

56430,57

56430,57
855 009,19

4.2. Per 2019 metus iš Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neatlygintinai
gauta turto, kurio įsigijimo savikaina 14 293 610,26 Eur, tai nekilnojamasis, ilgalaikis materialus ir
nematerialus turtas bei atsargos.
2019 m rugpjūčio 31 d. prijungus Simno žemės ūkio mokyklą, ir įkūrus Alytaus profesinio
rengimo centro Žemės ūkio skyrių, gauta turto, kurio įsigijimo savikaina 1 507 243,29 Eur.

5. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo
užmokesčiui
2019 metais įstaiga patyrė sąnaudų už 5 122 779,59 Eur, iš jų:
4 995 523,06 Eur iš pagrindinės veiklos, t. t. 3 235 971,16 Eur išlaidos darbo užmokesčiui;
127 256,53 Eur nepagrindinės veiklos, t. t. 5 627,17 Eur išlaidos darbo užmokesčiui.
Pagrindinės veiklos sąnaudos 4 995 523,06 Eur, iš jų:
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas – 3 235971,16 Eur, iš jų:
2 818 170,07 Eur darbo užmokesčio;
348 357,92 Eur apmokėta už atostogas;
10 345,93 Eur ligos pašalpos;
59 097,24 Eur socialinio draudimo.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 445 432,04 Eur, iš jų:
38 913,38 Eur nematerialiojo turto.
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 203 699,87 Eur, iš jų:
4 313,15 Eur ryšių sąnaudos;
109 030,80 patalpų šildymo sąnaudos;
56 011,33 elektros energijos sąnaudos;
16 171,76 vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos;
18 172,83 kitų komunalinių paslaugų sąnaudos;
26 097,57 Eur komandiruočių sąnaudos;
51 886,95 Eur transporto sąnaudos;
7 298,89 Eur kvalifikacijos kėlimo sąnaudos;
49 132,97 Eur paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos.
202 650,44 Eur socialinių išmokų sąnaudos, iš jų:
153 886,87 Eur stipendijų sąnaudos;

48 754,07 Eur kitos socialinės išmokos (išeitinės, mirimo pašalpos);
383 789,62 Eur, tai sunaudotų parduotų atsargų savikaina.
Nuomos sąnaudos 6 219,29 Eur, iš jų 4 236,00 Eur sklypo krovininių mašinų laikymui
nuomą ir 1 983,29 Eur dujų balionų, naudojamų suvirintojo mokymo programos mokymams, nuomos
sąnaudos.
Finansavimo sąnaudos 19 909,20 Eur, tai projekto Nr.2019-1KA202-060744 partneriams
pervestos lėšos.
Kitų paslaugų sąnaudos 351 959,54 Eur, tai kompetencijų vertinimo, mokinių ir mokytojų
mobilumo ir kitų projektų veiklų, skalbimo bei apsaugos, liftų ir kitų įrenginių priežiūros, draudimo,
kilimėlių keitimo, reprezentacinės, dezinfekcijos ir panašios. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu
laikotarpiu ,,Kitų paslaugų“ sąnaudų padaugėjimo 46 458,20 Eur pagrindinė priežastis – išaugusi
projektinė veikla.
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 11 475,52 Eur, jas sudaro netraukiamo į atskaitą mišraus
pirkimo PVM sąnaudos, rinkliavų, iš įstaigos pajamų mokamos stipendijos, nario mokesčiai, žalos
atlyginimas bei banko mokesčiai.
4 lentelė. 2019 metais įstaigos gautos lėšos pagal šaltinius.
Finansavimo šaltiniai
Valstybės biudžeto

Savivaldybės biudžeto
Europos Sąjungos fondų

Kitų šaltinių
Už suteiktas paslaugas

Suma, Eur
3 3803 830,24

16 171,16
1 117 383,92

306,61
648 125,02

Komentaras
LR Švietimo ir mokslo ministerijos
asignavimai bei projekto finansavimas, Alytaus
užimtumo tarnybos viešųjų darbų
apmokėjimai, Nacionalinio egzaminų centro
apmokėjimui už brandos egzaminų vykdymą,
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos
Alytaus m. savivaldybės administracijų lėšos
pagal užimtumo didinimo programą
Projektinė veikla: mokinių ir mokytojų
stažuotės, kokybės sistemų tobulinimas,
mokymo(si) metodų išbandymas, sektorinio
praktinio mokymo centro plėtra;
Viešųjų darbų apmokėjimas;
Parama žemės ūkio reikmėms iš Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie LR žemės ūkio
ministerijos
2% gyventojų pajamų mokesčio įstaigos
veikloms, įmonių parama
Įstaigos gautos pajamos iš mokymų ir kitos
veiklos

6. Įstaigos veiklos ekonominio, socialinio ir pagal Įstaigos veiklos
tikslus kitokio poveikio vertinimas
Pagal 2019 m. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos įsidarbinimo galimybių barometrą Alytaus regione dideles ir vidutines įsidarbinimo

galimybes turi darbuotojai tų profesijų, kurias rengia mokykla. Absolventų poreikis darbo rinkoje
pasiskirto taip: dideles įsidarbinimo galimybes turi virėjai, metalo apdirbimo staklininkai, suvirintojai,
elektromechanikai, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai; vidutinės
įsidarbinimo galimybes – baldžiai, barmenai, grindų ir plytelių klojėjai, informacinių technologijų ir
ryšių sistemų rengėjai ir taisytojai, kompiuterių tinklų specialistai, plastikų apdirbimo įrengimų
derintojai, staliai, tinkuotojai, baldžiai ir kt.
Įstaigos veikla yra susijusi su šalies ir regiono ekonomika, kadangi išlaidų pagrindinę dalį
finansuoja valstybė; likusią dalį užsidirbame ruošdami įvairius projektus bei teikdami tęstinio profesinio
mokymo ir kitas paslaugas.
Vykdydami mokymus atliekame situacijos darbo rinkoje analizę ir lanksčiai reaguojame į
pokyčius, bendradarbiaujame su verslo institucijomis, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos bei savivaldybėmis, geriname mokymo(si) kokybę. Įstaigoje užtikrinama lygios
galimybės: didžioji dalis pastatų pritaikyti asmenims su judėjimo negale, įgyvendinamos specialiųjų
ugdymosi poreikių profesinio mokymo programos, vykdoma asmenų, turinčių negalę integracija į
mokomąsias grupes, užtikrinama lyčių lygybė.
Siekiant užtikrinti aukštą mokymo(si) kokybę ir sėkmingą absolventų įsidarbinimą
mokykloje:
- veikia Darbų saugos ir statybos bei Inžinerinės pramonės sektoriniai praktinio mokymo
centrai, kuriuose gebėjimus ugdo(si) ir kitų profesinių mokyklų mokiniai bei mokytojai, aukštųjų
mokyklų studentai, verslo įmonių darbuotojai, užsienio šalių mokiniai. 2019 metais jų skaičius siekė
350;
- glaudžiai bendradarbiaujama su verslo įmonėmis (AB „Astra“, UAB „Lanksti linija“,
UAB „Tankos“, Eglės sanatorija, Vytautas Mineral SPA, UAB „Sofa brands“, UAB ,,Techa“,
UAB ,,Šventė Jums” ir kt.), šalies aukštosiomis mokyklomis, Užimtumo tarnyba, savivaldybėmis,
palaikomi tarptautiniai ryšiai su Europos šalių mokymo bei verslo institucijomis;
- atliekama situacijos darbo rinkoje bei regiono vystymo strategijos analizė, vykdoma
nuolatinė profesinio mokymo programų įgyvendinimo analizė, vykdomas modulinis profesinis
mokymas, vystomi žmogiškieji ištekliai, infrastruktūra bei kuriama patraukli edukacinė aplinka;
- įgyvendinami ES, Erasmus+ KA1 ir KA2 ir kitų programų projektai, nacionalinės
mokymo ir infrastruktūros gerinimo programos (5 lentelė). Įstaiga turi Erasmus+ profesinio mokymo
mobilumo chartiją 2016-2020 metams. Kasmet, užtikrinant lygias galimybes, užsienyje kompetencijas
tobulina mokiniai ir pedagoginiai darbuotojai, įvairių ES šalių profesinių mokyklų mokiniai ir mokytojai
stažuojasi mūsų įstaigoje.
5 lentelė. Įstaigos projektinė veikla.
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Sutarties Nr.

Įgyvendinančioji
institucija

Trukmė

Biudžetas

2019 m.
įgyvendinti
1.

Con ojos
adolescentes

2017-1-ES01KA219038710_4

Erasmus+ KA2

2017-10-012019-09-30

231 500,00 Eur
(bendras biudžetas)

2.

Key to the FutureCollaboration in

2017-1HU01-

Erasmus+ KA2

2017-09-01
-2019-08-31

114 650, 00 Eur
(bendras biudžetas)

Robotics for Modern KA219Education
036001_2
Žinių perdavimas ir
informavimo veikla
„Ūkininkų,
žemdirbių ir kaimo
gyventojų mokymai
pagal verslumo
ugdymo bei saugos
ir sveikatos mokymo
programas“

14PM-KA-17- Nacionalinė
1-01400mokėjimo
PR001
agentūra

4.

“Kaimyniškas
pasikeitimas
patirtimi ir
profesiniais
įgūdžiais”

LT-PL-2S150

INTERREG V-A 2018-03-01
Lietuvos –
- 2019-02Lenkijos
28
programa (ERPF)

49 170,20 Eur
(bendras biudžetas)

5.

„Tarptautinis
mobilumas galimybė tobulėti“

2018-1-LT01KA116046830

Erasmus+ KA1

337 031,00 Eur

Game- based
education or how to
Make lEarning
eaSier

2017-1-AT01KA219035048_3

Erasmus+ KA2

„Alytaus PRC
sektorinio praktinio
mokymo centro
plėtra“

09.1.2-CPVAV-721-020002

CPVA

,,Suaugusiųjų
mokymosi
galimybės - visiems
ir kiekvienam!"

09.4.2-ESFAK-714-020005

ESFA

„Kokybiška stažuotė
- galimybė tobulėti“

Nr. 2019-1LT01-KA116060313

Erasmus+ KA1

„Veiksmingos
mokinių skaitymo
ugdymo strategijos“

2019-1-PL01KA201065421

Erasmus+ KA2

3.

2018-02-28

9 100 Eur

2019-07-31

2018-06-01
2019-06-30

2019 m.
įgyvendinami
6

7.

8.

9.

10.

2017-11-01

20 570,00 Eur

2020-02-29

2017-10-23

2 012 759,16 Eur

2020-08-31

2018-05-31

639 968,90 Eur

2020-11-31

2019-06-01

369 009,00 Eur

2020-08-31
2019-09-01
– 2022-0831

17 250,00 Eur
(bendras biudžetas
190 700,00 Eur)

11.

International
professional mastery
competition
„Balticskills“chance to new life

2019-1-LT01KA202060744

Erasmus+ KA2

2019-10-01
– 2021-0331

81 720,00 Eur

12.

Actions Upward:
The Skills for the
Digital Future of
Plastics Factories/
UPSKILL

600641-12018-1-LTEPPKA2-SSA

Erasmus+

2018-11-01
– 2020-1030

81 036,00 Eur

13.

SUpporting
STudents in
Education and
Information
Network
Active performant
personalized lifelong
education

2019-1-NL01KA202060504

Erasmus+ KA2

2019-09-01
– 2022-0831

27 572,00 Eur

2019-1-ESO1KA229065600_6

Erasmus+ KA2

2019-09-01
– 2021-0831

29 278,00 Eur

14.

- sėkmingai veikia konditerijos mokomoji bendrovė ,,Kepyklėlė“, kurioje įgūdžius darbinei
veiklai įgyja ir negalę turintys asmenys;
- kartu su verslo įmonėmis įgyvendinama pameistrystė. Šią profesinio mokymo
organizavimo formą renkasi dalis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programų mokinių (2019 m.
44 profesinio mokymo programų mokiniai);
- įdiegta, atnaujinta ir veikia LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus atitinkanti
Kokybės vadybos sistema.
Alytaus regione įsteigus sektorinius praktinio mokymo centrus ir efektyvinant jų veiklą
didėja profesinio mokymo sistemos patrauklumas, gerėja mokyklų teikiamų paslaugų kokybė, stiprėja
bendradarbiavimas su darbdaviais, Užimtumo tarnyba, savivaldybėmis, didėja aukštos kokybės
profesinio mokymo paslaugų prieinamumas visiems regiono gyventojams.
Sektorinių praktinio mokymo centrų vystymo kryptys:
1. Profesinį mokymą vykdyti aplinkoje, atitinkančioje realias darbo sąlygas.
2. Įgyvendinti modulines profesinio mokymo programas.
3. Tobulinti profesijos mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų technologines kompetencijas.
4. Bendradarbiauti su bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštosiomis mokyklomis,
verslo institucijomis, Užimtumo tarnyba vykdant profesinį orientavimą, profesinį mokymą, mokytojų
kvalifikacijos tobulinimą, aukštųjų mokyklų studentų mokymą, pameistrystės vystymą, įgytų
kompetencijų vertinimą, įvairių verslo įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą siekiant profesinio
mokymo prestižo didinimo, profesijų populiarinimo.
5. Į centro valdymą įtraukti asocijuotas verslo struktūras ir socialinius partnerius.

7. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
2019 12 31 Įstaigos sąraše esančių darbuotojų skaičius buvo 276, tame tarpe 33 dirbo pagal
terminuotas darbo sutartis.

8. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
6 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus*, Eur
Eil.
Nr.
Pareigų
(pareigybės)
pavadinimas

Bazinis
atlyginimas
(pastovi ir
kintama dalys,
apmokėjimas už
pedagogines
valandas)
1

Priemok
os

Prie
dai

Pre
mijo
s

Kitos
išmokos
**

Iš viso

2

3

4

5

6=1+2+3+4+
5
32 993,32
27 784,87

1.
2.

Direktorius
27 780,58
0
0
0
5 212,74
Direktoriaus
21 406,78
1 626,47
0
0
4 755,62
pavaduotoja
ugdymui
3. Direktoriaus
19 197,58
1 077,00
0
460 2 999,03
23 377,61
pavaduotoja
infrastruktūrai
* Neatskaičius mokesčių.
** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos
buvo išmokėtos.
Kitos išmokos – apmokėjimas už atostogas, ligos pašalpa iš įmonės lėšų.

9. Reikšmingi sandoriai
7 lentelė. Reikšmingi sandoriai.
Eil.
Nr.
Pavadinimas
1. Lietuvos
Respublikos
švietimo,
mokslo ir
sporto
ministerija
2.

Sandorio šalis
Kodas
Registras
188603091 Juridinių
asmenų
registras

Švietimo
300629875
mainų paramos
fondas

Juridinių
asmenų
registras

Adresas
A. Volano
g. 2, LT01516
Vilnius

Rožių
al.2,

Sandorio objektas

Suma, Eur

2019 -02-18 ,,Lėšų naudojimo
sutartis“ Nr.S-211, Lėšų
skyrimas profesinio mokymo
programoms vykdyti
(Susitarimas dėl 2019 m. vasario
18 d. lėšų naudojimo sutarties
Nr.S-211 pakeitimo)
Sutartis dėl projekto Nr.2019-1LT01-KA116-

4 347 100,0

369 009,0

03106
Vilnius
Rožių
al.2,
03106
Vilnius

3.

Švietimo
300629875
mainų paramos
fondas

Juridinių
asmenų
registras

4.

Švietimo
300629875
mainų paramos
fondas

Juridinių
asmenų
registras

Rožių
al.2,
03106
Vilnius

5.

Švietimo
300629875
mainų paramos
fondas

Juridinių
asmenų
registras

Rožių
al.2,
03106
Vilnius

060313 ,,Kokybiška stažuotė –
galimybė tobulėti“
Sutartis dėl projekto Nr.2019-1LT01-KA202-060744
International professional
mastery
competition ,,Balticskils“ chance
to new life
Sutartis dėl projekto Nr.2019-1NL01-KA202-060504
SUpporting STudents in
Education and Information
Network
Sutartis dėl projekto Nr.2019-1ES01-KA229-065600_6 Active
perfomant personalized lifelong
education

81 720,0

27 572,0

29 278,00

4 854 679,0

10. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo
užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms
Įstaigos kolegialių organų nariams darbo užmokestis ir išmokos nebuvo mokamos.

11. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais
susijusiems asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.
Su įstaigos dalininkais susijusiems asmenims darbo užmokestis ir išmokos nemokamos.

