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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, pagrindinio, vidurinio ugdymo 

programas, formuojamos jaunimo klasės. Vykdomas neformalusis suaugusiųjų švietimas. 

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, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Vykdomas 

neformalusis suaugusiųjų švietimas. 

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. 

Vykdomas neformalusis suaugusiųjų švietimas. 

4. Žemės ūkio skyrių, įsteigtą 2019 m., buveinės adresas – Alytaus r. savivaldybė, Simnas, 

Ateities g. 10. Mokymas vykdomas pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programas. Vykdomas neformalusis suaugusiųjų švietimas. 

Įstaigos bendrabučių adresai - Alytus, Putinų g. 40, Alytus, A. Jonyno g. 12, Alytaus r. 

savivaldybė, Simnas, Ateities g. 10. 

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 

asociacijos, Europos viešbučių ir turizmo mokyklų asociacijos, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų 

asociacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų 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 kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti; 

 3. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; 

 4. sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti bendrąsias ir kvalifikacijų kompetencijas; 

 5. plėtoti bendradarbiavimą su darbdaviais ir socialiniais partneriais. 

  

 2020 metų Įstaigos veiklos uždaviniai: 

 

   1. dalyvauti kuriant ir atnaujinant nacionalinio lygmens mokymo programas, išbandant V 

LKSL programas; 

 2. atlikti mokinių gebėjimų, pasiekimų analizę, parengti programą ugdymo kokybei 

užtikrinti ir ją įgyvendinti; 

 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. stiprinti mokinių pilietines, tautines nuostatas, ugdyti bendrakultūrines kompetencijas; 

 7. vykdyti kryptingą mokinių ugdymą karjerai, profesinį informavimą ir konsultavimą. 

 8. sistemingai atnaujinti pedagoginių darbuotojų pedagogines, psichologines žinias, IKT, 

bendradarbiavimo gebėjimus, technologines kompetencijas; 

 9. atnaujinti organizacijos valdymo struktūrą; 

 10. vystyti Inžinerinės pramonės ir Darbų saugos ir statybos sektorinius praktinio mokymo 

centrus; 

 11. 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 2020 metais papildomai sertifikuota/palaikoma 

Kokybės vadybos ISO 9001:2015 sistema, atnaujinta Įstaigos valdymo struktūra, pareigybių aprašymai 

ir veiklų aprašai, stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui aprašas, krizių valdymo 



komandos veiklos reglamentas, viešųjų pirkimų taisyklės, diegiama profesinio mokymo informacinė 

sistema (PMIS) 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. Pasirinkome Microsoft Teams programą nuotoliniam mokymui 

vykdyti ir atsižvelgdami į  skaitmeninimo galimybes, toliau 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.klase.eduka.lt, www.mokslinčius.lt, http://smm.vma.emokykla.lt/ http://kalbam.lt, 

www.mokovas.lt, www.ugdome.lt , www.emokykla.lt,) medžiaga. Dalis pamokų vyko kitose 

edukacinėse erdvėse: išvykos į muziejus, verslo įmones, kitų mokyklų sektorinius praktinio mokymo 

centrus ir  kt. Pameistrystės mokymo forma mokėsi apie 7,0 % mokinių, nacionaliniame konkurse 

„Geriausias jaunasis automechanikas “ mokyklos mokinys laimėjo 3 vietą, Tarptautinėje įmitacinių 

bendrovių mugėje „Verslo jungtys – raktas į sėkmę“ mokinių komanda pelnė Auksinės mugės komandos 

titulą už geriausią gebėjimą reklamuoti, elektriko mokymo programos mokinys sėkmingai atstovavo 

mokyklą 4-ajame tarptautiniame elektros instaliacijos profesinio meistriškumo konkurse Liepojoje, 

Latvijos respublikoje. Taip pat šalies profesinio mokymo įstaigų mokinių užsienio kalbų konkurse 

Kauno technikos profesinio mokymo centre mokyklos mokinys laimėjo 1- ąją vietą (anglų kalba).  

2020 metais 0,2 balo pagerėjo mokinių kompetencijų vertinimo egzaminų rezultatai, visi pagrindinio 

ugdymo programą baigę mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą, 92 % mokinių, baigusiųjų vidurinio 

ugdymo programą, įgijo vidurinį išsilavinimą. Brandos egzaminai: 94,4 % išlaikė mokyklinius, 78,6 % 

išlaikė valstybinius brandos egzaminus.  

           Pagal Erasmus+ KA1 programą 35 mokiniai dalyvavo tarptautinėse stažuotėse (Ispanijos, 

Vokietijos, Danijos, Latvijos ir kitų šalių profesinėse mokyklose bei verslo įmonėse). 2020 m. rugsėjo 

24 d. vykusiame Švietimo mainų paramos fondo „Kokybės konkurso“ apdovanojimų renginyje Alytaus 

profesinio rengimo centras buvo pripažintas tarptautiškiausia profesinio mokymo institucija 2014-2020 

m. Erasmus+ programos etape. Šiuo metu įstaiga įgyvendina 3 Erasmus+ KA1 programos ir 9 Erasmus 

KA2 programos strateginių partnerysčių tarptautinius projektus, kurių veiklos atitinka mokyklos 

strateginę kryptį ir Alytaus profesinio rengimo centro 2019 – 2021 metų strateginio veiklos plano 

uždavinius. 

    2020 metais mokykloje ir toliau buvo įgyvendinamos Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencinė programa „Savo keliu“ , sveikatos stiprinimo programa ,,Sveika mokykla“. Veikė 14 meno, 

sporto, technologijos būrelių, buvo įgyvendinami projektai. Šiose veiklose dalyvavo daugiau kaip  210 

mokinių. Kuriama ir puoselėjama centro kultūra (vyko tradiciniai renginiai: šimtadienio šventė, Vasario 

16-osios renginys, abiturientų šventė, mokytojų dienos renginys, Kalėdiniai 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. Prieš egzaminus 

konsultacijos intensyvinamos  ir individualizuojamos.  

  Parengta ir įgyvendinta „2020 m. mokinių ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir orientavimo 

programa“. Mokinių profesinis informavimas ir orientavimas kontaktiniu ir nuotoliniu būdu vykdytas 

pagrindinio ugdymo mokyklose ir progimnazijose, gimnazijose (Alytaus miesto, Alytaus rajono, 

Varėnos, Lazdijų, Druskininkų, Birštono, Prienų, Marijampolės, Trakų savivaldybėse). Bendrojo 

http://www.aprc.lt/


ugdymo mokyklų 4-11 klasių 103 mokiniai dalyvavo profesijų pažinimo  vizituose Alytaus profesinio 

rengimo centre.  

Mūsų mokyklos mokinių ugdymo karjerai kompetencijos ugdomos praktinio mokymo, 

grupių valandėlių, pamokų kitose edukacinėse erdvėse, įgyvendinant Įvado į darbo rinką modulį, 

neformaliojo mokymo, šalies ir regiono renginių, profesinio meistriškumo konkursų, susitikimų su 

verslo atstovais metu. 

Mokytojai dalyvauja mokymuose, seminaruose, stažuotėse, pedagoginiai darbuotojai 

dalijosi gerąja patirtimi posėdžiuose, seminaruose, konferencijose. Jie taip pat rengė neformaliojo 

profesinio mokymo programas bei  kartu su Kauno technikos kolegijos dėstytojais įgyvendino 

Stogdengio meistro V LKSL profesinio mokymo programą. Veikia valdymo ir savivaldos institucijos: 

Įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas), Įstaigos taryba (savivaldos institucija), Mokinių taryba, 

Mokytojų taryba. 

  2020 metais buvo atlikta Pramonės ir prekybos skyriaus bendrabučio rekonstrukcija, Statybos 

technologijų ir verslo skyriaus bendrabučio 3-io aukšto remontas, atlikti mokyklos sporto aikštyno 

rekonstrukcijos darbai, vykdoma Inžinerinės pramonės, Darbų saugos ir statybos SPMC plėtra.  

Taip pat buvo atliekama situacijos darbo rinkoje bei regiono vystymo strategijos analizė, 

vykdoma nuolatinė profesinio mokymo programų ir ugdymo turinio kaita. Bendrojo ugdymo programa 

įgyvendinamos Pramonės ir prekybos bei Žemės ūkio skyriuose 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.    

2020 m. spalio 1 dienos duomenimis mokykloje pagal 38 pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo programas mokėsi 1504 mokiniai (iš jų 68 turintys specialiųjų ugdymosi poreikių). Į mokyklą 

pagal profesinio mokymo programas buvo priimta 815 mokinių. 2021 m. sausio 1 d. mokykloje mokėsi 

1439 mokiniai. Apie 69 procentai mokykloje besimokančių mokinių savo gyvenamąją vietą yra 

deklaravę Alytaus mieste ir rajone.  

 

1 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 

Alytaus m. sav.
42%

Alytaus r. sav.
27%

Lazdijų r. sav.
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Prienų r. sav.
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Trakų r. sav.
4%

Varėnos r. sav.
7%

Kita (Birštono 
sav.,Druskininkų 

sav., Kalvarijos sav.)
6%



Daugiausia mokinių besimokančių pagal pirminio profesinio mokymo programas yra 

vaikinai. Jie sudaro apie 55 procentus nuo visų mokyklos mokinių.  

 
2 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal lytį 

 

                                              3 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal bendrojo ugdymo programas programas 

2020 metais mokyklą baigė ir dalyvavo kompetencijų įsivertinime 585 absolventai, jie visi 

gavo nustatytos formos mokyklos baigimo dokumentus. 2020 metų lapkričio 1 d. duomenimis apie 70%  

2020 metų laidos absolventų dirbo, iš jų  65% pagal įgytą kvalifikaciją. 2021 metais planuojama suteikti 

pasirinktą kvalifikaciją daugiau kaip 650 mokinių.  
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Taip pat 2020 metais 782 asmenys mokėsi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įmonių ar asmeninėmis lėšomis pagal tęstinio profesinio 

mokymo programas. Iš jų 56 asmenys pagal neformaliojo profesinio mokymo programas. 

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. 2021 m. didžiausias dėmesys skiriamas mokymo kokybei, mokymosi 

prieinamumui, asmens ir darbo rinkos poreikių tenkinimui. 

 

    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 2019-12-31 buvo 1 162 

008,98 Eur. Iš jų: 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įnašas – 1 161 980,02 Eur, 

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) įnašas – 28,96 Eur. 

2020-12-31 dalininkų kapitalas – 1 162 008,98 Eur. 

Per finansinius metus dalininkų įnašas nepasikeitė. 

 

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. 

2020-ais gauta 6 488 392,98 Eur finansavimo sumų, iš jų pagal finansavimo šaltinius:   

 

3.1 Valstybės biudžeto lėšos 4 657  749,35 Eur iš jų: 

 

3.1.1. 4 075 300,00  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 3 267 742,00 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 65 506,00 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 4 500,00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 35 000,00 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės (transporto, 

apgyvendinimo  ir kitos komandiruotės 

išlaidos) 

400,00 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 113 100,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 6 300,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 195 000,00 



2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
29 200,00 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir  paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
140 100,00 

2.7.2.1.1.02 Socialinė parama natūra 4 000,00 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 

(išeitinės išmokos, 2 d. ned. paš.) 
40 100,00 

2.8.1.1.1.01 Stipendijoms 155 200,00 

3.1.1.3.1.04 Kompiuterinės techninės ir 

elektroninių ryšių įrangos išlaidos 
19 000,00 

 Iš viso 4 075 300,00 

 

3.1.2. 578 550,91 Eur suma, tai lėšos gautos iš:   

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programa skirta Alytaus profesinio rengimo centro mokinių 

kompetencijų vertinimui, 4 108,10 Eur; 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos investicijų programa Alytaus profesinio rengimo centro 

sporto aikštyno atnaujinimui, 281 000,00 Eur; 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos investicijų programa Alytaus profesinio rengimo centro 

bendrabučių atnaujinimui, 201 000,00 Eur; 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  programa Alytaus profesinio rengimo centro skaitmeninių 

paslaugų naudojimuisi, 5 998,38 Eur; 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  programa Alytaus profesinio rengimo centro pedagoginių 

darbuotojų optimizavimui, 34 811,51 Eur; 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  programa Alytaus profesinio rengimo centro psichologo 

priemokoms, 448,00 Eur; 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektų Nr. 9.1.2.-CPVA-V-721-02-0002 ir 9.4.2.K714-02-

0005 veikloms – 37 694,095 Eur;  

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už prastovas -16 695,58 Eur; 

Nacionalinio egzaminų centro apmokėjimui už brandos egzaminų vykdymą – 104,41  Eur, 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – 280,80 Eur už pasėlius. 

Visos lėšos panaudotos pagal sutartyse numatytas sąlygas. 

 3.2. ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 1 830 180,16 Eur, panaudojimas: 

Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 159 403, 90 Eur; 



Komandiruotėms –  17 166,81 Eur, 

Atsargoms – 59 248,16 Eur, 

Paslaugoms (apmokėjimas už mokinių stažuotes, jų apgyvendinimą, draudimą,  kelionės išlaidas ir kt. 

paslaugas) -81 736,14  Eur, 

Pervesta kitiems subjektams (partneriams ) -81 581,31 Eur 

Banko mokesčiams – 396,99 Eur, 

Ilgalaikio turto įsigijimui – 893 831,60  Eur. 

Viso 1 293 364,96 Eur 

Panaudotos ne visos gautos lėšos. Nepanaudotų lėšų likutis 536 815,20 Eur  keliasi į sekančius 

kalendorinius metus. 

 3.3. Kitų šaltinių lėšos – 463,47 Eur,  tai lėšos gautos iš Įstaigos bendruomenės 2% GPM. Lėšos pagal 

sąmatą naudojamos socialiai remtinų mokinių nemokamam maitinimui; 

3.4. Įplaukos (kasinės) už suteiktas paslaugas – 474 160,81 Eur (faktinės pagrindinės (332 717,93 

Eur)  ir nepagrindinės (161 134,50 Eur)  veiklos pajamos – 493 852,43 Eur),  panaudojimas pagal 

ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

2 lentelė. Įplaukų už suteiktas paslaugas panaudojimas. 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis 212 443,65 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 3 971,29 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 15 961,25 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto 

remontas 
8 260,60 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 815,20 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 13 006,66 

2.2.1.1.1.30 Kitos prekės (maisto prod., 

mokymo priemonės, švaros) 
140 200,49 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 16 599,26 

2.2.1.1.1.30 Kitos išmokos (veiklos 

mokesčiai) 
22 992,54 

2.2.1.1.1.30 Nuomos išmokos 4 258,97 



2.7.3.1.1.01 Socialinė parama 200,00 

3.1.1.2.1.01 Gyvenamieji pastatai (esminis 

pagerinimas) 
26 584,93 

3.1.1.2.1.02 Negyvenamieji pastatai ir 

infrastruktūra (esminis 

pagerinimas) 

65 775,64 

3.1.1.3.1.02 Kitos mašinos ir įrenginiai 13 966,45 

3.1.1.3.1.04 Kompiuteriai ir kita IT įranga 12 886,50 

3.1.2.1.1.01 Kompiuterinė programinė 

įranga, jos licencijos 
390,00 

 Iš viso 558 313,42 

 

Panaudota daugiau  negu gauta, nepanaudotų lėšų likutis metų pradžioje – 128 745,04 Eur, metų 

pabaigoje – 92 782,62 Eur  

69 754,37 Eur kitų įplaukų – tai patirtų komunalinių ir kitų sąnaudų atstatymas iš elektros energijos 

pirkėjų, privatizuotų bendrabučio kambarių savininkų, globos namų ir kita. Šitomis įplaukomis 

mažinamos biudžeto lėšų išlaidos.   

4. Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per 

finansinius metus 

 

4.1. Per 2020 metus įsigyta ilgalaikio materialaus turto: 

 

3 lentelė.  Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. 

                   Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas per 2020 metus 

Turto pavadinimas  Savikaina 

Hibridinė nuotolinio mokymo klasė Logitech/ Taiden 
1 

7.061,38 7.061,38 

Dulkių siurblys CTL 26 E AC 1 852,00 852,00 

Stelažas 4-ių lentynų 1 522,60 522,60 

Programinio valdymo lazerinės metalo pjovimo staklės 1 70.906,00 70.906,00 

Kompiuteris su programine įranga Windows10 15 859,10 12.886,50 

Šiltnamis 1 3.099,00 3.099,00 

Roboto įranga 1 85.079,94 85.079,94 



Purkštuvas TAD-LEN 1 2.800,00 2.800,00 

Sodo traktoriukas HUSQVARNA R 214 TC 1 3.490,00 3.490,00 

Plovimo įrenginys Karcher 1 797,71 797,71 

Oro sausintuvas DANVEX 1 908,26 908,26 

Manekenas paciento prižiūros 1 2.039,00 2.039,00 

Įrankių vežimėlis ECOline, 7 stalčiai, 215 įrankių 3 603,995 1811,99 

Keltuvas 2-jų kolonų asimetrinis elektrohidraulinis 2 1.790,80 3.581,60 

Spausdintuvas 3D GEMBIRD-3DP-1NI-01 1 670,00 670,00 

Presoterapijos-limfodrenažo aparatas WEELKO U-TECH 1 735,54 735,54 

Bibliotekų fondai 1 3648,81 3648,81 

Esminis pagerinimas 1 1421450,11 1421450,11 

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą 1 9866,63 9866,63 

Iš viso   1632207,07 

 

4.2.  Per 2020 metus iš Vilniaus kolegijos ir Nacionalinės švietimo agentūros  neatlygintinai 

gauta turto, kurio įsigijimo savikaina 564,75  Eur, tai  atsargos.  

 

 5. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo 

užmokesčiui 

2020  metais įstaiga patyrė sąnaudų už 5 372 358,42 Eur, iš jų: 

5 281 818,07  Eur iš pagrindinės veiklos, t. t. 3 723 461,42  Eur išlaidos darbo užmokesčiui; 

90 540,35 Eur  nepagrindinės veiklos, t. t. 1 430,16 Eur išlaidos darbo užmokesčiui. 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 5 280 918,07 Eur, iš jų:  

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas – 3 792 466,10  Eur, iš jų: 

3 212 583,93  Eur darbo užmokesčio, 

438 153,61 Eur apmokėta už atostogas, 

63 122,65 Eur kitos su darbo santykiais susijusios sąnaudos (išeitinės išmokos), 

9 601,23 Eur ligos pašalpos, 

69 004,68 Eur socialinio draudimo. 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 503 648,79 Eur, iš jų: 

23 509,5 Eur nematerialiojo turto, 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 221 312,74 Eur, iš jų: 

5 551,29  Eur ryšių sąnaudos. 

81 372,41 šildymo sąnaudos, 

98 744,40 elektros energijos  sąnaudos, 

13 039,09 vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, 

22 605,55  kitų komunalinių paslaugų sąnaudos, 

Komandiruočių sąnaudos, 8 919,05 Eur, 

Transporto sąnaudos 44 080,04 Eur,  



Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 7 050,70  Eur, 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 19 667,40 Eur, 

Socialinių išmokų  sąnaudos 6 531,00 Eur, tai  mirimo, ligos pašalpos, žalos atlyginimas, 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 286 745,67  Eur,  

Nuomos sąnaudos 5 816,65 Eur, iš jų 4 236,00  Eur  sklypo krovininių mašinų laikymui 

nuomą ir 1 580,65 Eur dujų balionų, naudojamų suvirintojo mokymo programos mokymams, nuomos 

sąnaudos, 

Finansavimo sąnaudos 70 081,20 Eur, tai projekto Nr.2019-1KA202-060744 partneriams 

pervestos lėšos. 

Kitų paslaugų sąnaudos 144 546,23 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. 

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 160 952,50  Eur, jas sudaro stipendijų mokėjimo, 

rinkliavų, nario mokesčiai  bei banko mokesčiai. 

 

4 lentelė. 2020 metais įstaigos gautos lėšos pagal šaltinius. 

Finansavimo 

šaltiniai 

Suma, 

Eur  

Pastabos 

Valstybės biudžeto 4 657 749,35 LR Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimai 

bei projekto finansavimas, Alytaus užimtumo 

tarnybos viešųjų darbų ir prastovų 

apmokėjimai, Nacionalinio egzaminų centro 

apmokėjimui už brandos egzaminų vykdymą, 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės 

ūkio ministerijos 

Europos Sąjungos fondų 1 830 180,16  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 

Kitų šaltinių 463,47 2% gyventojų pajamų mokesčio įstaigos 

veikloms, įmonių parama 

Už suteiktas paslaugas 474 160,81 Įstaigos gautos pajamos iš mokymų ir kitos 

veiklos 

 

6. Įstaigos veiklos ekonominio, socialinio ir pagal Įstaigos veiklos 

tikslus kitokio poveikio vertinimas 

 
Pagal 2020 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, plastikų 

apdirbimo įrengimų derintojai; vidutinės įsidarbinimo galimybes – baldžiai, barmenai, grindų ir plytelių 



klojėjai, informacinių technologijų ir ryšių sistemų rengėjai ir taisytojai, kompiuterių tinklų specialistai,   

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 mokyklų mokiniai bei mokytojai, aukštųjų mokyklų 

studentai, verslo įmonių darbuotojai, užsienio šalių mokiniai. 2020 metais jų skaičius siekė 250. 

- glaudžiai bendradarbiaujama su verslo įmonėmis (AB „Astra“, UAB „Lanksti linija“, 

UAB „Tankos“, Eglės sanatorija, Vytautas Mineral SPA, UAB ,,Statrama“, UAB ,,Šventė Jums”, 

MB ,,Vanerta“ 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 

 
2020 m. 

įgyvendinti 
    

1.  Game- based 

education or how to 

Make lEarning eaSier 

2017-1-AT01-

KA219-

035048_3 

SMPF,  

Erasmus+KA2 

2017-11-01 

2020-02-29 

20570,00 Eur 

 2020 m. 

įgyvendinami 

    

2. „Alytaus PRC 

sektorinio praktinio 

mokymo centro 

plėtra“  

09.1.2-CPVA-

V-721-02-0002 

CPVA 2018-05-30 - 

2021-05-31 

 

2012759,16 Eur 

3. ,,Suaugusiųjų 

mokymosi galimybės - 

visiems ir 

kiekvienam!“  

09.4.2-ESFA-K-

714-02-0005 

ESFA 2018-05-31 - 

2021-05-30 

 

639968,90 Eur 



4. „Kokybiška stažuotė - 

galimybė tobulėti“ 

2019-1-LT01-

KA116-060313 

SMPF,  

Erasmus+KA1 

2019-06-01 - 

2021-05-31 

369009,00 Eur 

5. „Praktika būsimiems 

profesionalams“ 

2019-1-LT01-

KA102-060304 

SMPF,  

Erasmus+KA1  

2019-06-01- 

2021-06-30 

77738,00 Eur 

6. „Veiksmingos 

mokinių skaitymo 

ugdymo strategijos“  

2019-1-PL01-

KA201-065421 

SMPF,  

Erasmus+KA2 

2019-09-01 –  

2022-08-31 

 

190700,00 Eur  

(APRC 17250,00 Eur) 

7. „International 

professional mastery 

competition 

„Balticskills“- chance 

to new life“ 

2019-1-LT01-

KA202-060744 

SMPF,  

Erasmus+KA2 

2019-10-01 –  

2021-03-31 

81720,00 Eur 

8. „Actions Upward: The 

Skills for the Digital 

Future of Plastics 

Factories/ UPSKILL“   

600641-1-2018-

1-LT-EPPKA2-

SSA 

SMPF,  

Erasmus+KA2 

2018-11-01 –  

2021-04-30 

64828,00 Eur 

9. „SUpporting STudents 

in Education and 

Information Network“  

2019-1-NL01-

KA202-060504 

SMPF,  

Erasmus+KA2 

2019-09-01 –  

2022-08-31 

27572,00 Eur 

10. „Active performant 

personalized lifelong 

education“  

2019-1-ESO1-

KA229-

065600_6 

SMPF,  

Erasmus+KA2 

2019-09-01 –  

2021-08-31 

29278,00 Eur 

11. „Profesinių 

kompetencijų 

tobulinimas Europoje“ 

2020-1-LT01-

KA116-077768 

SMPF,  

Erasmus+KA1 

2020-05-29 –  

2022-09-30 

486544,00 Eur 

12. „Asmenų užsiimančių 

žemės ūkio veikla, 

mokymai pagal 

verslumo ugdymo bei 

saugos ir sveikatos 

mokymo programas“  

14PM-KA-19-

1-08545-PR001 

NMA 2020-06-11 –  

2021-05-31 

3754,00 Eur 

13. „Alytaus profesinio 

rengimo centro 

mokinių profesinis 

mokymas 

pameistrystės forma“ 

09.4.1-ESFA-T-

736-01-0001 

ESFA 2020-08-06 –  

2021-08-06 

98837,17 Eur  

14. „Green World – Green 

Energy“ 

2020-1-AT01-

KA229-

077980_4 

SMPF, 

Erasmus+KA2  

2020-09-01 –  

2022-08-31 

159760,00 Eur  

(APRC 31160,00 Eur) 

15. „Special methods for 

special students“ 

2020-1-PL01-

KA229-

081704_4 

 

SMPF, 

Erasmus+KA2  

2020-09-01 –  

2022-08-31 

APRC 27686,00 

16. „Upskilling Adult 

Educators“ 

2020-1-IT02-

KA204-079557 

SMPF,  

Erasmus+KA2  

2020-10-01 –  

2022-11-30 

319275,00  

(APRC 39320,00 Eur) 

17. „Improve Digital 

Competences of VET 

Teachers and 

Trainers“  

2020-1-LT01-

KA202-078040 

SMPF, 

Erasmus+KA2  

2020-10-01 –  

2022-09-30 

179030,00 Eur  

(APRC 24610,00 Eur) 

18. „Atsinaujinančių 

energijos šaltinių 

(saulės elektrinės) 

diegimas Alytaus 

KKS-S-

18(2021) 

APVA 2021-01-15 – 

2022-07-15 

214121,14 Eur 



profesinio rengimo 

centre“ 

19. „Pramonės sektoriaus 

praktinių įgūdžių 

įgijimas SPMC“  

09.4.1-ESFA-T-

736-02-0004 

ESFA 2020-10-21 – 

2022-04-20 

54380,39 Eur 

20. „Asmenų, užsiimančių 

žemės ūkio veikla, 

kompetencijų 

tobulinimas“ 

14PM-KA-20-

1-08433-PR001 

NMA 2020-08-31 

pateikta 

paraiška 

7490,00 Eur 

 

- 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 (2020 m. 

daugiau kaip 70 profesinio mokymo programų mokinių); 

- 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 Lietuvos ir 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 

 
      2020-01-01 Įstaigos sąraše esančių darbuotojų skaičius buvo  275, tame tarpe 32 dirbo pagal 

terminuotas darbo sutartis. Pasiskirstymas pagal lytį – 190 moterų, 81 vyras. 

2020-12-31 Įstaigos sąraše esančių darbuotojų skaičius buvo  281, tame tarpe 38 dirbo pagal 

terminuotas darbo sutartis. Pasiskirstymas pagal lytį – 204 moterų, 71 vyras.   
           

                  8. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

6 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius*Eur, ct 

Eil. 

Nr. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas 

(pastovi  ir 

kintama dalys, 

apmokėjimas už 

pedagogines 

valandas)  

Priemok

os 

Prie

dai 

Premijos Kitos 

išmokos

** 

Iš viso 

Išmokėta  

suma 



1 2 3 4 5 6=1+2+

3+4+5 

1. Direktorius 30 307,08        0 0 2217,60 6 399,82 38 924,

50 

22731,90 

2. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

22 718,38 1 023,00 0 0 4 417,03 28 158,

41 

17187,39 

3. Direktoriaus 

pavaduotoja 

infrastruktūra

i 

22 646,52 725,00 0 300,00 2 801,79 26 743,

31 

15571,94 

* 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. 

Sandorio šalis 
Sandorio objektas Suma, Eur 

Pavadinimas Kodas Registras Adresas 

1. Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, 

mokslo ir 

sporto 

ministerija 

188603091 Juridinių 

asmenų 

registras 

A. Volano 

g. 2, LT-

01516 

Vilnius 

2020-02-10 Lėšų naudojimo 

sutartis Nr. S-271; 2020-05-08 

Lėšų naudojimo sutartis“ Nr. 

S-628; 2020-02-03 Lėšų 

naudojimo sutartis Nr. S-160; 

2020-06-22 Lėšų naudojimo 

sutartis Nr. S-873; 2020-07-14 

Lėšų naudojimo sutartis Nr. S-

1164; 2020-11-10 Lėšų 

naudojimo sutartis Nr. S-1434  

4 602 665,99 

2. Švietimo mainų 

paramos fondas 
300629875 Juridinių 

asmenų 

registras 

Rožių al. 

2, LT-

03107 

Vilnius  

2020-05-29 Nr. (1.20.)-SUT-

085 Dotacijų sutartis Nr. 2020-

1-LT01-KA116-077768 

486544,00 Eur 

3. Nacionalinė 

mokėjimo 

agentūra 

288739270 Juridinių 

asmenų 

registras 

Blindžių 

g. 17, LT-

08111 

Vilnius 

2020-06-11 Nr. (1.20.)-SUT-

092 Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos 

priemonės žinių perdavimas ir 

informavimo veikla“ veiklos 

srities „Parama profesiniam 

mokymui ir įgūdžiams 

įgyti“ paramos sutartis 

3754,00 Eur 



4. Europos 

socialinio fondo 

agentūra 

192050725 Juridinių 

asmenų 

registras 

Gynėjų g. 

16, LT- 

01109 

Vilnius  

2020-08-06 Nr. (1.20.)-SUT-

117 Sutartis iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamo  

projekto Nr.  09.4.1-ESFA-T-

736-01-0001 „Alytaus 

profesinio rengimo centro 

mokinių profesinis mokymas 

pameistrystės forma“  

98837,17 Eur  

5. Švietimo mainų 

paramos fondas 
300629875 Juridinių 

asmenų 

registras 

Rožių al. 

2, LT-

03107 

Vilnius  

2020-11-06 Nr. (1.19.)-SUT-

155 Dotacijos sutartis Nr. 

2020-1-AT01-KA229-

077980_4 

159760,00 Eur  

(APRC 

31160,00 Eur) 

6. Švietimo mainų 

paramos fondas 
300629875 Juridinių 

asmenų 

registras 

Rožių al. 

2, LT-

03107 

Vilnius  

2020-11-09 Nr. (1.19.)-SUT-

156 Dotacijos sutartis Nr. 

2020-1-PL01-KA229-

081704_4 

APRC 

27686,00 

7. Švietimo mainų 

paramos fondas 
300629875 Juridinių 

asmenų 

registras 

Rožių al. 

2, LT-

03107 

Vilnius  

2020-10-01 Partnerystės 

sutartis Nr. 2020-1-IT02-

KA204-079557 

319275,00  

(APRC 

39320,00 Eur) 

8. Švietimo mainų 

paramos fondas 
300629875 Juridinių 

asmenų 

registras 

Rožių al. 

2, LT-

03107 

Vilnius  

2020-08-27 Nr. (1.19.)-SUT-

131 Dotacijos sutartis Nr. 

2020-1-LT01-KA202-078040 

179030,00 Eur  

(APRC 

24610,00 Eur) 

9. Europos 

socialinio fondo 

agentūra 

192050725 Juridinių 

asmenų 

registras 

Gynėjų g. 

16, 

Vilnius 

01109 

2020-10-21 Nr. (1.19.)-SUT-

154 Sutartis iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamo 

projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-

736-02-0004 „Pramonės 

sektoriaus praktinių įgūdžių 

įgijimas SPMC“  

54380,39 Eur 

 

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. 
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