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KOWACIJOS 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA 

Vsf Etektrenif profesmio mokymo centras dalininkams 

ISvada ail finansiniij ataskaitij audito 

Nuomone 

Mes atlikome VS{ Elektremj profesinio mokymo centro (toliau - Jstaiga) finanstniij ataskaitij, kurias sudaro 20i 9 m. 
gruodiio 31 d. finansines bQklis ataskaita ir dieng pasibaigusitj metij velklos rezultatij ataskaita, pinigij srautij atas- 
kaita, grynojo turto pokydiij ataskaita, aiSkinamasis rastas, jskaitant reikSmingij apskaitos rnctodij santrauka, auditt}. 

Musij nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reiksmingais atzvilgiais teisingai pateikia apie fstaigos 2019 m. 
gruodiio 31 d. finansing padetj ir t^ dienq pasibaigusii} meti| flnansinius veiklos rezultatus ir pinigij srautus pagal vie§o- 
jo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus. 

Pagrindas nuomonei pareikSti 

Audits atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Must} atsakomybe pagal Siuos standartus iSsamiai 
apibudinta Sios isvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybe ui finansinit} ataskaiti} audits". Mes esame nepriklausomi 
nuo {staigos pagal Tarptautinit} buhalteriij etikos standartij valdybos iSIeisttj Buhalterii} profesionalij etikos kodeksg 
(toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinit} ataskaitij audito jstatymo reikalavimus, susijusius su 
auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomes kiti} etikos reikalavimq, susijusit} su Lietuvos Respublikos finansi- 
nit} ataskaiti} audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad must} surinkti audito jrodymai yrapakankami ir tin- 
kami must} nuomonei pagrjsti. 

Kita informacija 

Kit^ informacijq sudaro informacija, pateikta {staigos veiklos ataskaitoje, taciau ji neapima finansinit} ataskaiti} ir mtlsij 
auditoriaus isvados apie jas. Vadovybe yra atsakinga u2 kitos mformacijos pateikim^, 

Must} nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos uitikrinimo 
iSvados apie jg. 

Atliekant finansinit} ataskaiti} audits must} atsakomybe yra perskaityti kit;} informacijq ir apsvarstyti, ar yra reikSmingij 
neatitikimi} informacijai, pateiktai tinansincsc ataskaitose, arba must} iinioms, pagrjstoms atliktu auditu, ir ar ji yra 
kitaip reikgmingai iskraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikSmingq kitos informacijos igkraipymtg mes 
turime atskleisti Sj fakt^. Mes neturime su tuo susijusit} pastebejimi}. 

Mes taip pat privalome jvertinti, ar {staigos veiklos ataskaitoje pateikta finansine informacija atitinka ti} paCiii finansinit} 
metij finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomt} teisiniij reikalavimq. Musq nuomone, 
pagrjsta finansinit} ataskaitij audito metu atliktu darbu, visais reikSmingais ativilgiais: 

• {staigos veiklos ataskaitoje pateikti flnansiniai duomenys atitinka tu pafiiq finansinit} metq finansinit} ataskaiti; duo- 

Vadovybis ir uz valdymq atsakingq asmenq atsakomybe uz finansines ataskaitas 

Vadovybe yra atsakinga uz giq finansiniq ataskaiti) parengimq ir teisingq pateikimq pagal viegojo sektoriaus apskaitos ir 
finansines atskaitomybes standartus, ir tokiq vidaus kontrol^, kokia, vadovyb^s nuomone, yra butina finansinems atas- 
kaitoms parengti be reikSmingt} iSkraipymq del apgaules ar klaidos. 

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo jvertinti {staigos gebejimq t?sti veiklq ir atskleisti (jei butina) dalykus, 
susijusius su veiklos t?stinumu ir veiklos t?stinumo apskaitos principo taikymu, i§skyrus tuos atvejus, kai vadovybe' 
ketina likviduoti jstaigq ar nutraukti veiklqarba neturi kitq realiq altematyvi}, tik taip pasielgti. 

U2 valdyma atsakingi asmenys privalo prizitireti {staigos finansiniq ataskaitu rengimo procesa 
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APSKAfTOSIRMOKESty) 

KQNSULTAGIJOS 

Auditoriaus atsakomybfc u£ finansiniij ataskaitu auditq 

Musi} tikslas yra gauti pakankam^ uztikrinim^ del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera reiksmingai iskraipytos 
dfel apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus iSvad^, kurioje pateikiama musij nuomone. Pakankamas uztikrinimas - tai 
aukSto lygio uztikrinimas, o ne garantija, kad reikgming^ iSkraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, 
kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais, jeigu galima 
oagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles jtakos vartotoji} ekonominiams sprendimams, priimamiems 
remiantis finansinemis ataskaitomis. 

Atlikdami audit^ pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes profesinio skepticizmo 
orincipo. Mes taip pat: 

• Nustateme ir jvertinome finansinii} ataskaiti} reikgmingo igkraipymo del apgaules arba klaidi} rizikq, suplanavome 
ir atlikome proceduras kaip atsakq} tokiq rizik^ ir surinkome pakankami} tinkamij audito jrodymi} musi} nuomonei 
pagrjsti, Reikgmingo iSkraipymo del apgaules neaptikimo rizika yra didesne nei reiksmingo igkraipymo del klaidi} 
neaptikimo rizika, nes apgaule gali butr sukdiavimas, klastojimas, tyeinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba 
vidaus kontrolii} nepaisymas. 

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrefiiomis aplinkybemis tinkamas 
audito proceduras, o ne tam, kad gal6tume pareikgti nuomon? apie fstaigos vidaus kontroles veiksmingum^. 

• fvertinome taikomi} apskaitos metodi} tinkamum^ ir vadovybes atlikti} apskaitinii} vertinimi} bei su Jais susijusii} 
atskleidimi} pagrjstum^. 

• Padareme isvadg del taikomo veiklos t^stinumo apskaitos principo tinkamumo ir ddl to, ar, remiantis surinktais 
jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sqlygomis susij?s reiksmingas neapibreztumas, del kurio gali kilti reiksmingi} 
abejonii} del Jstaigos gebejimo t^sti veikl^, Jeigu padarome iSvadq, kad toks reikgmingas neapibreztumas egzistuo- 
ja, auditoriaus iSvadoje privalome atkreipd demesj j susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba. jeigu to- 
kiij atskleidimi} nepakanka, turime modifikuoti savo nuomon^. Musij igvados pagrjstos audito jrodymais, kuriuos 
surinkome iki auditoriaus igvados datos. TaCiau, busimi jvykiai ar sqlygos gali lemti, kad Jstaiga negales toliau t?s- 
ti savo veiklos. 

• jvertinome bendra finansinii} ataskaiti} pateikimq, strukturi} ir turinj, jskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinese 
ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitikti} teisingo pateikimo koncepcijq. 

Mes, be visi} kiti} dalyki}, privalome infonmuoti uZ valdytn^ atsakingus asmenis apie audito apimtj ir atlikimo laiki} bei 
reikSmingus auo'to pastebejimus, jskaitant svarbius vidaus kontroles trflkumus, kuriuos nustateme audito metu, 

Vilnius, 2020 m. balandZio 16 d. 

/ 
UAB Apskaitos ir mokesdii} konsultacijos 
Audito jmonis pazymejimo Nr. 001215 

/ 
/ / 
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VIESOJIISTAIGA ELEKTRENy PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

Rungos g. 18,26109 Elektrenai, tel. (8 528) 39 523, faks. (8 528) 54 301, el.p. rastine@fcDnic.lt. 
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmeni) registre, kodas 190976966 

Lietuvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto ministerijai 2020-03-04 Nr. 6V-79 
Lietuvos Respublikos valstybes kontrolei 

PAREISKIMAS APIE 2019 M. GRUODZIO 31 D. FINANSINES ATSKAITOMYBES 

Sis pareiSkimas teikiamas prie 2019 m. gruodzio 31 d. pasibaigusiu metij finansines 

atskaitomybes. 

Patvirtiname, kad: 

• fmansinit) ataskaitu rinkinys parodo tikrt} ir teising^ Vs{ Elektreni} profesinio mokymo 

centra 2019 m. gruodzio 31 d. finansin? bukl?, 2019 meti) veiklos rezultatus, grynojo turto 

pokycius ir pinigp srautus, bei parengtas pagal Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus 

apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus (toliau - VSARAS); 

• Vs{ Elektreni) profesinio mokymo centro biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinys yra parengtas 

pagal Lietuvos Respublikos teises aktus, reglamentuojancius sio rinkinio sudarymq.; 

• reiksmingos prielaidos, daromos atliekant apskaitinius jvertinimus (atidejiniai, turto ir 

ts^pareigc umq nuvertejimas, tikrosios vertes nustatymas), yra pagristos; 

• visi jvykiai, kurie jvyko per laikotarpj nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos iki 

ftnansinii) ir biudzeto vykdymo ataskaiiiniij rinkinii) sudarymo dienos ir kuriuos pagal 

VSAFAS ir kitq teises akti) reikalavimus butina koreguoti ar atskleisti, buvo pakoreguoti ir 

atskleisti; 

• visos ukines operacijos ir ukiai yra )traukti j apskaitos jraSus ir nurodyti finansinii) ir 

biudzeto vykdymo ataskaitij rinkiniuose; 

• ikirtus ir gautus valstybes biudzeto asignavimus 2019 metais panaudojame ti) meti) 

programose patvirtimtiems tikslas, uzdaviniams ir fimkcijoms; 

• valstybes turt^ valdeme, naudojome ir disponavome juo teisetai 

Jirektore dr. Silva Lengviniene 

/J/iA . 
\.(y/ / 

Rufina Rinkeviciene, tel (8' 528) 54301, finansai@epmc.lt 



ELEKTRENy PROFESfNIO 
MOKYMO CENIRAS 

2019 METV VEIKLOS ATASKAITA 

2020 m. kovo men. 04 d. 

vaoovo zoms 

2019 metai buvo kupini issukiij svietimo sistemoje ne tik del nauji} technologiji|, 
kaitos,. naujoviij, bet k-deL profesinii] mokyklij tinklo pertvarkos. 2018 meti} pirmame 
cetvirtyje buvo patvirtintas Valstybinii| profesinio mokymo jstaigij, kuriose Svietimo ir 

mokslo ministerija jgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018- 
2020 metij bendrasis planas. Tinklo vystymo tikslas - profesinio mokymo prieinamumo ir 
kokybes, kvalifikac 14 atitikties salies ukio poreikiams, specialism pasiulos ir paklausos 
balanso nacionaliniu ir region^ masm uztikrinimas. Vs| Aukstadvario zeroes Qkio mokykla 
buvo reorganizuota jungimo budu - prijungiant prie reorganizavime dalyvaujancio VsJ 
Elektrenij profesinio mokymo centro. 2019 metq rugpjucio 13 d. SMSM ministro jsakymu 
Nr. V-908 buvo pakeisti VS| Elektremj profesinio mokymo centro jstatai, kuriuose jteisintas 
Aukstadvario skyrius. Sis pokytis pareikalavo didelio jdirbio administruojant, organizuojant 
skyriuje ugdom^j^ ir ukin^-fmansin? veikl^, 

Veiklos ataskaitoje yra pateikta informacija apie profesinio mokymo jstaig^, jos 
veiklq 2019 metais (2018-2019 mokslo metais). Ataskaitoje yra pateikiami apibendrinti bei 
ietalus duomenys apie Vs| Elektrenq profesinio mokymo centr^: fmansinip iSteklii} 
panaudojimo racionalumas, suinteresuotiy^ saliij poreikiij tenkinimas ir galimybii} suteikimas 
per Svietimo rodiklii} analiz^, svietimo programij apimtys ir istekliii panaudojimas, 
profesionaliii zmogiskiyii istekliij kompetencijos ir profesinio augimo apibrezimas bei 
analize, Vs| Elektremj profesinio mokymo centro veiklos veiksmingumas ir t^stinumas bei 
cizikos vertinimas. 

Informacija ir duomenys yra pateikti vadovaujantis Viesiyij jstaigi} jstatymo 
galiojanciomis redakcijos nuostatomis del veiklos tikshj, uzdaviniij, dalininkij jnasij ir vercirj, 
Vyriausybes teises aktais del veiklos ataskaitos papildymo ekonominiais, socialiniais, 
politiniais ir kitais aspektais, 0 taip pat vadovaujantis veiklos vertinimo kriterijais, taikytinais 
Vsl Elektremj profesinio mokymo centrui bei Viesojo sektoriaus subjekto metines veiklos 
ataskaitos ir viesojo sektoriaus subjektq grupes metines veiklos ataskaitos rengimo tvarkos 
ipraso nuostatomis, bei kitais galiojanciais teises aktais, reglamentuojanciais veiklos 
itaskaitos pateikimo formcj bei turinj. 

Direktore dr. Silva Lengviniene 
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I SKYRIUS. VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS 

I poskyris. Bendri duomenys apie profesimo mokymo jstaigg 

Institucijos pavadinimas: Viesoji jstaiga Elektrct.q proiesinio moKymo centras 

(toliau tekste - EPMC) 

Viesoji jstaiga 

190976966 

PVMmokctojo kodaA , - LT100004075612 

Rungos 18, Elektrenai, LT-26109 

8 528 39523 

rastine@empc.lt 

WpS^I www.empc.lt 

Direktore dr. Silva Lengviniene 

EMPC strateginis veiklos tikslas - teikti kokybiskas mokymo paslaugas, atsizvelgiant} 
visuomenes lukescius ir paslaugu vartotoji| poreikius. Profesinio mokymo paslaugi} poreikis 
darbo rinkoje kasmet auga ir mokyklai tenka susidurti su didejanciais reikalavimas teikiamq 
paslaugij kokybei. 

EPMC jkurtas 1967 m. spalio 1 d., kuomet pradejo veikti 39-oji miesto profesine 
teuimkos mokykla, kuriai vadovavo direktorius Edvardas Paulauskas, Pagrindinis mokyklos 
uzdavinys buvo rengti specialistus Lietuvos valstybinei rajoninei elektrinei arba Lietuvos 
VRE. Tais metais 107 moksleiviai pradejo mokytis specialybiq: saltkalvio-gilumininko, 
elektros tiekimo linijij elektromonterio, stociq, pastodiq remonto elektrosaltkalvio. Nuo 1969 
m. mokykloje greta profesinio mokymo mokiniai galejo jgyti ir bendrqjj vidurinj 
issilavinimq. Kasmet mokiniq skaicius didejo, buvo jvestos kitos (gretutines) specialybes, 
reikalingos energetinei sistemai: siluminiq matavimq ir automatikos elektromonterio - 1970 
m., blokq sistemos agregatq masinisto padejejo -1972 m., relines apsaugos ir automatikos 
elektromonterio - 1973 m., blokq sistemos agregatq valdymo masinisto - 1979 m. 

1969 m. sausio 16 d. mokyklos direktorium pradejo dirbti fizikos specialistas Pranas 
Venckus ir vadovavo iki 1993 m. Tuo laikotarpiu mokykla keitesi, garsejo pasiekiraais. Cia 
veike daug meno saviveiklos, technines kurybos, dalykiniq bureliq, sporto kolektyvq. Salyje 
buvo 2inotni sios mokyklos liaudies sokiq, mergaiciq ansamblio kolektyvai, rankininkai, 
irkluotojai, netruko sveciq is Bulgarijos, Vengrijos, Mongolijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitq 
saliq. 

1971 m. j mokyklq pradeta priimti merginas mokytis siluminiq matavimq ir 
automatikos remonto specialybes, 1975 m. mokytojo Antano Vytauto Navikausko iniciatyva 
jrengti programuoto mokymo, kick veliau uzsienio kalbq lingafoninis, saltkalvystes 
technologijos kabinetai. Mokvklq garsino mokvtojq parasyti algebros, georaetrijos, 
informatikos vadoveliai. 
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kulturos ir svietimo ministerijos jsakymu, 1990 m. 
rugscjo 3 d, mokykla tapo Elektremi energetikij mokykla. Pradeta mokyti Siij specialybiq: 
eiektrosaltkalviq, elektromonteriij, vairuotojij, staliij, statybininkij, tinkuotoji}, dazytojij, 
namij ukio meistn}, kulinanj-konditerii}, tekstiles meno dirbinii} gamintoju, audejij, 1991 m. 
atidarytos vakarinio vidurinio lavinimo klases, joms vadovavo direktoriaus pavaduotqja Stase 
Juze Pe^kaityte. 

Nuo 1993 m. mokyklos direktoriumi pradejo dirbti mokytojas Antanas Vytautas 
NaviKauskas. Mokykla pradejo kurti nauji) profesijij programas: 1996 m. buvo priimta 
pirmoji sekretoriij grupe, 1997 m. - kompiuterines jrangos derintojq, 1998 m. - biuro 
komersanti}. Vairavimo kursams organizuoti jrengta automobilii} laboratorija. Nuo 1994 m. 
iki siol mokykloje organizuojamos Kaziuko muges, kuriose galima jsigyti mokiniij, mokytojq 
ir liaur ies meistnj darbp. 

Nuo 1995 m. mokyklos skyrius veikia Pravieniskiij pataisos narauose - atvirojoje 
kolonijoje. Skyriuje pagal pagrindinio profesinio mokymo programas rengiami staliai, 
aaldziai, siuviniq gamintojai, suvirintojai elektra rankiniu budu, kompiuterio operatoriai, 
zeldiniij tvarkytojai. 

1999 m. mokykla dalyvavo respublikiniame profilinio mokymo eksperimente, o 2003 
m. sausio 21 d. buvo leista jvesti profilinj mokym^ Elektremj cnergetikij mokyklos 
suaugusiqji} klasese. 

2004 m. mokyklos pavadinimas pakeistas j Elektrenq profesinio mokymo centm. 2005 
m. mokykla tampa vies^ja jstaiga. 

Nuo 2007 m. mokyklai vadovauja direktore Silva Lengviniene. Direktores iniciatyva 
2009-2011 m. m. jgyvendintas projektas „Viesosios jstaigos Elektreni} profesinio mokymo 
centro pastati^ energetinio ukio modemizavimas". Projekto metu mokykloje buvo pagerinta 
pastatq ir inzinieriniq. sistemq bukle - pastato isore tapo estetiska, patraukli ir modemi. 

Vadovaujant direktorei S. Lengvinienei mokykla parenge projektEj „Vsj Elektrenq 
profesinio mokymo centro pletra kuriant energetikos sektorinj praktinio mokymo centra" ir 
gavo jam finansavimq Projektas buvo vykdomas nuo 2011 m. iki 2015 m. jgyvendinant 
projektq pastatyti du nauji pastatai: Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras ir 
mokomoji automobiliq diagnostikos laboratorija, rekonstruota dalis esamo mokyklos pastato 
patalpq. Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre jrengtos 5 laboratory os, 
skaitykla, amfiteatrine sale. Ant pastato stogo jrengta saules fotovoltine elektros generavimo 
sistema (elektrine) prijungta prie isorinio elektros paskirstymo tinklo ir saules silumos 
surinkimo jrangq grindinio sildymo kombinuotai sistemai papildyti. Atsinaujinancios 
energijos istekliq sistema pritaikyta energetiniam efektyvinimui ir mokiniq praktiniam 
mokymui. 

2011 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykloje jsteigtas gimnazijos 
ikyrius, Paskutinj desimtmetj pradetos jgyvendinti pirminio profesinio mokymo programos: 
2009-2010 m. m. bankiniq operacijq tvarkytojo ir logisto ekspeditoriaus, 2010-2011 m. m. 
zeldiniq tvarkytojo, 2011-2012 m. m. kompiuterinio projektavimo operatoriaus, konditerio, 
interjero apipavidalintojo, 2013-2014 m. ra. aplinkotvarkos darbuotojo, masazuotojo, 2014- 
2015 m. m. automatiniq sistemq eksploatavimo mechatroniko, automobiliq 
elektromechaniko, 2015-2016 m. m. sporto klubo veiklos organizatoriaus, 2016-2017 m. m. 
garso ir vaizdo technikos operatoriaus. Nuo 2016-2017 m. m. jsteigta 9-oji gimnazijos klase. 
2017-2018 m. m. pradetos jgyvendinti ziniatinklio ir renginiu techninio aptamavimo 
darbuotojo raodulines mokymo programos. 
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Aukstadvario zemes ukio mokyklos istorija prasideda 1923 metais, kai Lietuvos 
Respublikos zemes ukio departamentas leido Lietuvos moteru kulturos draugijai jkurti 
privacies zemesni^j^. zemes ukio mokykl^ Aukgtadvaryje. Mokykla buvo jkurta buvusio 
Dominikonij vienuolyno patalpose, kuris buvo jsteigtas 1629 m. didiko Jono Alfonso Liackio 
ir jo zmonos Joanos Tolvaisaites rupesciu. Kadangi steigeja buvo moterp kulturos draugija, 
todel pagrindine profesija buvo pasirinkta - universalios namij seimininkes. Pokario metais 
mokykla pradejo plestis. Daugejo mokymo dalykt}. Buvo mokoma sii[ zemes ukio dalyki{: 
zemdirbystes, sodininkystes, darzininkystes, gyvulininkystes, maisto gaminimo, 
konservavimo, produktij laikymo ir kt. Nemazai valandij buvo skiriama praktikos darbams. 
Dvimetei mergaicit} mokyklos bazeje 1959m. jsteigtas Aukstadvario zemes ukio 
technikumas. Jame buvo ruosiami agronomai ir technikai. Keiciantis gyvenimo poreikiams 
keitesi ir speeialybes. Keitesi ir mokyklos pavadinimas, o nuo 2019 meti} Aukstadvario 
zemes ukio mokykla po reorganizavimo tapo Vsj Elektreni} profesinio mokymo centro 
Aukstadvario skyriumk  

Elektrenp profesinio mokymo centro administracij^ sudaro direktore, pavaduotoja 
ugdymui ir pavaduotojas infrastnikturai. EPMC vyr. finansininke yra atsakinga uz mokyklos 
dnansines 'ataskaitas, gimnazijos skyriaus vedeja kuruoja gimnazines klases, verslo ir 
paslaug4 skyriaus vedeja yra atsakinga uz profesinio mokymo vykdym^ ir organizavim^, 
sektorinio praktinio mokymo centro vadove kuruoja praktinio mokymo vykdym^ 
sektoriniame centre, o Aukstadvario skyriaus vedejas kuruoja darb^ Aukstadvario skyriuje. 
Kiti administrarijos specialistai kuruoja kitas sritis: viesieji pirkimai, personalas, ukine dalis, 
proiektai. 

Verslo ir paslaugi} skyriaus vedeja Birute Misiuniene 

Vyr. fmancininke Rufina Rinkeviciene 

Direktonaus pavaduotojas infrastrukturai Eugenijus Paulauskas 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Alisauskiene 

Direktore dr. Silva Lengviniene 
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Gimnazijos skyriaus vedeja Jolanta Bieksiene 

Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro vadove Lina 
Trinoniene 

Aukstadvario skyriaus vedejas Juozas Juknevicius 

11 poskyris. Darbuotojai 

2019 metij pabaigoje mokykloje dirbo 160 darbuotoji}, kai tuo tarpu 2018 m. gruodzio 
31 client - 112 darbuotoji). Sis pokytis yra jtakotas organizacinio strukturinio pasikeitimo, t.y. 
prijungus Aukstadvario zemes ukio mokykl^ kaip skyriip Darbuotoji) skaiciaus pokytis 
pateikiamas grafike zemiau. Duomenys teikiami uz trejus paskutinius metus. Atkreiptinas 
demesys, kad specialiuii) oedagogi) mokykloje sj laikotarpj nebuvo. 

120 

100 7  

so 

60 F 11 

40 +— 

20 

1 

-  1 

i 

■v Psichologai 

6 Soc. Pedagogai 

B Bendrojo ugdymo 
mokytoiai 

B Profesijos mokytojai 

2019 (Viso 160 
darbuotoji)) 

2018 {viso 112 
darbuotoji)) 

2017 (viso 115 
darbuotoji)) 

2019 m. pabaigoje mokykloje dirbo 24 bendrojo ugdymo mokytojai ir 69 profesijos 
mokytojai. Daugiausia mokykloje dirba mokytoji), turincii) mokytojo (29) ir vyresniqjo 
mokytojo (42) kvalifikacines kategorijas (ir. grafikt) apie mokytoji) kvalifikacines kategorijas 
zemiau). Atkreiptinas demesys, kad 2019 metais v;enam profesijos mokytojui buvo suteikta 
vyr. mokytojo kvalifikacine kategorija 
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| Bendrojo ugdyrno mokYtojai ^ Profesijos mokytojai 

Atestuotq, turinciq mokytojo 
kvalrfikacin^ kategorij^ skaicius 

g Atestuotq, turinciq vyr. mokytojo 
kvalifikacin^ kategorijq skaicius 

8 Atestuotq, turinfiq mokytojo 
metodininko kvaiifikacin^ 
kategorijq skaidius 

B Neatestuotq mokytojq skaicius 

Informacija apie profesijos mokytojus, kurie 2019 metais kele Kvalifikacij^ yra 
pateikiami lenteleje zemiau. Analogiskai lenteleje yra pateikiami ir duomenys del bendrojo 
ugdymo mokytojo bei svietimo pagalbos specialisti} kvalifikacijos kelimo. 

tuuitusit) 
Ka'l^lHu. M J 

Iki 5 dii'im 5 ii duugi 
^diciiq jjct 

.r. , 
tHenqper/tuetus 

Profesijos 
mokytojai 

50 2 72 3 

Bendrojo 
ugdymo 
mokytojai 

19 1 79 4 

Svietimo 
pagalbos 
specialistai 

2 

Ill poskyris. Mokymo programos 

2019-2020 m. m. yra vykdomos 34 pirminio profesinio mokymo programos, is ji{ 
jgyvendinama 21 moduline mokymo programa bei dar 5 modulines mokymo programos 
Aukstadvario skyriuje. Be to, yra vykdomos dar 13 t^stinip profesinio mokymo programq. 

Mokiniq skaicius pagal vykdomas profesinio modulines mokymo programas 2020 m, 
sausio 1 d. pateikiamas grafxke zemiau. Grafike pateikiamas tik moduliniq mokymo 
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2018-2019 mokslo metais EPMC mokesi 36 asraenys pagal Uzimtumo tamybos 
formaliojo t^stinio profesinio mokymo programas. Dar vienas asrauo mokesi Aukstadvario 
skyriuje. Siij asmenij mokymas buvo fmansuojamas Uzimtumo tamybos lesomis. 

Absolvent^ ir asmemj, jgijusii} kvalifikacijq, skaicius kito ir 2018-2019 mokslo metais 
sieke 383 asmenq. Pirminio profesinio mokymo suvestine yra pateikiama Prieduose, tafiiau 
zemiau yra pateikiamas palyginimas tarp baigiaraojo kurso mokiniq skaiciaus ir fgijusiq 
kvalifikacijq mokiniq skaiciaus lyginant paskutinius trejus mokslo metus. 

600 
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400 4- 
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200 f- 
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o m 

' Balgiamojo 
kurso mokiniq 
skaicius 469 

Baigiimojo' 
kurso mokiniq 
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.. skaifius 454 

m 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

KO^UATISaA 
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programlj mokinii} skaicius bei pameistrii} skaicius, jei toje programoje ju buvo. Svarbu 
namineti. kad dar tebevykdoma 13 dalykiniu mokymo programu. 

l P4302 3101 u 

< M44101301 . 25 
! M44092001 as^TBiaiisffljsgsSJiKf^^ » 11 I 

i M44081103 . ^asaiBBr teaaBBKB®!. aamewsm^ 15 
M44071603 15 ; 

M4407150? 
M44071401 

7 
mmm 21 

29 
TO^aaawflB 31 

M44071304 
M44061111 
M4 161108 10 

M44041701 20 
M44041502 —.. 9 ; 
M44041202 
M44021201 
M43101303 
M43101302 
M43061103 
IV14304J 01 
M43021201 
M32061101 KCTWitiiiUHIII'll 12 
M43073202. 21 

0 5 10 15 20 25 

: 20 
mastz, 7 

memmxasa 27 

22 : 

30 35 

Aukstadvario skyriuje tebevykdomos 4 dalykines mokymo programos ir 5 modulines 
moKymo nrograraos. Informac a apie modulines nrogramas oateikiama lenteieje: 

| progmn^^rwlinini^ ValstyhinisUdas iVrokirnqskuiiiius 2020.01.01 d. 

Floristo M2202140P 14 
Saltkalvio remontininko M44071502 13 
Techn. cos prieziuros verslo darbuotojo M43071603 21 

Technikos pj iziuros verslo darbuotojo M44071605 14 
Vjrejo M43101302 14 

uguymosi poreikig turintiems mokiniams. 

Mokiniq skaicius pagal vykdomas tgstines profesinio mokymo modulines programas 
20 m. sausio I d. pateikimas grafike zemiau. Aukstadvario skyriuje yra vykdoma srafike 

pateikta Technikos prieziuros verslo darbuotojo t^stine mokymo programa. 
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VS| El-EKTREMV PHQUMAiO A|OK\MO CKNTRAS 

I V poskyris. Mokiniai 

2019 m. rugsejo 1 d. mokiniij skaicius buvo 862 (872 - 2018.09.01 d.). 2018-2019 
mokslo .metais buvo isbraukti 86 mokiniai, tai sudaro 10 procentii nuo mokinip skaiciaus. 
Dazniausios „nubyrejimo" priezastys yra pateikiamos grafike, taciau pagrindine priezastis yra 
isvykimas j uzsienj, t.y. 38 mokiniai, 2017-2018 m. m, j uzsienj isvyko 35 mokiniai. 

m m 
. m s 

mm 
wm 

.v'i.fy L- : V- V^S 
,5-5r;S^4". 

■•yx-x X-'rV> 

» Perejo mokytis j kitas 
mokyklas (3) 

h Pakeite gyvenam^jq vietg (2) 

b Del vaikq auginimo (l) 

® Del ligos (1} 

B Del nepa!angumo (12) 

ffi Del pamokij nelankymo (12) 

® Del sunkiij materialiniij 
s^lygij (0) 
Isvyko j uzsienj (38) 

S Jsidarbino (15) 

": Del kitij priezasci^ (2) 

ViautinisKai 1 mokinys per mokslo metus praleido 24 pamokas, 9 is ji) be pateisinamq 
pnezasciq. Lyginant su 2017-2018 mokslo metais sis skaicius kito ir buvo toks: vidutiniskai 1 
mokinys per mokslo metus praleido 16 paraokq, 14 is jq be pateisinamq priezasciq. 
Atitinkamai pateisintq pamokq skaicius augo del tinkamai pasirinktq prevenciniq priemoniq 
nelankymo skaiciaus mazinimui. 

Dazniausios pamokij praleidimo priezastys: 

• neturejimas motyvacijos mokytis; 

• " probiemosseimoje; 

• neigiama draugq jtaka; 

• tinge (mas ir nenoras anksti rytais keltis; 

• tevq atsakomybes stoka. 

Priemones lankomumui gerinti: 

neatvykus mokiniui j mokyklq informuojami tevai; 

neatvykus j mokyklq ne daugiau kaip 3 dienas - reikia pristatyti grupes vadovui 
tevq raStelj, o neatvykus j mokyklq daugiau nei 3 dienas - reikia pristatyti gydytojo pazymq, 
kurioje nurodyta mokyklos nelankymo priezastys; 

bendradarbiaujania_su mokyklos administracija, dirbanciais mokytojais, socialiniu 
pedagogu, psichologu igkilusioms raokinio mokyklos nelankymo problemoms spr^sti; 

—*— mokykloje jkurtos poilsio zonos. 
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VSj i-ijliv'IIU.M. i'ROi'ESl 110 MOM MO CIO-MK.X.S 

2018-2019 m. m. pagrindinio ugdymo programoje pazangumas isliko 87 procentai kaip 
ir 2017-2018 m. m. Deja, krito vidurinio ugdymo programos pazangumo procentas ir buvo 
lygus 79 proc., kai tuo tarpu 2017-2018 mokslo metais jis sieke - 92 proc. Aukstadvario 
skyriuje pazangumas sieke atitinkamai 86 proc. vidurinio ugdymo programoje, o tai yra 
maiiau ne 2017-2018 m. m., kai rodiklis buvo 88 proc. 

Grafike zemiau pateikiamas 2019 m. valstybinip brandos egzamini} laikiusiqjij asmemj 
skaicius pagal mokomuosius dalykus. Visi egzaminai buvo islaikyti, taciau matcmatik^ 
islaike 29 proc., geoarafij^ - 79 proc. is laikiusiijji} siuos egzaminus. 

14 „   liia j 
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Mokyklinip brandos egzamini} suvestine yra pateikiama palyginant trijij metij rezultatus 
grafike zemiau. Yra pateikiamas laikiusip ir islaikiusiij egzaminus skaicius. Aukstadvario 
skyriaus duoraenys nepateikti grafike, taciau mokyklinius brandos egzaminus mokiniai 
islaike: technologijq egzamin^ h :ke ir islaike 16 mokiniu, lietuviij kalbos ir literaturos 
egzamina laike ir iSlaike 14 mokinip. 
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B Lietuviq kalba ir literatura B Menai a Technologijos 
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V.SI tCLKKTREM; PKOVKSIMO MO CEN TKA.S 

Mokimii skaidius 2019 metais isaugo desimtoje klaseje ir siek tiek sumazejo devintoje 
klaseje, kai tuo tarpu 2018 m. paiyginus su 2017 m. pakito nezymiai, zr. grafikjj zeraiau. 
Pastebima tendencija, kad dalis sios ugdymo pakopos mokinii} del jvairiij priezasciij 
(mokymosi sunkumai, mikroklimatas, motyvacija ir kt.) j EPMC mokytis ateina mokslo metq 
eigoje. Svarbu pastebet: kad didzioji dalis siu mokiniif lieka mokytis po pagrindinio ugdymo 
ir jgyja specialyb?. 

35 r 
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•9 klase 

.0 klase 

Mokiniq skaifius Mokini^ skaifius Mokiniiiskaifius 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Pagrindinio ir vidurinio issilavinimo jgijimas pateikiamas lenteleje zemiau. 
Aticreiptinas demesys j EPMC vykdomas atviry. dun| dienas, technologines pamokas bei 
profesinj orientavim^, kuriuo s^kiama pntraukti mokinius [gyti profesij^ ir tuo paciu jgyti 
brandos atestatus 

Molv>ln 
mcfciJ 

WStB 

tiKiOkn 

am 

^ranaos-: 
u'tcstatus 
gaviisiip 

. nibkiiiii; 
•skaicius 

mmm 
ammmm 
mmM 

^tcsliitus 

moldph} 

yptetfPHte 

1 

paZymtjunnv 

gayusi^' ; 

1 
2018-2019 58 23 40 I 23 16 70 
2018-2019 
Aukstadvario 
skyrius 

16 14 88 

2017-2018 24 21 88 45 31 69 

2016-2017 0 0 0 43 39 92 

Mokinii}, lankancii} neformaliojo ugdymo bQrelius jstaigoje 2018 - 2019 m. m., skaicius 
yra 251 ir tai sudaro 31.1 proc. nuo vis^ besimokanciijjq EPMC. 

vrrrn.i >■ Tf^rJ a 
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■aELEKTRfclSi' raOKSiiS 10 MOKV MO CENTRAL 

Is skirtij 2459 valandi} neformaliajam ugdymui 2018-2019 m. m., buvo panaudota 
'442 val. 

Mokimai aktyviai dalyvavo tarDtautim aose projektuose ir stazuotese (zr. lentele). 

Kil. 
'Nr.'- 

BVIokiiiiu 

T. 2018-1 -LTO1-KA102-046668 
ES jgudziu panorama 

vOKieiija 7 Logiotas 
ekspeditorius 

Italija 6 Virejas, konditeris, 
padavejas ir 
barmenas 

Ispanija 6 Automatiniu sistemq 
eksploatavimo 
mechatronikas 

2. 2019-1 -LTO 1-KA102-060115 
Praktika+ 

Vokietija 7 Logistas 
ekspeditorius 

Jungtine 
Karalyste 

8 Automobiliij 
elektromechanikai 

Malta 8 Statybininkai, 
elektrikai 

3. 2019-1-LT01-KA102-060143 
Tiltas} darbo rink^ 

Malta 5 Sekretorius, 
finansiniij paslaugi} 
teikeias, elektrikas 

Jungtine 
Karalyste 

4 Kompiuterines 
jrangos derintojas 

Italija 3 Virejas, konditeris, 
padavejas ir 
barmenas 

4. 
Nr. 2018-1-LT01-KA102-046868 
Profesinio mokymo jstaigij 
absolventij gebejimo mokytis 
aarbineje veikloje stiprinimas 

Slovenija 3 Masazuotojas 

Is viso mokiniij: 57 

2019 metij birzelio 11-12 dienomis Visagine vyko nacionalinis mechatroniki} 
profesinio meistriSkumo konkursas, kurj organizavo Visagino technologijos ir verslo 
profesinio mokymo centras kartu su FESTO. Konkurse dalyvavo komandos is keturii} 
Lietuvos mokymo jstaigij: Vilniaus TMC, Kauno technikos kolegija, Visagino TVPM ir 
must} mokyklos pirmo kurso mechatronikos specialybes mokiniai Ruslanas Purvineckis ir 
Rysard Zilinskij kartu su profesijos mokytoja Zana Kaminskiene. 

EPMC vyko meistriskumo konkursai kaip „Jaunasis dekoratorius", „Geriausias 
aplinkotvarkos projektas", „Logistas ekspeditorius", „Geriausias masazuotojas", 
„§auniausias elektrikas", „Geriausias kompiuterimo projektavimo operatorius", „Sauniausia 
sekretore", „Jaunasis verslininkas". 
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V poskyris. EPM.C ekonominiu, isocialiniy ir kiti| veiksnii} apiinkos anaiize 

mtlitfliai veiksniai, Pagrindinius valstybes poreikius jvardija Valstybes pazangos 
strategija „Lietuvos pazangos strategija „Lietuva 2030"", iskelusi sumanios Lietuvos vizij^. 
Visuomene turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti. Kiekvienas asmuo - atviras kaitai, 
kurybingas ir atsakingas. Tik taip Lietuvos Respublika galetij atsirasti tarp 10 pazangiausiij 
Europos S^jungos valstybiij nariij, o kiekvienas asmuo taptij savarankiskai kurianciu savo 
sekm? samoningu pilieciu, jsiliejanciu j tokiij pat asmenq. nacionalin? ir pasaulin? 
bendruomen?, pazangi^ ekonomikq ir savitq nacionalin^ kultur^. Todel svietimo politika ir 
numatomos svietimo kaitos kryptys turi sutelkti svietimo bendruomen? ir visus Lietuvos 
zmones (solidarumas) nuolat kryptingai lavintis (mokymasis) siekiant asmenines ir salies 
sekmes (veiklumas), us ki rant lygias galimybes. Butina profesinj mokymq labiau pritaikyti 
prie darbo rinkos poreikiij, stiprinti s^sajas tarp skirtingi} mokymosi pakopq, uztikrinti 
mxonei is skirtingose gyvenimo situacijose lengvai prieinamq t^stini profesinj mokymq, remti 
sunkumus patiriancius asmenis, diegti lankscias, mokymosi rezultatq vertinimu bei 
pripazinimu grindziamas sistemas, kuriomis butij remiami individualaus mokymosi budai, 
skatinti tarpvalstybinj judrumq. 

2017 m. birzelio 28 d. Lietuvos Respublikos svietimo ir raokslo ministras patvirtino 
Mokymosi vis4 gyvenimq pletros 2017-2020 metq veiksmq planq. Veiksmp planas 
skiriamas j tris skyrius; 1 skyrius, Mokymosi visq gyvenimq pletros 2017-2020 metq veiksmq 
piano tikslai, u2daviniai, priemones ir veiksmai. 2 skyrius. Mokymosi visq gyvenimq pletros 
2017-2020 meti| veiksmq piano priemones jgyvendinanciq ir 2014-2020 metq Europos 
s^jungos investicijq veiksmq programos lesomis fmansuojamq projektq sqrasas. 3 skyrius. 
Mokymosi visq gyvenimq pletros 2017-2020 metq veiksmq piano 2.2 priemones „Profesiniq 
mokymo jstaigq tinklo pertvarka ir modemizavimas, kad butq tenkinami darbo rinkos 
poreikiai ir uztikrintos mokymosi visq gyvenimq galimybes „ 2.2.1,2 veiksmo „sektoriniq 
praktin o mokymo centrq infirastrukturos pletra", projektq sqrasas. Veiksmq planas skiriamas 
j kelis tikslus. Pirmasis tikslas yra orientuojamas j galimyb? pasiekti tokj pedagoginiq 
bendruotneniq lygj, kai jq daugumq sudaro apmqstantys, nuolat tobulejantys ir rezultatyviai 
dirbantys profesionalus mokytojai, destytojai. Antrasis tikslas - garantuojant svietimo 
sistemos veiksmingumq, sukurti paskatq ir vienodq sqlygq mokytis visq gyvenimq sistemq, 
grjstq veiksminga pagalba atpazjstant save ir renkantis keliq veiklos pasaulyje. 

 2019 m. spalio 30 d. Elektrenq sa_vivaldybes taryba patvirtino Elektrenq savivaldybes 
2020-2022 metq neformaliojo suaugusiqjq svietimo ir t?stinio mokymosi veiksmq planq. 
Piano tikslas - pletoti mokymosi visq gyvenimq kokybiskq paslaugq jvairov^ Elektrenq 
savivaldybeje, skatinant suaugusiqjq nuolatinj mokymqsi. Jis paruostas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministras patvirtino Mokymosi visq gyvenimq 
pletros 2017-2020 metq veiksmq planu. 

Ekonominiai veiksniai. Siuo ir ankstesniu Europos Sqjungos finansines paramos 
laikotarpiu profesinio mokymo sritis buvo labiausiai finansuojama svietimo sritis. Siekta, kad 
profesinio mokymo sistema taptq patrauklesne, gyvybingesne ir veiksmingesne. Ypac 
sparciai profesinio mokymo sistema buvo modemizuojama atnaujinant ir pletojant 
infrastr ikturq, kuriant ir tobulinant mokymo priemones, diegiant mokymo kokybes valdymo 
mechamzmus ir tobulinant mokytojq kvalifikacijq. Kuriamas 41 sektorinis praktinio mokymo 
centras, aprupintas naujausiomis technologijomis praktiniam mokymui. Sukurtas ir 
jgyvendinamas profesijos mokytojq technologiniq kompetencijq atnaujinimo modelis. 
Kvalifikacijos tobulinimas vyksta imonese organizuojant stazuotes. parengtos kompetencijq 
atnaujinimo programos. 
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Socialiniat, sociaiiniai dcmografiniai veiksniai. Mokinii) pavezejimo islaidas 
kompensuoja Elektrenij svietimo paslaugij centras. Aukstadvario skyriuje pavezejimui yra 
okirta 296 eur. Socialines pararaa maistu buvo teikiama Aukstadvario skyriaus 24 mokiniams. 
Kiti paramos teikimo budai kaip parama drabuziais ar avalyne nebuvo teikta ne vienam 
raokiniui. Mokinii} skaicius vaziuojanciij j mokykl^/namo savaitgaliais - 15 mokinii} (37 
mokiniai Aukstadvario skyriuje). 26 Aukstadvario skyriaus mokiniams buvo skirtos 
vienkartines pasalpos. Papildomai 40 mokinii}, is kuriq 15 mokinii} is Aukstadvario skyriaus, 
buvo 50 procenti} sumazintas bendrabucio mokestis. 

Gyventojij skaiciaus kaita ir kiti veiksniai (pavyzdziui, Svietimo politikos sprendimai 
jvest privalom^ priesraokyklini ugdym^, populiarinti profesinio mokymo programas) leme, 
kad raazejo mokinii} bendrojo ugdymo ir aukstosiose mokyklose (nuo 2012 m. iki 2016 m. - 
nuo 11 iki 22 proc.), o ikimokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo jstaigose daugejo (12 
proc. ir 7 proc.). Per artimiausius penkerius metus labiausiai gali kisti vidurinio ugdymo 
lygmens (prognozuojamas mazejimas) ir pagrindinio ugdymo lygraens mokinii} skaifiius 
(tiketina, jis dides). Isaugo profesinio mokymo prieinamumas ir paslaugij jvairove, profesinio 
mokymo sistema aktyviai pritaikoma asmenims, turintiems specialiiyi} ugdymosi poreikii}. 
Beveik visos profesinio mokymo jstaigos yra pasirasiusios bendradarbiavimo sutartis su 
uzsienio profesinio mokymo jstaigomis ir daug ji} aktyviai naudojasi tarptautinio mobilumo 
programi} galimybemis. {vairiuose Leonardo da Vinci mobilumo projektuose dalyvauja apie 
1300 profesinio mokymo jstaigi} mokinii}. Taciau tik apie 33 proc. jaunuolii} (Europos 
S^jungos vidurkis - 50 proc.) renkasi profesinj mokymq, o kiti po bendrojo ugdymo 
mokyklos-iskart-renkasi studijas aukstosiose mokyklose ar be profesinio pasirengimo ateina j 
darbo rinki}. Daugiau nei penktadalis uzimti} gyventoji} (22,9 proc.) dirba neturedami 
kvalifikacijos, t. y. yra pabaig^ tik pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas. 
Kartu tai atskleidzia ir suaugusiiyij jtraukimo j profesinj mokym^ ir jij kvalifikacijos 
tobulinimo svarbi} sudarant sqlygas pripazinti jq neformaliojo svietimo ar savisvietos budu 
jgytas kompetencijas. 

Seimos krize ir dalies gyventoji} sunki socialine padetis didina socialinius svietimo 
sistemos jsipareigojimus. Dideja nedamiose seimose augancii} vaiki} bei socialiai 
problemiski} mokinii} skaicius. Nemazai jaunuolii} patenka j jvairias rizikos grupes: vartoja 
alkoholj, narkotines medziagas, smurtauja arba tampa smurto aukomis, vengia lankyti 
mokykl^. Nors ir vykdoma nemazai prevencinii} programi}, taciau jos yra skirtos mokyklinio 
amziaus mokiniams. Tuo tarpu baigusiems vidurinj issilavinimq ir profesinese mokyklose 
besimokantiems asmenims prevencinii} programi} net nera sukurta. Tuo tarpu profesines 
raokyklos nera [trauktos j prevencinii} programi} tikslines grupes (mokosi 16 m. ir vyresnio 
amziaus), Nerima kelia ir mokinii} sveikatos rodikliai, nes besimokantiems profesinese 
mokyklose reikalingos ne tik teorines zinios bet ir fizine istverrae. Dar viena problema, kad 
darbdaviai vis dar nereikalauja kvalifikacij^ patvirtinanfiii} dokumenti}, o jaunuoliai baig? 
pagrindines bei vidurines bendrojo lavinimo mokyklas, del jvairii} sunkii} socialinii} padecii}, 
eina dirbti nekvalifikuot^, mazai apmokaraa darbi} musq galies ar uzsienio darbo rinkose. 

Technologiniai veiksniai. Svietimo politikai svarbu sudaryti sglygas svietimo 
oendruomenei gauti reikiamq. informacijq, kurti, bendrauti ir bendradarbiauti, keistis 
informacija su kitomis institucijomis, tuo mazinant „popierizm^", uztikrinant duomeni} 
integralum^, derinti jvairii} instituciji} kuriamas informacines sistemas, teikti metodin? 
pagalb^ ji} kurime, remiantis salies siekiu j informacin? visuomen?, toliau uzsitikrinti 
reikiamq fmansavimq, Europos strukturinii} fondi} leSomis jgyvendinti reikiamus pletros 
projektus. 
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Informacinii} if komunikaciniu technologijij progress jtakoja salies kursas j informacine 
visuomen?, siekiamybe svietimo valdymq grjsti duomenimis, ES finansuojami} programij, 
skatinancii} ir remianciij IKT naudojim^ svietime, plati pasiula bei didesnis jaunesniosios 
kartos kompiuterinis rastingumas. 

Situacija darbo rinkoje ir perspektyviausios specialybes. Uzimtumo tamyba parenge 
2020 m. jsidarbinirao galimybii} barometrus, apimancius 155 profesijq grupes. Juose 
atsispindi Lietuvos ir atskinj apskriciij darbo rinkos stmktura bei vidutinis darbo uzmokestis 
(neatskaicius mokescii|). Prognozuojama, kad siemet, kaip ir praejusiais metais, paklausiausi 
bus IT sektoriaus darbuotojai ir inzinieriai, taip pat padidejo mokytoji} ir sveikatos apsaugos 
sektoriaus darbuotoji} poreikis. „|sidarbinimo galimybii} barometras 2020" parengtas 
isanalizavus darbdaviij apklausij ir „Sodros" 2019 m. 1 pusmecio vidutinio darbo uzmokescio 
duomenis. 

2018 m. birzelio 21 dien^ Seimas prieme atnaujintcj Nacionalines energetines 
nepriklausomybes strategy^ (NENS). Joje nurnatoma, kad Lietuva ateityje vis^ reikaling^ 
elektr^ pasigarains pati, be to, bus skiriamas didelis demesys „zaliosios" energetikos pletrai. 
Taip pat aptartos silumos gamybos perspektyvos. Strategijoje nuraatytos keturios pagrindines 
Lietuvos energetikos politikos kryptys - energetinis saugumas, zaliosios energetikos pletra, 
tausus energijos vartojimas bei konkurencingumas ir inovacijos. Naujajame energetikos 
politikos dokumente ypac svarbus vaidmuo skiriamas raazajai energetikai ir aktyviam 
elektros energijos vartotojij jsitraukimui j energijos gamybtj. Gyventojams, nusprendusiems 
patiems pasigaminti sau reikaling^ elektros energy^ is atsinaujinanciq istekliy, bus 
sudaromos palankios s^lygos bei kuriamos jvairios paramos prieraones. Planuojama, kad iki 
2030 m. salyje turetg btiti ne maziau kaip 500 takst. gaminanciy vartotojy. {informacija 
paimta is https://www.delfi.lt/verslas/energetika/seimas-pritare-lietuvos-energetikos- 
strategijai.d?id=78369197}. Jau vien sis dokumentas suponuoja atitinkamy darbuotoji} 
paklaus^, todel skubiai turi buti mogiama ir tokiy darbuotoji} pasiula. Atkreiptinas demesys, 
kad sioje srityje tiketina atsiras ir laisvy darbuotoji}, dirbusiy termofikacijoje ar kitose ne 
atsinav'inancios energetikos srityse. Taigi, §ie darbuotojai privalo islikti konkurencingi darbo 
rinkoie. Cia profesinei mokyklai atsiveria perkvalifikavimo galimybes. 

Atsizvelgiant } tai, kad energetinis saugumas yra visos salies prioritetas, tiketina, kad 
poreikis tokiems darbuotojams bus milziniskas, o darbo rinka skubiai reaguos j tokius 
pokyc'us. Jau dabar yra ruoSiama teisine baze, jgalinanti tiek juridinius tick fizinius asmenis 
jdarbinti atsinauiinancius isteklius savo ukiuose. 

VI poskyris. Renginiai, E.PMC aktyvumas 

Daiyvavimas parodoje „Studijos 2019", EPMC mokytojai ir mokiniai parodoje 
STUDIJOS 2019 profesijas pristate dvejose zonose: 

g profesijos mokytojai Marius Budenas, Viktoras Misiovic, Daiva 
iitrakgieue su mo nia. Evaldu Kucinsku, Maksimu Kovzenkinu ir Gyciu BariSausku. 

| pristate apsvietirao pulty su judanciu pro2ektoriumi (profesija - Renginiy techninio 
i aptamavimo darbuotojus) .f-3D spausdintuvi} galimybes (profesija - Kompiuterines jrangos 
| derintojas). Mokinys Evaldas Kucinskas parodoje demonstravo ir savo darby - 3D 

spauscfntuvu pagami ty roboto ranky, valdomy deformacijos jutikliais. 

estate " mbk.iU i Giedre Gliaudeliene, Jevgenijus Koncevojus su 
raoKytoja irena Cemiukiene. 
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Atvirq clurq dienos oftanizavirnas. EPMC, noredamas regiono mokiniams 
pristatyti kuo jvairesn; studiji^ program^ spektrq, Atvin} duri{ dienoje (2019 ra. balandzio 14 
d.) pristate ne tik savo mokykloje vykdomas mokymo programas, bet ir aukstiyij mokyklij, 
kolegiji{ studijij programas. Renginyje apsilanke Trakg, Kaisiadorig, Elektreng savivaldybig 
bendrojo la1 "nirao mokykig vyresnigjg klasig mokiniai is astuonig mokyklg. 

Mokykla pasirinko patrauklg atvirg durg dienos organizavimo budg, pakviesdama [ 
EPMC atvyksti ir aukstgjg mokyklg atstovus. Per mokslo metus mokykla kviecia kitg 
mokyklg mokinius „pasimatuoti" profe^^^s pamokg metu. 

  Informac ngtcclinologijg sektorius IT...arbe jg gali? 

Interakiyvus tumyrai ir kuryb: ics dirbtuves su Vilniaus kolegijos Elektronikos ir 
| informatikos fakulteto destytojais ir studentais. 

i Lektor.ai: V miaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto atstovai, Elektreng 

i profesinio mokymo centro profesijos mokytojai Marius Budenas, Viktoras Misiovic, Daiva 
i Straksiene. 

i jkvepianti fotografes Migles Staskevicienes (Migla Photography) istorija, kaip is pomegio 
i fotografuoti uzaugti [ sekmingg verslg. Svencig dekoravimo verslo subtilybes. Praktine veikla 
1 - foto sesija. ■ 

: Lpktores: MIGLA PHOTOGRAPHY fotografijos studijos jkureja Migle Sta§keviciene, 
MU2KARTU svencig organizatores Migle ir Emilija, Elektreng profesinio mokymo centro • 

i profesijos mokytoja Asta Rainiene. 

i • Sveikatinimo sektorius „Sveikame kune - sveika siela" 

Paskaita apie ismanigsias sveikatos technologijas ir praktiniai uzsiemimai; kuno sudeties 
1 tyrimas, idealaus svorio skaiciuoklevmitybos piano sudarymas, klaidos sportuojant, skirtingg 
j treniruocig pritaikymas kasdieniame gyvenimc, tradiciniai ir netradiciniai masazai. 

i Lektoriai; Elektreng profesinio mokymo centro profesijos mokytojai Visvaldas Asmena, j 
i Ruslan Kazarev, Ramune Sarapiene, Irena Cemiukiene. i 

j *, Maisto gamybos sektorius Vireju Master Class 

| '/akarelio uzkandziai ir desertai (teorija ir praktika). 

Verslo organizavimo sektorius „Nuo idejos iki verslo" 
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I LeKtoriai: Elektrenij profesinio mokymo centre profesijos mokytojos Danute Tumuliene, Rita 
| Vilaniskiene, Danguole Bulaukiene, Inga Labunskiene. 

v. , y . . . 
Atvirq duru naktis SV1ECIAM 2019, Jau antrus metus Elektrenij profesinio 

mokymo centre vyksta atvirxi durq renginys „Sviecfiam 2019". { sj renginj atvyksta sveciai 
is jvairiij Lietuyos jaunimo organizacijq, is Anyksciq A. Baranausko pagrindines mokyklos 
jaunimo klubo, Kazlij Kudos Kulturos centro „Jaunimo dainavimo studijos", atviros jaunimo 
erdves „Prienas"J Prienu jauntuq maltieciq grupes, Prienq jaunimo reikaiq tamybos, 
Anyksciq kulturos centro Azuozeriq skyriaus atviros jaunimo erdves, Druskininioj jaunimo 
azimtumo centro, Kazlq Kudos sav. Bagotosios kulturos namu, Kauno suaugusiigq ir 
jaunimo mokymo centro bei is Elektreni} savivaldybes. Sio renginio tikslas yra sukviesti 
jaunimq j profesinj mokymo centrq, parodyti turimq infrastrukturq, supaiindinti su 
vykdomomis programomis. 

Siekiant renginj padaryti patraukliu jaunimui, yra kvieciami sveciai, padedantys 
suburti jaunimq. Visi atvyksta savanoriskais pagrindais, taciau padeda pristatyti ir vykdomas 
profesijas. Siai metais renginyje vyko susitikimas su dainininke Juste Arlauskaite, labiau 
zinoma Jazzu sceniniu slapyvardziu, kuriq atlydejo Girvydas Duoblys (Pilietiniq iniciatyvif 
vadovas). Dainininke pasakojo, kaip mete mokslus, nes gyvenime turejo kitq tiksiq - 
dainuoti. Diskusijos pabaigoje Jazzu kreipesi j jaunimq ir linkejo jiems nebijoti bandyti, 
moketi mokyt . is savo klaidq, moketi atsirinkti, kas svarbiausia ir buti zmogumi. 
Organ; .uotos jvairios, jdomios veiklos - jaunimq su teatro subtilybem supazindino Elektrenij 
„Versmesa gimnazijos mokytoja Elvyra Kasperaviciene—Robotikos studijoje jaunimq 
konstruoti, programuoti moke Elektreni} profesinio mokymo centro profesijos mokytoja 
Zana Kaminskiene kartu su mokiniais. K^stutis Cvetkovas jaunimq pakviete j debatq klubq, 
Elektreni} jaunimo centro darbuotojos Justina Zaleckiene ir Barbora Vidauskiene organizavo 
veiklas, kuriq metu mokiniai jsivertino save, bande issiaiskinti, kas motyvuoja veikti siame 
gyvenime. Veikloje „Skaniai ir sveikai", kuriq organizavo mokytojai Irena Cemiukiene, 
Ruslan Kazarev, Visvaldas Asmena bei Elektreni} savivaldybes Svietimo, kulturos ir sporto 
skyriaus vyr. specialistas Mykolas Krasnickas jaunimas ne tik pasitikrino savo kuno mases 
rodiklius, bet ir aktyviai vieni kitiems atliko tailandietiskq masazq, gaminosi bei ragavo 
sveikuoliskq kokteilj. Apie ekologin? reklamq diskutavo jaunimas su IT mokytojais Daiva ir 
Viktoru Misioviciais. 

Renginys yra organizuojamas bendradarbiaujant su Elektreni} savivaldybes 
Jaunimo koordinavimo skyriumi ir Elektreni} jaunimo centru. Kiekvienais metais renginio 
prieraonems jsigyti randami remejai socialiniai partneriai, kurie irgi jsitraukia tick j renginio 
veklas tiek j paties mokymo centro procesq. 

Kiti EPMC renginlai. Dalyvauta Respublikinese akcijose „Atmintis gyva, nes 
liudija", veiksmo savaiteje patyciy", Tarptautineje Tolerancijos dienos minejime. 

Mokyklos mokiniai dalyvavo konkursuose ,J.ietuvos kovy uz laisvq ir netekcty 
istorijM ,Mes esame NATO" - (mokinio darbas pateko j finalq), Meninio skaitymo konkurse 
(II etapas). 

Mokykloje puoselejamos lietuvii} liaudies paprociai ir tradicijos - organizuoti 
tradicijomis tap? renginiai - Uzgavenhj svente, Kaziuko muge. 

Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai, skirti valstybes svarbioms datoms 
pamineti - ,yltmintis gyva, nes liudija", Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, vyko netradicines 
pilletinio ugdymo ir Lietuvos palinimo pamokos Lietuvos kariuomenes daliniuose. pazintines 
ekskursijos. 
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MoKjmams organizuojanii profesinio informavimo ir orientavimo renginiai, „Karjeros 
dienos 2019i\ ,Jaunojo verslininko" konkursas, susitikimai su karjer^ padariusiais zmonemis 
CM. Mikutaviciumi, G. Liaudansku - Svaru, J. Arlauskaite Jazzu). 

Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai - Rugsejo l-osios svente, Pyragif 
diem, Psichikos diem, Europos kalbt} diena, Draugo diem, AIDS diem, gimnazisti} - 
pirmakursiij krikstynos, Zemes dienai skirti renginiai, Diplomij jteikimo svente, Kaledine 
popiete. 

Mokiniams organizuota „Jaunojo automohilisto „ Sauniausio matematiko ", anglq 
kalbos, „Praeities stiprybe - dabarciai„ Olympio „ Fizika - be patycii}", informatikos ir 
informatinio mqstymo konkursas „ Be bras", Dailyrascio, „Jaunojo vertejo", Meninio 
skaitvmo konkursai, sporto varzybos - tinklinio, krepsinio, futbolo. 

Dalyvauta Elektreni| savivaldybes mokinig lietuvii^ kalbos olimpiadoje, nacionaliniq 
teisiniij zimq" olimpiadoje Mykblo Riomerio Universitete, skaityti pranesimai VDU 
organizuojamoje respublikineje konferencijoje „Mqstymo kompetencija ir jos ugdymas", 
Elektreni} savivaldybes konferencijoje „Rasymas kaip kalbejimas Vaizganto kuryboje ir/arba 
§iandienineje kalboje", 

Organizuotos netradicines pamokos arba „pamokos kitaip" - „Kvepavimo sistema ir 
sveikata „ Mitybos rezimas", integruotos pamokos „Akis ir optine apgaule", „ Psichikos 
sveikatos stiprinimas" ..Pasakyk Ne narkotikams", „Ausis, klausa, muzikos suvokimas ir 
muzika" 

Antrus metus is eiles yra t^siamas bendradarbiavimas su Kauno technikos kolegija ir 
ji] studentais. Sii) mokymu deka yra gaunama nauda valstybiniu mastu, kuomet tinkama 
programme ir technologine jranga apmpintas profesinio mokymo centras gali suteikti ziniq, 
isugdyti praktinius jgudzius aukstesniojo mokslo studentams. Tokiu budu, bendradarbiavimas 
vyksta ne tik siekiant perduoti mokslo naujoves, bet ir naudojant mokymo haz$, isvystyt^ 
infrastruktur^. 

Pavasarj profesinio mokymij centre apsilanke mokymt} „Basic skills for Digital youth 
work" dalyviai ig 9 valstybit}; Norvegijos, Lietuvos, Italijos, Latvijos, Graikijos, Portugalijos, 
Makedonijos, D. Britanijos, Lenkijos aplanke Lietuv^, kur susipazino su skaitmeninemis 
technologyomis ir jy pritaikymo darbe su jaunimu galimybemis. Sveciai gilinasi j 
technologijas, jtakojancias visuomen?. lie daug bendrauja, bendradarbiauja ir analizuoja 
skaitmenin? transformacijy, kuri formuoja musy darbo rinky, issilavinimy, jaunimo veiklas ir 
net tarpasmeninius santykius. Siy mokymy metu pagrindinis demesys yra skiriamas 
jaunimui, kuriems siekiama parodyti, jog skaitmenizacija gali tapti kasdieniu organizaciniy 
veikly dalimi. Elektreny profesinis mokymo centras buvo pasirinktas kaip viena is aktyviai su 
/aunimu dirbandiy organizacijy, naudojanciy savo darbe daug skaitmeniniy priemoniy. 

Vykdant bendry projekty su darbdaviy konfederacija profesinio mokymo jstaigy 
absolventij gebejimo mokytis darbineje veikloje stiprinimas" sudarytos sylygos 5 masazo, 
sporto klubo veiklos organizatoriy mokytojams tobulinti technologines kompetencijas 
Kroatijoje, Maltoje, Vengrijoje. 

Dalyvauta Elektreny savivaldybes administracijos organizuotame Neformaliojo 
suaugusiyjy svietimo programy konkurse, 6 programos gavo finansaviray ir jvykdytos pagal 
pasiragytas sutartis: 

• Nr. 9S-06/5F-57, programa „Elektrolankmis suvirinimas MMA, MIG-MAG 
budais"; 

• Nr 9S-07/5F-59, nrograma „Metalo pjoviraas, lankstymas, kalimas"; 
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• Nr. 9S-08/5F-60, programa „Kompiuterine erdvine braizyba 
pradedantiesiems"; 

• Nr. 9S-09/5F-56, programa „Kaip pasiruosti darbo pokalbiui? Nuo...Iki,.."; 

• Nr. 9S-10/5F-58, programa „Finansp laboratory a"; 

• Nr. 9S-12/5F-61, programa „Suaugusiiijq sqmoningo fizinio aktyvumo 
reguliavimas ir sveikos mitybos ugdymas bei skatinimas Elektreny 
savivaldybeje". 

IISKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

|GYVENDINIMAS 

I poskyris, Misija, vizija ir vertybes 

MIS1JA. Nuolat besimokantis, atviras kaitai, kurybingas ir atsakingas zmogus 
moaemiame bei -konkurencingame profesinio mokymo centre gauna kvalifikuotq profesinj 
mokymq ir kokybiskq vidurinj ugdymq, atitinkandius siuolaikinj mokslo, technologyy, 
ekonomikos ir kulturos lygi. padedanrms jam jsitvirtinti ir konkuruoti darbo rinkoje. 

VIZIJA Tvari, ver2Ii, atvira ugdymo institucija, suteikianti kiekvienam visuoraenes 
iiariiu galimvb? jgyti siuolaikiskas profesijas ir mokytis visa gyvcnima. 

VERTYBES; 

* Atvimmas - kitokiam poziuriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, 
bendradarbiavimuij naujovems, kaitai. 

• Kurybiskumas- generuojant vertingas idejas ir jas jgyvendinant, i§§ukius 
/ertinant kaip naujas galimybes savo sekmei kurti, 

0 Atsakomybe- uz savo veiksmus, moralines normas, aktyvus rupinimasis ne tik 
savimi. bet ir savo aplinka, bendruomene, savo salimi. 

11 poskyris, Strateginiq tiksh} vykdymas 

Siekiant jgyvendinti efektyvig EPMC pletra nustatyti sie 2019-2021 mety jstaigos 
veiklos prioritetai ir tikslai: 

Prioritetai  Tiksiai - 

I prioritetas. Mokymo ir 
mokymosi stiprinimas 

1.1. Uztikrinti profesinio mokymo, bendiojo lavinimo ir 
mokymo(si) proceso kokybe 

1.2. Teikti pagalby mokiniams mokantis ir jsidarbinant 

1.3. Skatinti raokyklos bendruomenes tobulinimysi ir 
aktyvumy 

II prioritetas. Viesyjy paslaugy 
teikimas ir tikslingas mokymo 

2.1. Plesti viesyjy paslaugy teikimy 

2.2. Tiksnngai atnaujinti mokymo bazq; ir inventoriy 

22 



i ill ''a f UKM r-KOI KSIMC) MOKVIMO CT.NTRAS 

Prioritetai Tikslai 

bazes atnaujinimas 2.3. Kitos profesinio raokymo jstaigos prijungimas prie 
EPMC 

Rizikos veiksniai. Rizikos valdymas yra vienas is svarbiausiij tvaraus veiklos 
urganizavimo ir sekmingo poky-'i} jgyvendinimo uzdavinii}. Didel? reiksm^ turi aiskus 
pagrinJiniij rizikos veiksniij jvardinimas bei pagrindiniij rizikos valdymo priemoniij 
pasirinkimas. Zemiau pateikiama rizikos veiksniq, bendru visam jstaigos veiklos 
organizavimo procesui, analize. Buvo isskirti keli esminiai veikloje vykstantys arba galintys 
jvykti rizikos veiksniai, analizuojama jij jtaka EPMC veiklos organizavimo procesui bei jq 
pasireiskimo tikimybe. 

Rizikos vciksniq • , Vajdymo priemones 

Nepakankamas 
visq susijusiq 
saliq bendradar- 
biavimas jstaigq 
jungimosi metu 

Visos salys turi paskirti 
atsakingus asmenis, turincius 
pakankamq pafi^*, reikalingq 
pokyciq jgyvendinimui, kad 
butq suformuota komanda, 
atsakinga uz pokyciq 
jgyvendinimq. 

Seicmingam veiklos pertvarkymo 
jgyvendinimui itin svarbu, jog visos 
Salys, kurios yra tieriogiai susijusios su 
pertvarka, butq jsitraukusios vykdant 
numatomus pokycius. Numatytas bendrq 
darbo grupiq sudarymas, aiskiai 
paskirstant fbnkcijas konkretiems grupes 
nariams. 

Darbuotojq 
pasipriesinimas 
pokyciams 

Sekmingam veiklos 
pertvarkymo proceso 
jgyvendinimui, mokymo 
jstaigos bendruomene turi 
palaikyti pokycius. Del 
neigiamos reakcijos gali 
nukenteti pertvarkymo veiklq 
jgyvendinimo kokybe ir 
pokyciq t^stinumas. 

Savalaike komunikacija apie vykstancius 
pokycius, jq pagrindimq ir kokias naudas 
pokyciai turetq atnesti mokymo jstaigq 
bendmomenei uztikrins jstaigos 
optimizavimo bei profesinio mokymo 
veiklq vystymo efektyvuma 

Kompetencijq 
stoka 

Laukiami pokyciai nebus 
gyvendinti, jei nebus proceso 

lyderiq, gebanciq tinkamai 
vykdyti projekto uzdavinius bei 
identifikuoti tolimesnes 
jstaigos veiklos pletros kryptis. 

Butina is anksto jvertinti darbuotojq 
kompetencijq suderinamumq su 
numatytais mokslo valdymo proceso 
pokyciais ir esant poreikiui, parengti 
kompetencijq ugdymo veiksmq planq. 
EPMC vadovybe prisiims atsakomyb? 
del rezultato pasiekimo. 

Rezultatq 
velavimas 

Pertvarkymo veikloms 
uzsitpsus, bus prarasta vertinga 
laiko dalis, todel pokyciai gali 
nejvykti tinkamu laiku. 

Siekiant valdyti Siq rizikq, reikalingas 
efektyvus pokyciq planavimas ir aiskiq 
;rminq ir laukiamq rezultatq 

nustatymas. 

Zmogiskqjq 
istekliq 
tt-il Viit-n op vi. ciivtiiixub 

Pokycius jgyvendinanciq 
darbuotojq trukumas ar kaita 
gali lemti nekokybiskus 

{ projekto vykdymq galima jtraukti 
papildomus ekspertus, svarbius 
sekmingam pokydio jgyvendinimui. 
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Rizikos 
veiksniai 

Rizikos veiksniij 
paaiskiiiinias 

Valdymo priemones 

f  

jgyvendinimo rezultatus. Rizikg numatoma mazinti projekto 
komandai efeKtyviai dalinantis sukaupta 
oatirtimi, jgyta vykdant panasaus 
pobudzio projektus 

Mokymo 
program tj 
dubliavimas 

Dalis mokymo prugramij yra 

besidubliuoianti. 
Konsoliduojant jstaigij mokymo 
programij paketus, jungiamij jstaigij 
siulomos mokymo programos turi buti 
perziuretos, atsizvelgiant j jstaigos 
specializacija ir mokymo programij 
atitiktij darbo rinkos poreikiams, bei 
atsisakyta dubliuojanciij programij. 

Apibendrinant rizikos veiksniij analiz?, galima teigti, jog norint pasiekti jstaigos veiklos 
pertvarkymo naud^, svarbu uztikrinti pagrindines prielaidas, leidzianfiias organizacijoje 
sekmingai diegti ir palaikyti numatomus pokycius; 

> bendruomenes palaikymas ir atvirumas pokyfiiams; 
• aiskus tikslai ir rezultatij vertinimas; 
® aiskus atsakomybiij pasiskirstymas; 
» darbuotojij kompetencijos pletojimas; 

• sklandi vidine komunikacija; 
• re'kaHngi} "stekliuuztikrinimas. 

Kokybes uztikrinimo veiksniai. Per 2019 metus buvo atliekama Ugdymo kokybes 
gerinimo anauze remiantis veiklos kokybes vertinimu. Efektyvios ugdymo kokybes tikslas 
(siekiamybe) - uztikrinti stabili}, tolygq ir prognozuojamej nustatytos kokybes ugdymo 
paslaugos teikim^. 

2018 -2019 m.m. lapkricio - vasario menesiais Vs{ EPMC buvo vykdomas giluminis 
veiklos kokybes jsivertinimas. Tyrimas buvo atliktas IQUES online Lietuva sistemoje. 
Dalyvauti elektronineje apklausoje buvo pakviesti 54 (pemai 71) bendrojo lavinimo, 
profesijos mokytojai ir administracijos darbuotojai Pilnai atsakyti} (jskaitant is dalies 
atsakytus) klausimynij sugrj2o 44 (85,2 % visi{ galirn^ darbuotojij) (2017-2018 m.m. - 56), 
kas sudarvtij 84,6% (2016-2017 m.m. — 78,9% ) (siemet 3,72 % daugiau negu 2017-2018 
m.m.). 

Dalyvauti apklausoje el. pastu buvo pakviesti - 126 (2017-2018 m.m. - 105) (2016- 
2017 m.m. - 394) moksleiviai.Pilnai atsakytij klausimynij siemet sugrjzo - 55 (43,7 %), 
(2017-2018 m.m. - 66 (62,9%), (2016-2017 m.m. - 134 (34,0 %)(siemet sugrj2o 19,2% 
maziau negu 2017-2018 m.m., 9,7% daugiau nei 2016-2017 m.m.) 2014-2015 m.m. apklausti 
82 mokiniai, anketij sugrjzo 60, viso - 73,2 % (29,5% maziau nei siemet). Siemet apklausq 
41,5% (2017-2018 m.m. - 16 %), (2016-2017 m.m. - 50,6 %) noriau vykde mokytojai nei 
mokiniai (2014-2015 m.m. - 8% noriau). 

2018 - 2019 m. m, jvertinus ankciau tirtas veiklos kokybes jsivertinimo sritis buvo 
nutarta isnagrineti 1 -ijjjj sritj „Rezultatai". 2017 - 2018 m. m. buvo nutarta isnagrineti 2 - 

m sfftj „Ugdymas (-is) ir mokiniij patirtvs ". Tyrimo tikslas - istirti ugdymo(-si) ir mokiniij 
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patirdiij efektyvum^ EPMC. Respondentais buvo pasirinkti atsitiktiniai mokyklos I - III kursij 
moksR-iviai, pedagogai ir admm;-itracijos darbuotojai. 

Bendradarbiavimas su socialiniais parhieriais ir savivaldybemis. EPMC 2019 
metais naujai pasirasytos ir vykdomos naujos bendradarbiavimo sutartys su; 

Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetu; 

• Sporto klubu „Centauras"; 

• KLauno maisto praraones ir prekybos mokymo centru; 

Elektrenp savivaldybes sporto centru; 

• Elektrenij socialines globos namai; 

UAB Modus Energy Solutions 

Is viso su socialiniais partneriais pasirasytos ir vykdomos 89 bendradarbiavimo 
sutartys. 

2019 metais mokykloje buvo organizuotos edukacines veiklos (pamokos, paskaitos, 
seminarai, ir kt. renginiai) pas darbdavius ir socialinius partnerius, darbdavip atstovai vertino 
mokinius profesinio meistriSkumo konkursuose, dalyvavo asmens jgytp kompetencijq 
vertinime. 

Elektrenp profesinio mokymo centras bendradarbiauja su regiono bendrojo lavinimo 
mokyklomis, organizuoja Araatq dienas, kuriij metu mokinius informuoja apie Elektrenij 
profesinio mokymo centre vykdomas profesinio mokymo programas, priemimo tvarkg, 
raokymosi sijlygas, jsidarbinimo galimybes. 

Siekiant informuoti apie mokykloje vykdomas mokymo programas, mokymosi 
s^lygas bei kartu gerinti profesinio mokymo jvaizdj, dalyvauta tarptautineje parodoje 
„Studijos 2019". 

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Trakp, Kaisiadorip uzimtumo tamybomis: 
mokykloje vyko paskaitos bedarbiams, vykdomos t^stinio profesinio mokymo programos. 

Mokykla yra atvira bendruomenei - mokyklos intemeto svetaineje www.epmc.lt 
publikuojaraa aktuali informacija mokytojams, mokiniams, tevams: priemimas, mokyklos 
veikla, profesinis informaviraas, svietimo pagalba, kokybes politika, ugdymas kaijerai, 
projektai, tyrimp medziaga, teikiama informacija apie darbo rinkos mokymo programas, 
nuolat atnaujinama naujienp skiltis. Sukurtas mokyklos jvaizdis socialiniame tinkle 
„Facebook". 

Kiekvienais metais mokykla organizuoja tradicinf Kaziuko mug?, kurioje prekiauja 
Elektrenp ir aplinkinip savivaldybip amatininkai, kitp mokyklp ir musp mokyklos mokiniai. 

Elektrenp savivaldybes administracija, seniunija, policijos komisariatas, Elektrenp 
komunalinis ukis noriai priima mokyklos mokinius j baigiampjp praktikp, Sip institucijp 
darbuotojai dalyvauja ir vertina mokinius asmens jgytp kompetencijp jsivertinimo metu. 

Nuolat bendradarbiaujama su Elektrenp savivaldybes adrainistracijos Svietimo, 
iculturos ir sporto skyriumi, organizuojant raokinip brandos egzaminus, sprendziant svietimo 
oolitikos formavimo klausimus, vykdant vadovp atestacijp. 

Elektrenp savivaldybeje metodin? veiklp vykdo Elektrenp savivaldybes svietimo 
pasiaugp centras. Mokykla bendradarbiauja, talkina ir dalyvauja organizuojant 11-12 klasip 
mokinip dalykines olimpiadas, konkursus, organizuojant mokytojp metodin? veiklp, 
kvalifikacijos tobulinimp, pasidalijimp gerpja darbo patirtirai. Su Centm bendradarbiaujama 



V'SI EUlKTKENy VROFESiNIO MOK\ .ViO CKM R.VS 

ormizuojant mokiniij pavezejimq ir apmokant mokyklos mokiniams keliones islaidas. 
Elektrenij savivaldybes Svietimo paslaugq centre pedagogine - psichologine tamyba 
konsultuoja specialiqjq poreikiq mokinius ugdymo klausimais ir teikia pedagogin? pagalbq. 

Vyksta intensyvus bendradarbiavimas su Elektrenq savivaldybes ugdymo jstaigomis: 
jvairii} ugdymo koncentrq mokiniai visus metus kvieciami j Amatq dienas, kuriq metu su 
musq mokyklos mokiniais dalyvauja praktiniuose uzsiemimuose. Kartq per metus 
o- ganizuojama Atvirq dunj diena. 

Aukstadvario skyriuje tesiamas ir pleciamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 
tarp jy ir kaimo turizmo sodybomis, ugdymo jstaigomis. 

Ill SKYRIUS. BIUDZETO LES^ PANAUDOJIMAS 

EPMC dalioinkq pasisk'^tymas pateikiamas lenteleje. 

LR Svietimo ir mokslo ministerija UAB "Auupriskiq parkas" 

• kapitalo dydis75% • kapitalo dydis 25% 

• masp yerte finansiniq metq • jnaso verte finansiniq metq 
pradzioje ir pabaigoie 0,29 Eur. pradzioje ir pabaigoje 289.62 

■ Eur. 

• Viesosios jstaigos islaidq ismokoms su viesosios jstaigos dalininkais susijusiems 
asmenims, nurodytiems jstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, nebuvo. 

• Ataskaitiniu laikotarpiu ismokq su viesosios jstaigos kolegialiq organq nariais ir 
- ■ daliuinkais susijusiems asmenims nebuvo. 

EPMC biudzeto lesos pasiskirste atitinkamai pagal lesas skiriamas: 

Profesinio mokymo programoms fmansuoti, kompetencijq vertinimui bei kita 82 
proc. skirto biudzeto arba 2052,500 tOkst. Eur 

- Okio lesq 18 proc. skirto biudzeto arba 447,242 tukst. Eur 

EPMC gautos lesos ir jq panaudojima0 is valstybes biudzeto yra pateikiamas lenteleje 
zemiau. 

;Ei" 
I. 

V '' i-.. - ;'i - 

Straipsnio pa\ adinimsis 
rUsos,/ 

Eiir. 

1 09.03.01.01 2.1.1.1.1.01 Daroo uzmojcestis 1154000.00 1154000.00 

2 2.1.2.1.1.01 SociaiL'.o draudimo jmokos 3596U0.00 359600,00 

3 2.2.1.1.1.05 Rysiq paslaugos 4600.00 4600,00 

4 2.2.1.1.1.06 Transporto islaikymas 10000.00 10000.00 

5 2.2.1.1.1.07 Apranga ir patalyne 1500.00 1500.00 
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6 2.2.1.1.1.11 Komandiruotes 1400.00 1400.00 

7 
2.2.1.1.1.15 IlgalaiLo material.turto 

f inama^iS remontas 
60000.00 60000.00 

8 2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kelimas 4500.00 4500.00 

9 2.2.1.1.1.20 Komunalines paslaugos 51000.00 51000.00 

10 
2.2.1.1.1.21 Informaciniq technol.prekip ir 

paslaugij jsigijimas 
7000.00 7000.00 

11 
2.2,1.1.1.23 Ukinio inventoriaus 

jsigijimas 
217000.00 217000.00 

12 2.2.1.1.1.30 Kitij prekii} ir paslaugi; 101400.00 101400.00 

13 2.7.2.1.1.02 Socialine parama natura 600.00 600.00 

14 
2.7.3.1.1.01 Darbdaviq. soc.pararaa 

pinigais 
4000.00 4000,00 

15 2.8.1.1.1.01 Stipendijoms 47000.00 47000.00 

16 3,1.1.3.1.02 Kitq masinq ir jrenginiq 
jsigijimas 

30000.00 30000.00 

Viso: 2053600.00 2053600,00 

17 09.08.01.01 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 3066.71 3066,71 

Is viso; 2056666.71 2056666.71 

EPMC turejo ir kitq finansavimo saltinii}: 

• TV £'5 lesi-j projektij vykdymui gauta 247,015 tukst. Eur (Erasmus +), 10,893 tukst. 
Eur (uz paselius) 

• MKiiij mlnitiq (2% paramos le§os) gauta ir panaudota 0,897 tukst. Eur, o taip pat 
.s Elektrenq savivaldybes Svietimo paslaugi} centra Neformaliojo suaugusiipu 
svietimo programij vykdymui gauta 0,2 tukst. Eur, „Svietimo ir ugdymo 
programos" vykdymui gauta 0,65 tukst. Eur. 

EPMC gautij pajamt} struktura atspindima grafike zemiau. Grafike yra pateikiami 
jinamiyp ir praejusiu metu duomenys. 
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ss 2016-2017 a 2017-2018 ^ 2018-2019 

Bendrai gautos pajamos paaugo lyginant su praejusiais metais 22,5 proc.. Sis augimas 
atsirado del paaugusiq beveik visi} rusiq teikti} paslaugip Suteiktq paslaugq aprasymas pagal 
paiamu struktur^ (tukst. Eur): 

• Maitinimo pajamos 136,2 tukst. eur 

• Komunalines paslaugos ir elektros energija 19,8 (privatizuoti butai) tukst. eur 

• Mokiniij. apgyvendinimas bendrabutyje 3,4 tukst. eur 

• Transporto nuomos paslaugos 0,8 tukst.eur 

• Kitos oaslaugos 14,3 tukst. Eur 
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FABAfGOS ZOD1S 

EPMC kasraet vis sparciau siekia zengti iSvien su technologine kaita ar 
naujausiom 3 darbo rinkos tendencijos, todel ir sie 2019 veiklos metai buvo ne isimtis. EPMC 
vyko mokykliniai, nacionaliniai ir tarptautiniai renginiai, mokiniai ir mokytojai vyko \ vizitus 
uzsieniuose bei buvo sulaukta daug garbiij sveciip Daugelyje sriCiij pastebimos ryskios 
aagimo tendencijos. Uzmegzti nauji rysiai, vystomos mokymo kryptys atsinaujinancioje 
energetikoje, keiciamas jprastas renginiij formatas, vystoma modemaus ir perspektyvaus 
mokymo ideja per nestandartinius metodus - tai tik dalis sioje ataskaitoje pazymimij jvykiij 
EPMC veikloje. Ataskaita patcikia atsakymus j veiklos uzduotis apie darbuotojus ir jij 
kvalifikacij^, mokymo programas ir jp buvusius bei busimus pokycius. mokinius bei jq 
pazangumq, EPMC supancios aplinkos analiz? per ekonominius, socialinius ir kitus 
veiksnius, renginius ir kitas organizuotas veiklas. Ataskaitoje yra aptarta ir strateginio veiklos 
piano vykdymo dalis, kurioje esmine kryptis skiriama strateginiq tikslq vykdymui, rizikq 
dkimybes mazinimui ir kokybes uztikrinimui. Biudfeto leSq panaudojimas yra pateikiamas 
ataskaitos pabaigoje, akcentuojant lesq panaudojimo veikloje efektyvumq per sqnaudq 
mazinimo ir pajamq augimo skatinimq. Matomi akivaizdus pokyciai: pereita prie modulinio 
profesinio mokymo, gautas finansavimas projektui „Elektrenq profesinio mokymo centre 
profesinio mokymo infrastrukturos pletra'-V prijungtas Aukstadvario skyrius, vykdomi 
suaugusiqjq ir vaikq neformalaus svietimo projektai. 

jgyvendintos edukacines bei prevencines veiklos - dalyvauta respublikiniuose ir 
carpiautiniuose projektuose, renginiuose. Vykdant bendrq projektq su darbdaviq konfederacija 
„Profesinio mokymo jstaigq absolventq gebejimo mokytis darbineje veikloje stiprinimas" 
sudarytos sqlygos profesijos mokytojams tobulinti technologines kompetencijas tarptautinese 
jmonese svetur. 

Efektyviai jgyvendintos ekonominio ir socialinio poveikio veiklos: tinkamai 
vykdyta socialine parama mokiniams, biudieto lesos panaudotos skaidriai, nuolat gautos 
fmansines pajamos uz teikiamas mokymo ar kitas paslaugas, naujai pasirasytos 5 
bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais, sekmingai vykdytos t^stinio profesinio 
mokymo programos bendradarbiaujant su Trakq, Kaisiadoriq uzimtumo tamybomis. 

Kitq metq akcentu yra laikomas bendradarbiavimo su regiono darbdaviais 
pletojimas. 

Sudarytos sqlygos asmenis persikvalifikuoti pagal testinio profesinio mokymo 
programas ir/ar jq modulius. Uzimtumo tamyboje jregistruotos 53 programos ir/ar jq 
rn/A/G il ioi XAXVrUU.l.LU.f.. 

2019 metais buvo atnaujinta sporto sales grindq danga. Grindq danga buvo 
pakeista j profesionaliq ir funkcionaliq jvairioms sporto sakoms tinkanciq dangq. Dangos 
itnaujinimas jvykdytas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. 

Metq pabaigoje buvo uztikrintas finansavimas naujam projektui siekiant plesti 
profesinio mokymo infrastrukturq. Problema, kuriai spr^sti inicijuotas projektas - del 
nusideyejusios profesinio mokymo jrangos EPMC neturi galimybes uztikrinti darbo rinkos 
poreikius atitinkancios profesinio mokymo kokybes. Siekiant didinti kokybisko profesinio 
mokymo prieinamumq, butina aprupinti EPMC svietimo sriciq Jnzinerija ir inzinerines 
profesijos" bei „Menai" mokymo programas trukstama modemia praktinio mokymo jranga. 

Sektoriniame praktiniame mokymo centre vykdomi praktiniai mokymai procentine 
israiska lyginant su praeitais metais isaugo tiek EPMC, tiek kitq profesinio mokymo jstaigq 
mokiniams, mokytojams. Buvo t^siamas praktinio mokymo organizavimas kolegijq, 
universitetq studentams, destytojaras, stiprinami santykiai su Kauno technikos kolegija. 
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VSl Ui klKiM. PKOKES1MOMOKYMO CKMR.VS 

Vienas didziausiij poreikii} yra bendrojo ugdymo mokyklij mokiniams, todel naujos Svietimo 
mokslo ir sporto ministerijos idejos del technologijij pamokp profesinese mokyklose yra labai 
realios ir laukiamos. Dar didesnis skaicius mokiniq buvo siunciami j kitus profesinio 
mokymo jstaigi} sektorinius praktinio mokymo centrus, ne visada jie siunciami tik tada, kai 
nera tinkamos bazes, daznu atveju kitoje jstaigoje yra naudojama kita mokymo baze, kurios 
praktinis isbandymas duoda mokiniams papildomos kokybes darbo rinkoje. 

2020 metp vasario 6 d. Svietimo, mokslo ir sporto ministras savo jsakymu 
patvirtino 2020-2022 metp strateginj veiklos plamp Siame plane yra isskiriami keturi 
prioritetai, t.y. 

1 prioritetas. Damios ir kurybingos asmenybes ugdymas, kuriant pilietin? 
visuomen? ir veiksming^ darbo rink^ (LRV prioritetine kryptis Nr. 2.1.) 

2 prioritetas. Svietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas 
(LRV prioritetine kryptis Nr. 2.2.) _ , , v , 

3 prioritetas. Svietimo ir mokslo institucijij tinklo, valdymo, karjeros ir 
finansavimo sistemp pertvarka (LRV prioritetine kryptis Nr. 2.3.) 

4 prioritetas. Aukstojo mokslo, mokslo ir kulturos, meno ir inovacijij sistemos 
darnos uztikrinimas (LRV prioritetine kryptis Nr. 2.5.) 

Visp sip pnoritetp svarba bei siais prioritetais snrendziamos problemos bus 
ateinancip metu akcentais ir EPMC. 
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vSl Cl.i-JK iUKNl I'ROFESINK) MOKVMO CKN IRAS 

PRIED AI 

i" 
1 
20l8-i0l9 m.m. >7kc!onjos profcsimo raokymo programos 

Mofcinii} 
Valstybinis skaicius 
kodas 2«20.ah01 

Apda :nmko (staty sininko) M43073202 21 

Apdailininko (statybininko) 210073201 8 

Autdmatiniij sistemij eksploatavimo mechatroniko M44071401 31 

Automobiliij elektros jrengimij remontininko M44071603 15 

Automobiliij elektromechaniko 440071612 16 

Baldziaus 210072201 13 

Bankiniij operacijij tvarkytojo 330041201 14 

Dekoratyvinio zeldinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo M44081103 15 

Eiektriko M44071304 17 

Elektros jrengink). elektrornechaniko 330071304 7 

Finansimi^ pasiaugq teikejo M44041202 20 

Interjero apipavidalintojo M43021201 19 

Interjero apipavidalintojo M44021201 7 

Interjero apipavidalintojo 330021202 17 

Kompiuterines jrangos derintojo M43061103 27 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus M32061101 12 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus M44061111 21 

Konditerio M44101301 25 

Logisto ekspeditoriaus M4404170i 20 

Logisto ekspeditoriaus M43041701 22 

Logisto ekspeditoriaus 330041704 15 

Masazuotojo 440091501 22 

Padavejo ir barmeno M43101303 7 

Sekreto aus mokymo programa M44041502 9 

Renginii| techninio aptarnavimo darbuotojo P43021101 14 

Socialinio darbuotojo padejejo M44092001 11 

Sporto klubo veiklos organizatoriaus 440041704 20 

Staliaus 210073208 9 

Staliaus 210073212 14 

Statybos verslo paslaugij teikejo 330041711 8 

Suvirintojo elektra rankiniu budu 210071504 13 

Suvirintojo M44071501 29 

Virejo M43101302 27 

Ziniatinklio programuotojo M44061108 10 

Automatinii} sistenrq eksploatavimo mechatronikas T43071401 29 

Elektrikas T43071304 24 

31 
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Viyl tEKTKKNT'PRQVESINiO \H)K\MO OKN S RvS 

2018-2019 iti.m, vjkdonios pfpfe§iiii« mokyrao programos 
Valstybinis 
kodas., - 

j^okihii} 
skaicius 

. 2020.0LOt 

Automobiliq elektros jrengimq remontininkas T43071603 13 

Finansiniu paslaugq teikeias T43041201 9 

Interjero apipavidalintojas T43021201 9 

Konditeris T43101302 9 

Kompiuterinio projektavimo operatorius T43061202 4 

Logistas ekspeditorius T43041701 12 

Socialinio darbuotojo padejejas T43092001 17 

Sekretorius T43041501 8 

Virejas T43101304 19 

Renginiq techninio aptarnavimo darbuotojas T43021102 10 

Technikos priez iros verslo darbuotojas T43071602 18 

AUKS 1'\DVAR1S iili 

Techa cos saltkalvio 210071509 18 

Floristo* M22021401 14 

Saltkalvio remontininko M44071502 13 

Technikos prieziuros verslo darbuotojo 330071612 35 

Technikos prieziuros verslo darbuotojo M43071603 21 

Technikos prieziuros verslo darbuotojo M44071605 14 

Virejo 330101306 14 

Virejo M43101302 14 

Prekybos -moniq vadybininko padeje<o 440041711 22 

   ■ "  165 1 
* mokymoo; orograma skirta specialiqjq poreikiq asmenims 

i-imnms profesin.s mokymas 2019 m. lenteleje zemiau. 

m 

   
Apdailininkas (statybininkas) 
210073201 
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VSJ F:i.i:KTKi;N'l, PROl-KSINJt) MOkV M{> Ci'iVl RAS 

$ WvS;- 
. 

Eil. 
" -Nr. 

• 
i. * 
■'Ss^sr^® 

           

- 

Mokvnio progpamos    " ■ ■ t.- •., rrt 
pavadinimas ir valsivbinis 

kpdas(20l1ni.| 

Wji< 

Is ji| dalyvavo kompeteiiciji| 

Baigiarapjo vertinime jr Jgijo kvallfikacijq ■ rt-* ri ,v 
kurso 12019 m.) 

mokiniu ,, 
skaicius Mokinil, „ Kval.fikac.j,,. 

(2919 m.) skalfius' ^ *&*** i 
vidurkis j 

     : . ^  .     ,   J 

2 
Statybos verslo paslaugij teiktjjs 
330041711 

8 7 88 9 

3 
Aplinkotvarkos darbuotojas 
330081206 

19 17 89 9 

4 
Interjero apipavidalintojas 
330021202 

19 15 79 9 

5 
Elektros jrenginii} 
elektromechanikas 330071304 

12 10 83 9 

6 
Automobiliij elektromechanikas 
440071612 

21 19 90 9 

7 
Kompiuterines jrangos derintojas 
330071402 

9 8 89 8 

8 
Kompiuterinio projektavimo 
operatorius 330061101 

19 15 79 9 

9 
Bankiniij operacijij tvarkytojas 
330041201 

11 10 91 9 

10 
Finansiniq paslaugq teikejas 
M440412023 

21 16 76 8 

11 
Logistas ekspeditorius 
330041704 

21 19 90 8 

12 Sekretorius 330041501 10 8 80 9 

13 Sekretorius M44041502 10 8 80 9 

14 Padavejas ir barmenas 330101304 14 12 79 7 

15 Virejas 330101306 19 19 100 9 
16 Konditeris 330101307 10 10 100 9 
17 Masazuotojas 440091501 14 14 100 9 

18 
Sporto klubo veiklos 
organizatorius 33 0041712 

15 14 93 9 

19 
Garso ir vaizdo technikos 
operatorius 440021307 

10 9 90 9 

20 Stalius 210073212 13 13 100 8 

21 Stalius 210073208 7 7 100 7 

22 Baldzius 210072201 7 5 71 8 
23 Siuvinh} gamintojas 210072314 6 5 83 9 

24 
Suvirintojas elektra rankiniu budu 
210071510 

11 10 91 8 

25 
Kompiuterinio projektavimo 
operatorius M32061101 

15 5 33 7 
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v§i ki.kk i rC:m.; crokesinjo mokv.mo cextras 

^ $Li 

26 Elektrikas M44071304 15 15 100 9 

27 Elektrikas T43071304 13 11 85 9 

28 
2miatinklio programuotojas 
M44061108 

16 7 44 8 

29 Konditeris M44101301 7 6 86 10 

30 
Renginiq techninio aptamavimo 
darbuotojas T4302] 102 

12 7 58 10 

31 Virejo (M44101304)* 23 20 87 8,4 

32 
Technikos prieziijros verslo 
darbuotojo (330071612)* 

24 22 91,7 9,2 

33 
Smulkiojo verslo paslaugij teikejo 
n^noaiTim* 15 12 80 8,4 

$mmm 

*Aukstadvario sky^us 

KOSJATrm 
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VleSojl istaiga Elcktrtm^ profcsiidomokymo ccnfras, 190976966, Rungos g. 18, Elcktrenq ra., Elcktrcnq sav. 

2019 M. GRUODZiO 31 D. pulbaiguilit raetq FINANSIWV ATASKA1TIIRINKINVS 
(Visos sumos curais, jci namrodyta kitaip] 

ID: -2147413961 
DfU - 

FINANSINtS BCKLtS ATASKAITA 
1GAL 2019 M. GRUOD^IO 31 D.DUOMENIS 

ctCljLfy. i')3- Nr. -kjl 
(dala) 

Pateifamo valiuta ir likslumas: eurais 

EIL 
Nr. Straipsniii Paslabos Nr. Pflikurtncatasknltlnio 

UlkotarpiQ dlena 
Pas ku tine prtejuslo 

ataskaitinio lalkotarpio 
dlena 

1 Z 3 4 5 
A ItGALAIKIS TURTAS 3,483^57,95 563.783.95 
i Ncmalcrialusis turtas P03 1.460,83 2.207,58 
LI Plctros darbai 
1.2 Programing |ranga ir jos Uccncijos 1.460,83 2.207,58 
1.3 Kius Dcmatcrifllusis turtas 
1.4 Ncbaigti projdctai ir iSanbliniai mokcjiinai 
15 Preslizaa 
II ilgalaikis matcriaiusis turtas P04 3.482397,12 561.576.37 
III 2eme 
IL2 Pastalai 2.743.578,02 
113 Infrastmktiiros ir kiti statiniai 117.578.26 
IL4 Nckilnojamosios Jculturos vertybcs 
IL5 MaSinos ir jrcnginiai 415.464.06 426.155,52 
1L6 Transporto priemoQcs 71.675,60 22.482,63 
IL7 Kibojamosios kultOros vcrtybis 
IL8 Daldai ir hriuro jranga 33,544.73 39.553,15 
IL9 Katas ilgalaikis malerialusis turtas 100.556,45 73J85.07 
1110 Nebaigta statyba ir t^anksliniai mokejimai 
III Ilgalaikis fmansinis turtas 
IV Mineraliniai ^t^Uajjr kuas ilgalaikis turtas 
B BIOLOGINIS TURTAS P07 500,00 
C TRUMPALA1KIS TURTAS 423.276,75 284.280,32 
1 Alsargos P08 6.359,66 2.167,69 
LI Straeginea ir nelieciaroosios atsargos 
1,2 Mcdiiagos, zaliavos ir ukinis invcntorius 6.359^6 2.167,69 
1.3 Ncbaigta gamin ti produkcija irncbaigtos vykdjti suiaitys 
1.4 . Pagaminta produkcija, atsargos, sldrtos parduoti (perduoli) 
15 Ilgalaikis matCTialusis ir biologbis turtas, skirtas parduoti 
II ISankstiniai apmokcjimsi P09 335,74 15.414,83 
m Per vicnus icctus gautioos suroos P(0 22 5.684,21 156.868,03 
m.i Gauliaos buinpalaikcs finansines siunos 
III.2 CauUni mokcsciai ir Bodalincs jmokos 
III.3 Gaurinos flnansavimo sumos 7.901,50 
m.4 Gautinos sumos ui turto naudojims*, parduotas prekes, lurt*, paslaugaa P10 24.946,38 7.421,66 
m.5 Sukauptos gautinos sumos 172.696,99 122.499,30 
in.6 Kites gautinos sumos 20.138,94 26.947,07 
IV Trumpalaikes investicijos 
V Pinigai ir pinigq ekvivalentai Pll 190.897,14 109.829,77 

ISVISO TURTO: 3.907.634,70 848.064,27 
(Ifainya kitamc puslapyje) 
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VUJoJI Jstaiga Elelttr6mj profeslnlo moky mo centres, 190976966, Rungos g. 18, Elektrtai| inH Elektr^mj sav. 

2019 M. CRUODi 10 31 D. paslbalgusif meti) FINANSINIIT ATASKAITI/ RINKINYS 
(Visos sumos curab, jei ucnurodyta kilaip) 

FINANSINtS BOKLtS ATASKA1TA 
PAGAL 2019 M. GRUOD^IO 31 D. DUOMENIS (t^siays) 

EH. 
Nr. Straipsolid Pastabos Nr. Paakutinfi ataskaitioio 

laikotarplo dlena 
Paskutintpracjusio 

ataskaUinio 
laikotarplo diena 

1 2 3 4 5 
D FINANSAVIMD SUMDS P12 3.417,140,62 596.096,65 
I 15 valstybts brudieto 1.292.779,88 145.617,47 
n 15 savivaldyWs biudfcto 0,00 0,00 
m 13 Europos Stjungos, uisicnio valstybiij ir tarptautinin organizacijq 2.098,94423 422.061,92 
IV 13 kih) Saltiniy 25.416.51 28.41726 
E ISIPAREIGOJIMAI 188.750,(11 127351,88 
I Ilgalaikiai jsipaicigojimai 
LI Ilgalaikiai fmaminiai jsipardgojimai 
L2 Dgalaikmi atidcjiaiai 
13 Kiti iigalaDdai jsipartigojimai ■ - 
II Tnnnpalalkiai jsipareigojimai 188.750,01 127351,88 
111 llgalaikiq alidejinii| cinanuyi) meti| dalis ir Lrunipalaikiai aiidcjiniai 
IL2 llgalaikit] jsipardgojimq etnamtdu men} dalis 
IL3 Tnimpaiaildm finansiniai isipareigojiniai 
114 Mokdimos subsidijos, dotacijoa ir finansavimo sumos 
IL5 - — -Moketmos sumos j Europos Sqjungos biudzel^ 
IL6 Mokitinos sumos j biudzcrus ir fondus 
11.6.1 Graf in tin os finansavimo sumos 
U.62 Kilos moketinoG sumos biudietui 
II.7 Mokdtinos sccialinds ijmokoa 
II.8 Gr^iintini mokesdiai, jmokos ir jg pcmokos 
ir.9 Tietcjama moketmos sumos P17 35.157,12 11.693.67 
H.I0 Su darbo santykiais susiJe jsipareigojimai 32.521,05 10.227.78 
11.11 Sukauptos mokctinos sumos P17 116.055.34 105.370,05 
11.12 Kili trumpaUikiai jsipareigojimai P17 5.016,50 6038 
F GHYNASIS TURTAS P18 301.744,07 124.615,74 
i Dalininkqkaprtalas 287.464,73 289,91 
11 Rczervai 
II.l Tikrosios votes rezcrvas 
11,2 Kitirezervai 
111 Nuosavybes mciodo jtaka 
IV Sukauplas pervirSis ar dcflcitas 14.279.34 124.32523 
1V.1 Einamqjg roctg pcrvirSis ar dcficilas -110.046,49 49,076,42 
1V.2 Ankstcsniu mctu pcrvirSis ar deficitas 124.325,83 75,249,41 
G MA2UMOS DALIS 

IS VISO FINANSAVIMO SUMy, ISIPAREIGOJ1MV, GRYNOJO TURTO IR. 
MAiUMOS DAUES: / 3.907.634,70 848.06427 

 Direktorfc  
(vieSojo sefctoriaaa subjekto vadovas axta jo jgalioias administracljos vadovas) 

Vyr.finansininke 
(vvriausiasls buhalterls (buhaltcris)) 

df.Silva Lcagvinknc 
(vardas ir pavarde) 

Rufina Rmkevicicnc 
(vardas ir pavarde) 

T£K2L\ 



vicioji jstalgi Elektrimj profesinio mokymocentras, 190976966. Rungos g. 18, Elcklrinq Elcktr^nq sav, 

2019 M. CRUODilO 31». paslbaismiu met^ FINANSINIV ATASKAITIIR1NKINYS 
(Visos sumos curais, jei nmurodyta kitaip) 

Patvininra 
ID; -2147413961 

D/U 2020-03-05 13:14:26 

VEIXLOS REZITLTATV ATASKAITA 
PAGAL 2019 M, GRUODilO 31 D, DUOMENIS 

(data) 
Nr. 

Pateikimo vaiiuta it tiksJumas; eurais 
Ell. 
Nr. Slralpsnlal Paslabos Nr. Ataikaitinls 

lalkolarpls lal kola r pis 
1 2 3 4 5 

A PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 2^44377,114 2384324,45 
I FIKANSAVIMO PAJ AMOS 2.400.452,89 2.348.885,45 
1.1 -4J valatybis biudzeto 2.115.945.10 2.067.482,94 
1.2 IS savivaldybiq bludieni 2.650,00 2.500,00 
1.3 15 ES, uislcnio valstybiy ir tarpCaminig organizacijq 275.747.07 270.085,91 
1.4 15 ktty finansavimo SaUintq 6.110,72 8.816,60 
11 MOKESClU IR SOCIALIN1V |MOKU PAJ AMOS 
III PAGRINDINES VEIKLOS fOTOS PAJAMOS 43.924,15 35.439,00 
1IU Pagrindinds veOdos Idtos pajaraos P21 43.924.15 35.439,00 
IIU Pctvestimi i bhjdzet^ pagrindiflcs veiklos Idnj pajamij smna 
B PAGRINDINES VEHCLOS SANAUDOS P02 -2344397.49 -2405.08533 
I DARBO U2MOKESCIO IRSOClALiNIO DRAUDIMO P22 -1.694.822.99 -1.567.839.36 
11 NUSlDevaiLMO IR amortizacuos -89.046,42 -85.545,66 
Hi KOMUNALINIU PASLAUQU IR RYSIU -77.58534 -52.296.42 
IV KOMANDlRUOCiy -624,28 -2.91935 
V TRANSPORTO -3.254,28 -3.566,99 
VI ICV AUFIKACl J OS KEUMO -9,169,85 -7.468.89 
vu PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLO ATAVIMO -50.413,22 -54.645,15 
vm NUVERTEJIMO IR NURA$YTy SUMO 
IX SUNAUDOTU IR PARDUOITJ ATSARGU SAV1KAINA -160.854,61 -235.678,93 
X SOCIAUNiy iSMOKy -64.630,66 -49.388,37 
XI NUOMOS 
XII: FINANSAVIMO -41.49333 
XIH KITyPASLAUGU -350.576.98 -332.650,19 
XIV K1TOS -1.925,73 -13.086,22 
c PAGRINDINES VEIKLOS PERVlRSlS ARDEFICITAS -100.020,45 -20.761,118 
D KIT OS VEIKLOS REZULTATAS 74.16L99 69.727,75 
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P2I 181.74138 148.820,85 
n PERVESTINOS {BIUDZETO KITOS VEIKLOS PAJAMOS 
in KITOS VEIKLOS SANAUDOS -107.579,59 -79.093,10 
E FINANSINfeS IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS P23 -156.80632 109,75 
f APSKATTOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINiy APSKAITOS KLAIDy 

TAISYMO |TAKA 
G PELNO MOKESTIS 

GRYNAS1S PERVIRSlS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES -182.664,78 49.076,42 METODOITAKA 
I • NUOSAWBES METODO JTAKA 
J GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS • -182,664,78 49.076,42 
I TENKANTIS KONTROLIUOJANClAJAM SUBJEKTU1 
It TENKANT1S MAZUMOS DALIAJ —v / 

Dircktord / dr.Silva Lcagyiniene 
(vicSojo sclotoriaus subjckto vadovas arba jo jgaliotas administracijos vadovss) 

Vyr.fmanstnmkc 
(vyrieusiasis buhallcris (buhahcris)) (paraSas) 

{vardas ir pavardc) 

Rufma Rinkcvicicnc 
(vardas ir pavardc) 
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VSJ Elektreni} profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 190976966 

Rungos g.18, LT-26109 Eiektrenai 

2019 METV F1NANSINTV ATASKAITIJ RINKINIO AISKINAMASIS RASTAS 

2020 m. kovo 04 d. 

L BENDROJIDALIS 

Elektreni} profesinio mokymo centras (toliau - fstaiga) buvo jregistruota 1995 m. 
balandzio 24 d., rejestro Nr.099515, jstaigos kodas 190976966, adresas Rungos g,18 Eiektrenai, 
steigejas ir dalininkas - Svietimo, mokslo ir sporto ministerija, antrasis dalininkas - UAB 
jAruoriskii} parkas". Pagrindine veiklos sritis -techninis ir profesinis vidurinis mokymas. 

|staigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodzio 31 d. 
Jstaiga kontroliuojami}, asocijuotq ar kitaip administruojami} subjekti} neturi. 
Jstaiga turi skyrius: Elektreni} profesinio mokymo centro Pravieniskii} skyrii}, esant} 

Pravieni§kese II, Kaisiadorii} r., ir Aukstadvado skyrii}, esantj Technikumo g. 1, Aukstadvaryje. 
Aukstadvario skyrius jsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2019 m. 
balandzio 30 d. nutarimu Nr.416 „Del sutikimo reorganizuoti viesqj^ jstaigq Aukstadvario zemes 
ukio mokykl^", kai vie§oji jstaiga Aukstadvario Semes ukio mokykla (vieSosios jstaigos kodas - 
190803836, buveines adresas - Trakq r.sav., Aukstadvario mstl, Technikumo g. 1) jvykus 
reorganizavimui prijungta prie viesosios jstaigos Elektreni} profesinio mokymo centro. 

jstaigoje per 2019 metus vidutiniskai dirbo 165 darbuotojai, 2018 m. - 111 (darbuotoji} 
skiiciaus padidejim^ leme naujas Aukstadvario skyrius). 

jstaigos veiklai ateityje gali kilti laikini} problem!}, nes, kaip ir visoje respublikoje, taip ir 
Elektreni} savivaldybeje, susidurama su mokinii} mazejimo tendency a. Tai lemia mazejantis 
gimstamumas, jauni} Seimi} iSvykimas j uSsienj. Tai gali suraaSinti jstaigos pajamas iS lesy, skirti} 
mokinio krepseliui fmansuoti. tuo naciu ir paiamas is ukines - komercines veiklos. 



II. APSKAITOS POLITIKA 

{staiga laiko toki^ apskaitos politik^ kuri uztikrina, kad apskaitos duomenys atitiktij visij 
caikytmij, iSskyrus 9 „Mokescii} ir socialiniij fmokij pajamos" ir 26 „Isteklii{ fondo apskaita ir 
finansiniu ataskaiti} rinklnys", VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS 
.eikalavimo, |staiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, pateiktais §ios apskaitos 
politikos skyriuje „Bendrieji apskaitos principai". 

Apskaitos politika, ukiniij ^vykip ir ukinii} operacijq- registravimo tvarka uztikrina, kad 
{staigos fmansinese ataskaitose pateikiama informacija yra: 

svarbi vartotojij sprendimams priimti; 
patikima, nes: 

- teisingai nurodo |staigos finansinius rezultatus, finansin? bukl? ir pinigij srautus; 
- parodo ukiniij jvykip ir ukinii} operacijq. ekonomin^ prasm?, ne vien teisim? forma 

(turinio virsenybes pries forma principas); 
- nesaliska, netendencinga; 
- apdairiai pateikta (atsargumo principas); 
- visais reiksmingais atzvilgiais issami. 

|staiga pasirinkta apskaitos politika taiko nuolat. 
Apskaitos politika keiSiama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems 

tinansinii} ataskaiti} straipsniams, kuriems turi [takos apskaitos politikos keitimas. Atvejai, kai 
apskaitos politika gali buti keiciama, pateikti sios apskaitos politikos skyriuje „Apskaitos politikos 
keitimas". 

Apskaitos politika apima ukinii} operaciji} ir jvykii} pripazinimo, jvertinimo ir apskaitos 
principus, metddus ir taisykles. 

Zemiau pateikiama Jstaigos apskaitos politika naudojama, sudarant fmansinii} ataskaiti} 
aiskinaraojo rasto dalj „Apskaitos politika". 

Bendrieji apskaitos principal 

jstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodzio 31 d. 
Tvarkant apskait^ ir sudarant finansin? atskaitomyb?, vadovaujamasi siais principais ir jij 

reinSmemis: 
- subjekto (jstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu ir } finansinip ataskaiti} rinkinj turi 

buti jtrauktas tik Institucijos nuosavas arba patikejimo teise valdomas, naudojamas ir 
disponuojamas valstybes ar savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir jsipareigojimai, grynasis 
turtas, pr amos ir s^naudos bei pinigi} srautai); 

veiklos t?stinumo (Jstaigos finansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad 
[staiga laikysis veiklos t^stinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas valstybes 
funkcijas ir teises aktuose bei sutartyse nustatytus savo jsipareigojimus. Veiklos testinumo 
p'ertin1 atsizvelgdami j vis^ prognozuojamq ne trumpesnio kaip 12 menesii} laikotarpio po 
fmansinii} ataskaiti} rinkinio patvirtinimo informacija, atlieka asmenys, atsakingi uz Jstaigos 
Inansinii} ataskaiti} parengim^. Jeigu finansines ataskaitos sudaromos, nesilaikant veiklos 
testinumo principo, aiskinamajame raste turi buti atskleistas sis faktas, priezastis, del kudos 
Jstaiga nesilaike veiklos testinumo principo, ir anskaitos principai, kuriais remiantis sudarytas 
fmansinii} ataskaiti} rinkinys); 

periodiSkumo (Jstaigos veikla, tvarkant apskait^, suskirstoma j finansinius metus 
arba kitos trukmes ataskaitinius laikotaipius, kudems pasibaigus sudaromas fmansinii} ataskaiti} 
rinkinys. Jstaigos finansinii} ataskaiti} rinkinys sudaromas pagal paskutines ataskaitinio laikotarpio 
dienos duomenis. Veliau jvykusii} ukinii} operaciji} ir ukinii} jvykii} apskaita ir atskleidimas 
finansinese ataskaitose yra aprasyti sios apskaitos politikos skyriuje „Poataskaitmiai jvykiai". 
Jstaigos finansiniai metai trunka 12 menesii}, taciau tarn tikromis aplinkybemis finansiniai metai 
gali buti trumpesni nei 12 menesii}. Tokii} atveji} susidarymo priezastys ir aiskinamajame raste 
itskleidziama mformaciia vra nurodyti sios anskaitos politikos skvriuie „Ataskaitinis laikotarpis"); 



pastovumo (|staiga pasinnktq apskaitos politik^ taiko nuolat arba gana ilgg laik^, 
nebent reiKsmingj jvykiai ar aplinkybes nulemtp butinyb? pakeisti apskaitos politikg, siekiant 
icisingiau parodyti Institucijos turt^, finansavimo sumas, jsipareigojimus, grynqjj turfy pajamas ir 
sgnaudas, ir (arba) to buti} reikalaujama pagal galiojan&p YSAFAS pereinam^sias nuostatas arba 
pagal pasikeitusias sip standartp nuostatas); 

piniginio mato (Visas jstaigos turtas, finansavimo sumos, jsipareigojimai, grynasis 
turtas, pajamos ir spnaudos finansinese ataskaitose. rodomi pinigine iSraiska fmansinip ataskaitp 
fyiuta); 

kaupimo (jstaigos ukines operacijos ir ukiniai jvykiai apskaitoje registruojami tada, 
kai jie jvyksta, ir pateikiami to laikotarpio finansinese ataskaitose. Pagal kaupimo principg 
pajamos registruojamos tada, kai jos uzdirbamos, o sqnaudos- tada, kai jos patiriamos, 
neatsizvelgiant j pinigp gavima ar iSmokejimp); 

palyginimo (Jstaigos pajamos, uzdirbtos per ataskaitinj laikotarpj, siejamos su 
opnaudomis, patirtomis, uzdirbant tas pajamas, jstaigos finansinese ataskaitose pateikiama 
ataskaitinip ir praejusip maziausiai vienerip prieg ataskaitinius metus finansinip metp informacija. 
Finansines ataskaitos rengiamos taip, kad jp vartotojai.galetp palyginti jose pateiktus duomenis su 
kitp ataskaitinip laikotarpip bei kitp viesojo sektoriaus subjektp finansinese ataskaitose pateiktais 
duomenimis ir 'teisingai' jyertinti jstaigos finansines bukles pokycius. Jei keiciami finansinip 
ataskaitp straipsnip jvertinimo metodai, jstaiga pateikia pakeistus straipsnius ar jp klasifikavimp, 
praejusip finansinip metp sumas, kurias norima palyginti su ataskaitinip metp sumomis, taip, kaip 
nurodyta sios apskaitos politikos skyriuje „Apskaitos politikos keitimas); 

atsargumo (jstaiga pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto, 
finansavimo sump, jsipareigojimp ir grynojo turto bei pajamp ir spnaudp verte negali buti 
nepagrjstai padidinta arba nepagrjstai sumazinta. Rengiant finansinip ataskaitp rinkinj, atsakingi 
jstaigos asmenys patikrina visus subjektyvius jveuir. nus, pavyzdziui, skolas, kurip nesitikima 
atgauti, atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansinip ataskaitp rengejai jsitikina, kad 
'inansines ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t. y. turtas, finansavimo sumos, jsipareigojimai, 
grynasis turtas, pajamos ir spnaudos nera parodyti nepagrjstai padidinta arba sumazinta verte); 

neutralumo (jstaigos finansinese ataskaitose pateikta informacija turi buti objektyvi 
ir negaliSka. Jos pateikimas neturi daryti jtakos apskaitos informacijos vartotojp priimamiems 
sprendimams ir neturi buti siekiama i§ anksto numatyto rezultato); 

- turinio virsenybes pries formp (jstaigos ukines operacijos ir ukiniai jvykiai apskaitoje 
registruojami pagal jp turinj ir ekonomine prasme, o ne tik pagal teisin^ formp. Okines operacijos 
if iikiniai jvykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinese ataskaitose pagal jp turinj ir 
ekonomin? prasm? net ir tada, kai toks jp pateikimas skiriasi nuo jp teisines formos). 

Sudarant biudzeto vykdymo ataskaitp rinkinj, vadovaujamasi siais principais: 
pinigp (jstaigos iSlaidos pripazjstamos tada, kada igmokami pinigai, o pajamos 

pnpazjstamos tada, kada gaunami pinigai.); 
subjekto; 
periodiskumo; 
pastovumo; 
piniginio mato. 

Visos ukines operacijos ir jvykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais vienetais, 
apvalmant iki simtpjp dalip (dviejp skaitmenp po kablelio). 

Visos ukines operacijos ir jvykiai registruojami. jstaigos spskaitp piano spskaitose, taikant 
jstaigos apskaitos politikp, parengtp pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir 
taisykles) atskiroms ukinems operacijoms ir jvykiams,. finansinip ataskaitp elementams arba 
jtraipsniams ir apskaitos proceduroms. 

Toliau pateikiama jstaigos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansinip 
ataskaitp elementus arba strainsnius. ukines operacijas. ukinhis jvykius ir ju apskaitos proceduras. 



Nematerialusis turtas 

NemateriaIusis..turtasL.yra.pripaz}stamas) jei atitinka apibrezimq, t. y. materialios fortnos 

netunntis, nuo kitij fstaigos nematerialiojo turto vienetij atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo 
[staiga disponuoja ir kurj naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines ekonomines 
naudos, ir §mos kriterijus: 

yra lengvai atskiriamas nuo kittj turto vienetij; 
pagqstai tiketina, kad |staiga busimaisiais laikotarpiais is turto gaus ekonomines 

naudos; 
galima patikimai nustatyti turto jsigijimo ar pasigaminimo savikain^; 
|staiga turi teis? tuo turtu disponuoti (jskaitant teis? apriboti juo naudotis kitiems) ir 

j| kontroliuoti. |staiga kontroliuoja turt^, jei turi teis? gauti is jo ekonomines naudos busimaisiais 
laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turt^ gali priklausyti nuo juridiniij teisii} j tq. turtq atsiradimo 
arba nuo jij pasikeitimo. 

Isankstiniai apmokejimai uz nematerialqji turtq yra registruojami ilgalaikio nematerialiojo 
turto s^skaitose. 

Pinninio pripazinimo metu nematerialusis turtas jvertinamas jsigijimo savikaina. Islaidos, 
patirtos po nematerialiojo turto pinninio pripazinimo, didina nematerialiojo turto jsigijimo 
savikain^ tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks 
didesn? ekonomin? naud^, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. 

Po nirminio pripazinimo nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas: 
turtas, kurio naudingo tamavimo laikas ribotas, yra rodomas jsigijimo savikaina, 

atemus sukauptq amortizacijos ir nuvertejimo, jei jis yra, sum^; 
turtas, kurio naudingo tamavimo laikas neribotas, yra rodomas jsigijimo savikaina, 

atemus turto nuvertejimo, jei jis yra, sum^. 
Amortizacija skaiciuojama, taikant tiesiogiai proporcingtf metodq taip, kad nematerialiojo 

turto savikaina buti}. sistemingai paskirstyta per jo naudingo tamavimo laik^. Amortizacija 
skaiciuojama, atsizvelgiant j teises aktais nustatytus nematerialiojo turto amortizacijos 
normaty is, patvirtintus jstaigos direktoriaus jsakymu. Amortizacija pradedama skaifiiuoti nuo 
kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaiciuojama nuo kito menesio, 
kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas 
perleidziamas, nura§omas arba kai apskaidiuojamas ir uzregistruojamas to turto vieneto 
mvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pinnos dienos. Neriboto naudingo tamavimo laiko 

nematerialiojo turto amortizacija neskaiciuojama. 
Likvidacine nematerialiojo turto verte paprastai yra lygi nuliui, isskyrus atvejus, kai 

trecioji Salis jsipareigoja nupirkti §j turt^ jo naudingo tamavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje 
aktyviai prekiaujama tokiu turtu. 

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripazjstami pagal nuvertejimo pozymius. 
Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai yra pateikti sios apskaitos politikos skyriuje „Turto 
nivertejimas". Nuostoliai der turtd nuvertejimo apskaitoje registmojami apskaiiiuotij nuostoliq 
suma, mazinant turto balansin^ vert? bei ta pacia suma registmojant ataskaitinio laikotarpio 
pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsizvelgiant j tai, kokiai veiklai vykdyti susij?s turto 
vienetas yra naudojamas). Kai velesnj ataskaitinj laikotarpj, pasikeitus aplinkybems, atkuriama 
inksfiiau pripazinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkurimo negali 
virgyti jo balansines vertes, kuri butq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebuti} buv?s pripazintas. 

Nemate aliojo turto naudingo tamavimo laikas perziurimas, kai yra pozymiii, kad 
anksciau nustatytas naudingo tamavimo laikas gali buti reiksmingai pasikeit?s, Naudingo 
tamavimo laikas negali virgyti teises aktuose numatytq termini}. Jeigu numatomas turto naudingo 
tamavimo laikas stipriai skiriasi nuo anksciau jvertinto naudingo tamavimo laiko, amortizacijos 
laikotarpis yra atitinkamai koreguojamas. 

Issami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Istaieos Nematerialiojo turto 
apskaitos tvarkos aprase.. 



Ilgaiaikis maierialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas yra pnpazjstamas, jei atitinka siuos kriterijus: 
yra skirtas tam tikroms savarankiskoms funkcijoms atlikti: prekems gaminti, 

paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; 
yra numatomas naudoti ilgjau nei vienerius metus daugiau negu vien^ veiklos ciklq; 
jo jsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra.ne mazesne uz Vyriausybes nustatyt^ 

uiinimali^ viesojo sektoriaus subjekto ilgalaikio inaterialiojb turto vert?. 
Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kulturos 

vertybemt., kitoms vertybems, transporto priemonems ir gaunamiesiems ginklams (igskyrus 
vienkartinio naudojimo). 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobudj skirstomas j pagrindines grupes, nustatytas 
VSAFAS: 

zeme; 
pastatai; 
infrastrukturos ir kiti statiniai; 
nekilnojamosios kulturos vertybes; 
maSinos ir jrenginiai; 
ransporto priemones; 

kilnojamosios kulturos vertybes; 
baldai ir biuro jranga; 
kitas ilgalaikis materialusis turtas; 
nebaigta statyba ir isankstiniai apmokejimai. 

{ smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal {staigos porcikj. 
ISankstiniai apmokejimai uz ilgalaikj materially j turt^ yra registruojami ilgalaikio 

materialiojo turto sqskaitose. 
 - ■■■ Po pirminio pripazinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra 

rodomas 
zeme, kulturos vertybes ir kitos vertybes yra rodomos tikr^ja verte; 
bibliotekp fondai yra rodomi jsigijimo savikaina, atemus sukaupt^ nuvertejimo, jei 

jis yra, sum^; 
lik?s ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas jsigijimo savikaina, atemus sukauptq. 

nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sum^. . ,. 
Kulturos vertybii} ir kitij vertybiu tikroji verte nustatoma, remiantis draudziamqja verte (jei 

sios vertybes yra apdraustos). Kitu atveju.kulturos vcrtybiq ir kitq vertybiu tikroji verte nustatoma 
(teikiant prioritet^ pirmiau einanciam metodui): remiantis to turto registry tvarkancio subjekto 
atliekamo vertinimo duomenimis arba jsigijimo savikaina, jei ji gali buti patikimai jvertinta, arba 
sunboline vieno euro verte (jei jsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip pat negali buti 
patikimai jvertinta). 

jstaiga patikslina zemes, kulturos vertybip ir kitij vertybip tikr^jq vert? kiekvienp 
finansinii} metij pabaigoje, pries rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verte taip pat yra 
koreguojaraa per ataskaitinj laikotarpj, jei jstaiga gavo naujos informacijos, kuria vadovaujantis 
tikrosios vertes pasikeitimas yra reiksmingas. 

Nusidevejimas skaiciuojamas, taikant tiesiogiai proporcing^ (tiesinj) metod^ taip, kad 
ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte butij nuosekliai paskirstyta per vis^ turto naudingo 
temavimo laik^. Nusidevejimas skaidiuojamas, atsizvelgiant j teises aktais nustatytus ilgalaikio 
materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus jstaigos direktoriaus jsakymu. 
Nusidevejimas pradedamas skaiciuoti nuo kito menesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti. 
Nusidevejimas nebeskai&uojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto 
likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidziamas, nurasomas arba kai 
apskai£iuojamas ir uzregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, 
pirmos dienos. Nusidevejimo sqnaudos r.eskaiciuojamos zemei, kulturos vertybems, kitoms 
vertvbems ir biblioteki} fondams 



Ilgalaikio materialiojo turto nauc igo tamavimo laikas ir likvidacine verte yra perziurimi, 
kai yra pozymiii, kad anks5iau nustatytas naudingo tamavimo laikas ar likvidacine verte gali buti 
reiksmingai pasikeit?. Naudingo tamavimo laikas ir likvidacine verte yra tikslinami, gavus 
papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte, pradedant nuo laikotarpio, 
kurj buvo patikslintas naudingo tamavimo laikas arba likvidacine verte, turi buti nudeveta per 
likusj (patikslint^) ilgalaikio materialiojo turto naudingo tamavimo laikg. 

Nuostoliai del turto nuvertejimo, i§skyms zem^, kulturos vertybes ir kitas vertybes, 
apskaitoje pripazjstami pagal nuvertejimo pozymius. Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai yra 
pateikti sios apskaitos politikos skyriuje „Turto nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo 
apskaitoje registruojami apskaieiuotq nuostolii} suma, mazinant turto balansin? vert^ ir ta pacia 
suma registmojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsizvelgiant \ 
tai, kokiai veiklai vykdyti susij?s turto vienetas yra naudojamas). Kai velesnj ataskaitinj laikotarpj, 
pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksciau pripazinta turto nuvertejimo suma, turto balansine 
verte po nuvertejimo atkurimo negali virsyti jo balansines vertes, kuri buti} buvusi, jeigu turto 
nuvertejimas nebutq buv?s pripazintas. 

kernes, kulturos vertybii} ir kitq vertybiq .tikrosios vertes sumazejimo nuostoliai 
registruojami apskaiciuoti} nuostolii} suma, mazinant turto balansin^ vert§. Ta pati suma 
regTstmojama tiesiogiai grynojo turto sqskaitoje, mazinant tikrosios vertes rezervo s^skaitoje 
esanci^ sum^. Jei sir atskiro turto vienetu susij^s tikrosios vertes rezervo likutis tampa lygus nuliui, 
tikrosios vertes rezerv^ vir§ijanti nuvertejimo suma yra registmojama, pripazjstant ataskaitinio 
laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas ^atsizvelgiant j tai, kokiai veiklai vykdyti 
susij^s turto vienetas yra naudojamas).   

Rekonstravimo ir remonto i§laidi} regiscravima apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir 
remonto darbi} rezultato. Rekonstravimo ir remonto islaidomis yra didinama ilgalaikio materialiojo 
turto savikaina ir (arba) patikslinamas Hk?s turto naudingo tamavimo laikas, jeigu islaidos reiksmingai 
pailgino turto naudingo tamavimo laik^ arba reikSmingai pagerino turto nauding^sias savybes. Jei 
atlikti darbai nepagerina naudingiyi} ilgalaikio materialiojo turto savybiij ar nepadidina turto 
lunkciji} apimties arba nepailgina jo naudingo tamavimo laiko, jie nepripazjstami esminiu 
pagerinimu, o.sii}.darbi}-verte pripazjstama ataskaitinio laikotarpio sgnaudomis. 

Kai turtas parduodamas arba nurasomas, jo jsigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo ir, jei 
yra, nuvertejimo sumos nuraSomos, o su tuo susij^s pelnas arba nuostolis apskaitomas veiklos 
rezultatu ataskaitoje. , 

Kai tikr^ja verte jvertintas turtas nurasomas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar 
idtaip perleidiiamas kitam subjektui, tikrosios vertes rezervas mazinamas ta suma, kuri priskiriama 
tarn turtui, Turto nurasymo arba pardavimo atveju suma, kuria sumazinamas tikrosios vertes rezervas, 
d:dina sukauptg pervirSj arba marina sukauptg deficit^. Turto neatlygintino perdavimo kitam subjektui 
atveju perduodama ir tikrosios vertes rezervo dalis, susijusi su §iuo turtu. 

Ksami ilgalaikio materialiojo turto ansk^'tos tvarka yra nurodyta Jstaigos Ilgalaikio 
materialiojo turto apskaitos tvarkos aprase. 

Biologinis turtas 

Biologinis turtas pripazjstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka siuos turto 
pripazinimo kriterijus: 

jstaiga turi teis? tuo turtu disponuoti (jskaitant teis? apriboti juo naudotis kitiems) ir 
jj kontroliuoti; 

pagrjstai tiketina, kad jstaiga busimaisiais laikotarpiais is sio turto gaus ekonomines 
naudos arba sis turtas bus naudojamas socialiniaisj kulturiniais, gamtosauginiais, moksliniais, 
tdsesaugos, pazintiniais tikslais;  

galima patik:-nai nustatyti turto tikny'g vert^ arba jsigijimo savikainq. 
Pinninio pripazinimo metu zemes tikio veikloje naudojamas biologinis turtas apskaitoje 

registruojamas tikr^ja verte, atemus jvertintas pardavimo vietos islaidas, arba jsigijimo ar 
pasigaminimo savikaina. Jei tikroii verte ir jsigiiimo ar pasigaminimo savikaina negali buti 



putikimai nusiatyta, turtas apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos zemes ukio ministro 
patvirtintomis normatyvinemis kainomis. 

Pirminio pripazinimo metu ne zemes ukio veikloje naudojamas biologinis turtas apskaitoje 
registruojamas tikrqja verte arba jsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Jei tikroji verte ir jsigijimo 
ar pasigaminimo savikaina negali buti patikiraai nustatyta, turtas apskaitoje registruojamas 
simboline vieno euro verte. 

Po pirminio pripazinimo biologinis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas: 
pirminio pripazinimo metu tiknya verte registruotas biologinis turtas yra rodomas 

tiKrqja verte (jei turtas naudojamas ne zemes ukio veikloje) arba tikrqja verte, atemus jvertintas 
pardavimo vietos islaidas (jei turtas naudojamas zemes ukio veikloje); 

pirminio pripazinimo metu jsigijimo. air pasigaminimo savikaina registruotas 
biologinis turtas yra rodomas jsigijimo ar pasigaminimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius, 
jei tokie yra. 

Tikrqja verte apskaitomo biologinio turto tikroji verte yra jvertinama kiekvieno ataskaitinio 
"aikotarpio pabaigoje. Tikrosios vertes pokytis apskaitomas veiklos rezultatij ataskaitoje, mazinant 
(jei tikroji verte padidejo) arba didinant (jei tikroji verte sumazejo) ataskaitinio laikotarpio 
s^naudas. 

Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaiciuotq nuostoliq suma, 
mazinant turto balansin? vert? ir ta pacia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines 
arba kitos veiklos sqnaudas (atsizvelgiant j tai, kokiai veiklai vykdyti susij?s turto vienetas yra 
naudojamas). Kai velesnj ataskaitinj laikotarpj, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksciau 
pripazinta turto nuvertejimo suma, turto balansine verte negali virsyti jo buvusios jsigijimo ar 
pasigaminimo savikainos. 

Zemes ukio produkcija nera biologinis turtas ir zemes ukio produkcijos gavybos momentu 
yra registruojama kaip atsargos. 

Issami biologinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Biologinio turto apskaitos 
varkos aprase. 

  - Atsargos 

rirminio pripazinimo metu atsargos yra vertinamoi sigijimo ar pasigaminimo savikaina. 
. Po pirminio pripazinimo atsargos finansinese ataskaitose yra rodomos jsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina arba gryn^ja realizavimo verte, atsizvelgiant j tai, kuri yra mazesne. 
Atsargos nukainojamos iki realizavimo ■ vertes tam, kad jij balansine verte nevirsyti} 

busimos ekonomines naudos ar paslaugij vertes, kuri^ tikimasi gauti, Sias atsargas panaudojus 
(arba pardavus). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jij balansine verte yra 
pripazjstama s^naudomis tq laikotarpj, kai yra suteikiamos viesosios paslaugos (arba 
pripazjstamos atitinkamos pajamos). Atsargij sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje 
registruojamas pagal nuolat apskaitomi} atsargq budq, kai buhalterineje apskaitoje registruojama 
kiekviena su atsargij sunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija. 

ApskaiSiuodama atsargij, sunaudotij, teikiant paslaugas, ar parduotij atsargij savikain^, 
jstaiga taiko „pirmas gautas - pirmas isduotas" (FIFO) atsargij jkainojimo bud^ arba konkrechj 
kainij budq. Atsargij jkainojimo budas parenkamas, atsizvelgiant j atsargij ir veiklos, kurioje sios 
atsargos yra sunaudojamos, pobudj. 

Visa atsargij jsigijimo ar pasigaminimo savikainos sumazinimo iki grynosios realizavimo 
vertes suma ir visi nuostoliai del atsargij praradimo, nurasymo ir pan. yra pripazjstami to 
laikotarpio, kuriuo sumazejo verte ar atsirado nuostoliij, nuvertejimo ir nurasytij sumij 
sijnaudomis. 

ISnykus aplinkybems," del kuriij buvo sumazinta atsargij balansine verte, ji apskaitoje 
parodoma taip, kad nauja balansine verte butij lygi patikslintai grynajai realizavimo vertei, bet ne 
didesne negu atsargij jsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargij vertes sumazejimo 
atkuriama del-grynosios realizavimo vertes padidejimo suma yra mazinamos atitinkamos to 
'aikotarpio, kuriuo padideio sxvnoji realizavimo verte, s^naudos. 



Prie atsargii priskiriamas neatiduotas naudoti ukinis inventorius. Atiduoto naudoti 
inventoriaus verte is karto jtraukiama j s^naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine 
apskaita tvarkoma nebalansinese sqskaitose. 

ISsami atsargij aoskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atsargi] apskaitos tvarkos aprase. 

  Finansinis turtas 

Pinansiuiam turtui, kuris gali buti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama: 
investicijos j nuosavybes vertybinius popicrius; 
investicijos j skolos vertybinius popierius; 
paskolos, iSankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos; 
terminuotieji indeliai; 
pinigai ir pinigi} ekvivalentai; 
kitas finansinis turtas. 

ISankstinius apmokejimus sudaro is anksto sumoketos sumos tiekejams uz paslaugas, 
Kurios bus suteiktos per ateinanCius laikotarpius, i§ anksto perduotos gautos finansavimo sumos 
kitiemr subjektams, u2 kurias subjektai teises aktij ar siitartyse nustatyta tvarka turetij atsiskaityti, 
kiti mokejimai, kurie s^naudomis bus pripazinti per ateinancius laikotarpius. 

Pinigus" sudaro pinigai kasose ir banko s^skaitose. Pinigq ekvivalentai yra tmmpalaikes, 
likvidzios investicijos, kudos gali buti greitai ir lengvai iSkeiciamos j zinoma pinigq sum^. Tokii} 
investicijq. terminas nevirsija trijij menesip, o vertes pokyciij rizika yra labai nedidele. 

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai |staiga gauna arba pagal vykdom^ 
sutartj jgyja teis? gauti pinigus ar kit^ finansinj turt^. 

Pirm^ kart^ pripaiindama finansinj turtg, isskyrus finansinj turt^, kuris paskesnio 
jvertinimo metu jvertinamas amortizuota savikaina ir kurio jsigijimo metu nebuvo i§leista pinigi}, 
jstaiga jvertina jj jsigijimo savikaina, kuriq sudaro sumoketa arba moketina uz jj suma arba kito 
perduoto- turto verte.-Tiesiogines sandori^ sudarymo iglaidos nejtraukiamos j finansinio turto 
jsigijimo savikain^ ir yra pripazjstamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas 
sandoris, finansines-ir-investicines veiklos s^naudomis. Finansinis turtas, kuris paskesnio 
jvertinimo metu vertinamas amortizuota savikaina ir kurio jsigijimo metu nebuvo isleista pinigi}, 
pirminio pripazinimo metu vertinamas amortizuota savikaina. 

Jvertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas j tris grupes; . 
parduoti laikomas finansinis turtas; 
iki ispirkimo termino laikomas finansinis turtas; 
ilgalaikes ir trumpalaikes suteiktos paskolos, gautinos sumos ir isankstiniai 

apmokejimai. 
Parduoti laikomu finansiniu turtu Jstaiga laiko: jsigytas kiti} subjekti} akcijas (isskyrus 

investicijas j asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus); dalininko jnasus j viegqsias jstaigas 
(karios nera kontroliuojami ar asocijuoti subjektai); ilgalaikj finansinj turt^, kurj Institucija yra 
nusprendusi parduoti.. 

Finansinis turtas priskiriamas prie iki ispirkimo termino laikomo finansinio turto tik tada, 
kai Jstaiga ketina ir sugebes jj laikyti iki ispirkimo termino. Iki igpirkimo termino laikomo 
finansinio turto pavyzdziai: obligacijos su nustatyta igpirkimo data (kai Jstaiga ketina jas laikyti iki 
igpirkimo termino ar atgauti ig esmes vis^ ji} balansin? vert?). Nuosavybes vertybiniai popieriai 
nelaikomi iki igpirkimo termino laikomu finansiniu turtu. 

Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki igpirkimo termino laikomo finansinio turto, kai: 
Jstaiga ketina laikyti finansinj turt^ neribotq laikq; 
yra priimtas sprendimas parduoti finansinj turd}; 
emitentas turi teis? igpirkti Jstaigos laikom^ finansinj turt^ uz sumq, kuri yra 

reiksmingai mazesne uz jo amortizuota savikain^. 
Kiekvien^ kartq sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas ig naujo jvertinamas taip: 

parduoti laikomas finansinis turtas - tikr^ja verte (igskyrus investicijas j vertybinius 
popierius, kurii} kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kurii} tikrosios vertes negalima nustatyti, 
bei dalininki} jnagus j vieg^sias jstaigas, kurios nera kontroliuojami ar asocijuotieji suhiektai — gis 
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parduoti laikomas finansinis turtas vertinamas jsigijimo savikaina, atemus nuvertejimo 
nuostolius); 

iki ispirkimo termino laikomas finansinis turtas - amortizuota savikaina; 
paskolos - amortizuota savikaina; 
kitos po vienerip metij gautinos sumos - amortizuota savikaina; 
per vienerius metus gautinos sumos, isankstiniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis 

.inansinis turtas - jsigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius. 
Paskutin? metinio ataskaitinio laikotarpio dien^ jstaiga nustato, ar yra pozymip, kad 

finansinio turto (ar panasaus finansinio turto vienetp grupes) balansine verte gali buti sumazejusi, 
t. y. finansinio turto balansine verte yra didesne uz tiketin^ atgauti uz ta finansinj turt^ sumq. 
Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai yra pateikti sios apskaitos politikos skyriuje „Turto 
nuvertejimas". 

Finansinio turto nuvertejimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaifiiuota nuvertejimo 
suma, maiinant turto balansin^ vert? ir. ta pacia suma registmojant ataskaitinio laikotarpio 
finansines ir investicines veiklos s^naudas, iSskyrus gautinp sump ir isankstinip apmokejimp 
nuvertejimo nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindines veiklos nuvertejimo ir nurasytp sump 
spnaudoms arba kitoms kitos veiklos spnaudoms (atsi2velgiant j tai, su kuria veikla yra susijusios 
gautinp sump ir isankstinip apmokejimp sumos). 

jstaiga nufaso i§ apskaitos registrp finansinj turtp (ar jo dalj) tik tada, kai ji netenka teises 
to finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. jstaiga netenka teises kontroliuoti finansinio turto 
tada, kai gauna visp sutartyje numatytp naudp, baigiasi teisip galiojimo laikas arba perleidzia sias 
teises kitoms salims.. 

Issami finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Jstaigos Finansinio turto apskaitos 
ivarkos aprase ir lSamcstinip apmokejimp ir gautinp sump apskaitos tvarkos aprase. 

(nvesticijos j asocijuotuosius arba kontroliuojamus subjektus 

Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kurieras jstaiga daro lemiamq poveikj 
(subjektai, kuriuose jstaiga turi daugiau nei 50 proc, balsavimo teisip arba turi teises valdyti 
subjektb veiklp pagal galiojanSius teises aktus, jstatus arba sutartis, nurodytos Finansinio turto 
apskaitos tvarkos aprase). 

Asocijuotaisiais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems fstaiga daro reiksmingp poveikj 
(subjektai, kuriuose jstaiga turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisip arba galioja kitos 
reiksraingp poveikj apibreziancios splygos, nurodytos Finansinio turto apskaitos tvarkos aprase). 

Investicijos j payaldzias_bjudzetines jstaigas konsoliduojamos, o atskirose finansinese 
ataskaitose apskaitomos jsigijimo savikaina, kuri yra lygi nuliui. 

Investicijos j kontroliuojamas viespsias jstaigas (kurios pagal Lietuvos Respublikos viesojo 
sektoriaus atskaitomybes jstatymp priskiriamos prie viegojo sektoriaus subjektp) konsoliduojamos, 
o atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos jsigijimo savikaina. 

Investicijos j kontroliuojamus ne vieSojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir 
atskirose finansinese ataskaitose apskaitomos nuosavybes metodu. 

Investicijos j asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinese ataskaitose, tiek 
konsoliduotpjp finansinip ataskaitp rinkinyje rodomos, taikant nuosavybes metodp. K asocijuotpjp 
subjektp gauti dividendai sumazina investicijos balansin? vert?. 

Dividendp pajamos jstaigos atskirose finansinese ataskaitose yra registruojamos finansines 
ir investicines veiklos pajamp spskaitose. 

Rengianti konsoliduotpsias finansines ataskaitas viesojo sektoriaus subjektp grupe yra 
laikoma Jconominiu vienetu, todel viesojo sektoriaus subjektp grupes subjektp tarpusavio ukines 
iperacijos ir jp rezultatai yra eliminuojami. 

jstaigos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose yra rodomas visas konsoliduojamp 
suojektp vUitas, finansavimo sumos, jsipareigojimai ir grynasis turtas paskutin? metinio 
ataskaitinio laikotarpio dienp, ataskaitinio laikotarpio pajamos ir spnaudos, pinigp jplaukos ir 
ismokos. 



Jstaigos konsoliduotosiose finansinese ataskaitose rodomi tik ukiniij operacijq su prie 
vieSOjO sektoriaus subjekti} grupes nepriklausanciais kitais subjektais rezultatai (pervirgis arba 
deficitas); 

ISsami investicijij \ asocijuotus arba kontroliuojamus subiektus apskaitos tvarka yra 
nurodyta {staigos Finansinio turto apskaitos tvarkos apraSe, 

Turto nuvertejimas 

Nuostoiiai del turto nuvertejimo apskaitoje pripazjstami pagal nuvertejimo pozymius. 
Sndarydama metinj finansinit} ataskaitij rinkin}, |staiga mistato, ar yra turto nuvertejimo pozymiip 

Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai taikomi Jstaigos ilgalaikiam materialiajam turtui ir 
nematerialiajam turtui: 

isoriniai pozymiai: 
■ iwikgmingai siunazejusi turto teikiamp paslaugt} ar juo gaminamij produkti} paklausa; 
- per ataskaitinj laikotarpj turto rinkos verte sumazejo reiksmingai daugiau, negu buti^ 

mmazejusi del jprastinio turto naudojimo per t^ patjlaikotarpj; 
- per ataskaitinj laikotarpj jstaigos veiklos technologineje, teisineje aplinkoje arba 

Vyriausybes politikoje jvyko reiksmingq pokyciq, susijusig su jstaigos turimo turto naudojimo 
apimtimi irpobudziu, kurie daro neigiamg poveikj jstaigos veiklos rezultatams; 

- vidiniai pozymiai: 
- yra jrodyimg kad turtas ar turto dalis yra sugadinta; 
- jstaiga turi turto, kuris dar nera visiskai nudevetas (amortizuotas), taciau jau 

nebenaudojamas veikloje; 
- per ataskaitinj laikotarpj jvyko (arba jie yra tucetini netolimoje ateityje) reiksmingi} 

ilgalaikh} pokyfiig, susijusii} su turto naudojimo apimtimi ir pobud2iu, told^ kaip turto galimybig 
neisnaudojimas (prastovos); planuojama nutraukti ar restrukturizuoti veikl^, kuri^ vykdant 
naudojamas Sis turtas; planuojama perleisti turt^ anksfiiau, negu iki tol tiketasi, ir panasus 
poky&ai, darantys neigiam^ poveikj jstaigos veiklos rezultatams; 

- turtui eksploatuoti ir priziureti reikia daugiau islaidi{, nei buvo numatyta ispradzip. 
Pagrindiniai turto nuvertejimo pozymiai taikomi jstaigos finansiniam turtui: 
- yra. zinoma, kad skolininkas turi dideliij Inansinii} sunkumt} ar yra didele tikimybe, kad 

skolininkas bankrutuos; 
- nesilaikoma sutarties sqlygq, pavyzdziui, laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi kiti 

jsipareigojimai (pvz.: prekiq ar paslaugig uz kurias buvo is anksto sumoketa, suteikimas; palukanp 
ar paskolos gnjzinimas); 

- del ekonominiq ar teisinii] priezasciij, susijusii} su skolininko finansiniais sunkumais, 
jstaiga suteike skolininkui nuolaidif, kuriif priesingu atveju nebutij suteikusi; 

- skolininkas ginCija savo skolinius jsipareigojimus jstaigai ir yra tikimybe, kad gincas bus 
iSspr^stas ne jstaigos naudai; 

- finansinio turto nuvertejimas buvo pripazintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu; 
- ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinij sumg verte. 
Nuostoiiai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaiciuotij nuostoliij suma, 

mazinant turto balansin? vert? ir ta padia suma registrudjant ataskaitinio laikotarpio pagrindines 
arba kitos veiklos sgnaudas. 

Turto nuvertejimas nera tolygus turto nuraSymui. Turtui nuvertejus, yra mazinama turto 
vieneto balansine verte, tafiiau iSsaugoma informacija apie turto jsigijimo savikaing, t. y. turto 
vieneto jsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip fid nuvertejimo nustatymo, o 
nuvertejimas registruojamas atskiroje sgskaitoje, Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas 
ne didesne verte nei turto balansine verte. 

Kai velesnj ataskaitinj laikotarpj, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksciau pripazinta 
turto nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkurimo negali virsyti jo baiansines 
vertes, kuri buty buvusi, jeigu turto nuvertejimas ncbutg buv?s pripazintas. 



Issami turto nuvertejimo apskaitos tvarka yra nurodyta {staigos Ilgalaikio materialiojo turto 
apskaitos tvarkos aprase, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apraSe, Finansmio turto apskaitos 
tvarkos aprase ir Isankstmiu apmokejimij ir gautini} sumij apskaitos tvarkos aprase. 

Finansiniai {sipareigojimai 

flgalaikiams finansiniams jsipareigojimams priskiriami: 
- ilgalaikiai skoliniai Jsipareigojimai; 
- ilgalaikiai atidejiniai (zr. sios apskaitos politikos skyriij. „Atidejiniai"); 
- kiti ilgalaikiai jsipareigojimai. 
Trumpalaikiams finansiniams jsipareigojimams priskiriami: 
- ilgalaikio atidejinio einamiyo metij dalis ir trumpalaikiai atidejiniai {ix. Sios apskaitos 

politikos skyriij „Atidcjiniai"); 
- ilgalaikio skolinio jsipareigojimo einamojo naeto dalis; 
- trumpalaikiai skoliniai jsipareigojimai; 
- moketinos subsidijos, dotacijos ir fmansavimo sumos; 
- moketinos sumos j biudzetus ir fondus; 
- moketinos socialines ismokos; 
- moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla: 
- tiekejams moketinos sumos; 
- su darbo santykiais susij? jsipareigojimai; 
- sukauptos moketinos sumos; 
- kiti trumpalaikiai jsipareigojimai. 
Finansiniai jsipareigojimai apskaitoje. registruojami tik tada, kai jstaiga prisiima 

(Sipareigojimo sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu: finansiniu turtu. jsipareigojimai pagal 
planuojamus sandorius nepripazjstami finansiniais jsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio 
jsipareigojimo apibrezimo (t. y, kol jstaiga neturi jsipareigojimo perduoti pinigus ar kitg fmansinj 
turto kitai §aliai arba pasikeisti fmansinemis priemonemis su kita salimi galimai sau nepalankiomis 
solygomis). 

Pirminio pripazinimo metu finansiniai jsipareigojimai, isskyrus finansinius 
jsipareigojimus, kurie paskesnio jvertinimo metu jvertinami amortizuota savikaina ir kurii} 
tsiradimo metu nebuvo gauta pinigi}, yra vertinami jsigijimo savikaina. Su sandoriq sudarymu 

susijusios islaidos pripazjstamos pagrindines arba kitos yeiklos sonaudomis tuo laikotarpiu, kai jos 
susidaro. Finansiniai jsipareigojimai, kurie paskesnio jvertinimo metu jvertinami amortizuota 
saviK-aina ir kuriij atsiradimo metu nebuvo gauta pinigij, pirminio pripazinimo metu vertinami 
amortizuota savikaina. 

Po pirminio pripazinimo finansiniai jsipareigojimai finansinese ataskaitose yra rodomi: 
- finansiniai jsipareigojimai, susij? su rinkos kainomis, - tikroja verte; 
- kiti ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai, ji| einamiyij metij dalis, trumpalaikiai skoliniai 

jsipareigojimai, nesusij^ su rinkos kainomis, - amortizuota savikaina; 
- kiti trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai - jsigijimo savikaina. 
Finansuii} jsipareigojimo, susijusuj su rinkos kainomis, jstaiga neturi. 
jstaiga nuraso is apskaitos registro fmansinj jsipareigojimo ar jo dalj tik tada, kai 

jsipare gojimas jvykdomas, yra panaikinaraas ar nustoja galioti. 
Issami finansinio jsipareigojimo apskaitos tvarka yra nurodyta jstaigos Ilgalaikio ir 

Tumpalaildn jsipareigojimo apskaitos tvarkos apraSe. 

fmansavimo sumos 

Finansavimo sumos - Institucijos i§ valstybes ir savivaldybio biudzeto, kito isteklio fondo, 
Europos Sojungos, Lietuvos ir uzsienio paramos fondo, u2sienio valstybio ir organizacijo, kito 
Saltinio gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti jstaigos nuostatuose nustatytiems 
tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms jgyvendinti. Finansavimo sumos 
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apima ir |staigos gautus arba gautinus pimgus, ir kit^ turt^ pavedimams vykdyti, kitas lesas 
Jstaigos islaidoms dengti ir kaip param^ gaut^ turtcj. 

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripazjstamos ir registruojamos apskaitoje kaip 
curtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka siups kriterijus: 

- finansavimo sumi| gavejas uztikrina, kad tenkinamos finansavimo sumij davejo jam 
nusiatytos splygos finansavimo sumoms gauti; 

- yra finansavimo sumij davejo sprendimij ar kiti] rastiskp jrodymp, kad finansavimo 
sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas; 

- finansavimo sump dydis gali buti patikimai jvertintas, 
Valstybes biudzeto asignavimai pripazistami gautinomis finansavimo sumomis, tik teises 

aktp nustatyta tvarka pateikus paraiskp gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte 
aukg^iau nurodyti kriterijai. 

Jei patiriamos spnaudos, kurios bus finansuojamos is numatytp finansavimo saltinip, net 
kai finansavimo sumos dar nera gautos ir paraiSka joms nepateikta, bet yra tenkinami auksciau 
pateikti finansavimo sump pripazinimo kriterijai, pripazjstamos finansavimo pajamos ir sukauptos 
finansavimo pajamos, kurios parodomos finansines bukles ataskaitoje prie sukauptp gautinp sump. 

Fir ansavimp sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos j: 
- finansavimo sumas nepiniginiam turtx jsigyti; 
- finansavimo sumas kitos islaidoms. 
Finansavimo sumos nepiniginiam turhr jsigyti gali buti registruojamos nemokamai ar uz 

simbolinp kainp, gavus ilgalaikj materialpjj ar nematerialpjj turtp, biologinj turtp ar atsargas arba 
gavus pinigus jiems jsigyti. 

Finansavimo sumos kitoms islaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio islaidoms 
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms iSlaidoms yra 
laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui jsigyti. 

Finansavimo sumos arba jp dalis pripazjstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, 
kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sepraudos. 

Kitiems viegojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos 
ipnauaoms - tokiu atveju yra mazinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos 
finansavimo sumos. 

Kitiems ne viegpjo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos 
icaip istaigos finansavimo sqnaudos, kartu pripazjstant finansavimo, kuris buvo skirtas siam 
fikslu: pajamas. 

jstaiga, perduodama finansavimo sumas ne viesojo sektoriaus subjektams, registruoja 
perduotas finansavimo sumas, siais atvejais: 

- kai perduoda savo turtp, jsigytp is finansavimo sump, ne viegojo sektoriaus subjektams, 
kai del to registruojama kito viegpjo sektoriaus subjekto investicija taikant nuosavybes metodp; 

- kai finansavimo sumos perduodamos per tarpinink^, t. y. kai Jstaiga perduoda savo turt^, 
jsigytp ig finansavimo sump, ne viegojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja viegojo sektoriaus 
subjektus. 

Kitiems viegojo arba ne viegojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, uz 
kurip panaudojimp finansavimo sump gavejas teises aktp nustatyta tvarka turi atsiskaityti Jstaigai, 
registruojamos kaip igankstiniai apmokejimai arba ateinancip laikotarpip spnaudos. 

jstaiga, gautas finansavimo sumas ar turtp ig kito viegpjo sektoriaus subjekto per 
Larpininkp, apskaitoje registruoja turtp ir gautas finansavimo sumas pagal pirminj finansavimo 
sump saltinj, kurj nurodo tarpininkas arba finansavimo sump davejas. 

jstaigos finansinip ataskaitp rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo 
galtim ir tikslin? paskirtj. 

Issami finansavimo sumu anskaitos tvarka yra nurodyta jstaigos Finansavimo sump 
apskaitos tvarkos apras^ 



Pajamos 

{staigos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant ukines 
operacijas, apimanfiias pagr.. diniq nuostatuose nustatytq. \alstybes fimkcijij atlikimq ir jai pavesti} 
programij vykdym^. 

Jstaigos nepagrindines veiklos pajamoms pnskiriamos pajamos, gautos, vykdant 
nepaerindin^ veiklq, 

Pajami} apskaitai taikomas kaupimo principas. 
Finansavimo pajamos pripazjstamos tuo paciu laikotarpiu, kai yra padaromos su siomis 

pajamomis susijusios sqnaudos. 
Kitos pajamos pripazjstamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine 

nauda, kai galima patikimai jvertinti pajami} sum^ ir kai galima patikimai jvertinti su pajami} 
uzdirbimu susijusias s^naudas. 

Finansavimo pajamos veiklos rezultati} ataskaitoje parodomos pagal finansavimo Saltinius 
ir pagal veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tip^ (pagrindine veikla, finansine ir investicine 
veikla arba kita veikla). 

Pajamomis laikomas tik {staigos gaunamos ekonomines naudos padidejimas. {staigos 
pajamomis nepripazjstamos treciqji} asmeni} vardu surinktos sumos, nes tai nera {staigos gaunama 
ekonomine nauda. Kai {staiga yra atsakingauz tarn tiknj sumi} administravimq. ir surinkimq, taSiau 
teises akti} nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas j biudzet^ ir neturi teises sii} sumi} ar 
ji} dalies atgauti t^ patj ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jij dalis nera 
Istaigos pajamos ir apskaitoje registruojaraos kaip gautinos ir moketinos sumos. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t^ ataskaitinj 
laikotarpj, kurj yra uzdirbamos, t. y. kurj suteikiamos viesosios, kitos paslaugos, parduodamas 
Hirtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigij gavimo momento. 

Pajamos jvertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikr^ja verte. 
Issami pajami} apskaitos tvarka yra nurodyta {staigos Pajami} apskaitos tvarkos aprase ir 

Finansines ir investicines veiklos pajamu ir sqnaudi} apskaitos tvarkos apraSc, 

Sqnaudos 

{staigos pagrindines veiklos s^naudoms priskiriamos sgnaudos, patirtos, vykdant ukines 
operacijas, apimanCias pagrindiniq nuostatuose nustatyti} valstybes funkciji} atlikim^ ir jai pavesti} 
programi} vykdym^. 

{staigos kitos veiklos s^naudoms priskiriamos sqnaudos, atsirandancios, vykdant 
nepagrindin? veikl^. 

Sqnaudos apskaitoje pripazjstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 
cuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant j pinigi} 
iSlcidimo laikq. 

S^naudomis pripazjstama tik ta ankstesniijji} ir ataskaitinio laikotarpii} i§laidi} dalis, kuri 
tenka per ataskaitinj laikotarpj uzdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems jsipareigojimams. Islaidos, 
skirtos pajamoms uzdirbti busimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos 
finansinese ataskaitose kaip turtas ir pripazjstamos sqnaudomis busimaisiais laikotarpiais. 

Tais atvejais, kai per ataskaitinj laikotarpj padaryti} islaidi} nejmanoma tiesiogiai susieti su 
konkrefiii} pajami} uidirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais 
laikotarpiais, sios islaidos pripazjstamos sqnaudomis t^ patj laikotarpj, kada buvo patirtos. 

Tais atvejais, , kai {staigos s^naudas kompensuoja tredioji galis, pripa^intos s^naudos 
•iumazirtamos kompensacijos suma. 

Sqnaudos jvertinamos tikr^ja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba ji} 
ekvivalentais, s^naudi} dydis jvertinamas sumoketa-arba moketina pinigi} arba ji} ekvivalenti} suma 
(nejskaitant j jq atgautino pridetines vertes mokesdio). Tais atvejais, kai numatytas atsiskaitymo 
laikotarpis ilgesnis nei 1 m, ir palukanos nera isskirtos is bendros moketinos sumos, s^naudu dydis 
jvertinamas, diskontuoiant atsiskaitymo sum^. 
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Veiklos rezultatij ataska^oje pagrindines veiklos s^naudos parodomos, atsizvelgiant j jij 
pobudj (t. y. darbo uzmokescio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. s^naudos). 

Issami sqnaudi} apskaitos tvarka yra nurodyta Jstaigos Sqnaudi} apskaitos tvarkos aprase ir 
Finansines ir investicines veiklos pajaimij ir s^naudq apskaitos tvarkos aprase. 

Finansine nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma 

Nuomos sutartims taikomas turinio virsenybes prie§ form^ principas. Ar nuoma bus 
idikoma veiklos nuoma, ar fmans' e nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir 
ekonomines prasmes. 

Nuomos sandoriai grupuojami j veiklos nuomos ar finansines nuomos (lizingo) sandorius, 
atsizvelgiant j tai, kiek turto nuosavybes teikiamos naudos ir rizikos tenka nubmotojui ir kiek 
nuomininkui: 

- Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei is esmes visa su turto nuosavybe susijusi nauda 
ir didz'oji dalis rizikos perduodama nuomininkui; 

- Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turta nuomininkui, didzioji dalis su 
turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. 

Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamas jsigytas ilgalaikis materialusis turtas 
arba nematerialusis turtas. Jeigu nuomos sutartyje nurodytos palukanos reikgmingai skiriasi nuo 
rfnkos palukani} normos arba nera nurodytos, turto jsigijimo savikaina apskaiciuojama, 
diskontuojant vis^ sutartyje nurodyt^ jmokq sumq iki dabartines vertes, taikant apskaiciuotg 
palukani} " norm^ sutarties sudarymo momentu. Turto jsigijimo savikaina lygi apskaiciuotai 
finansinio jsipareigojimo amortizuotai savikainai. Finansines nuomos budu jsigyto ilgalaikio 
raaterialiojo turto nudevimoji verte (nematerialiojo turto atveju - amortizuojamoji verte) 
paskirstoma per visq. jo naudingo tamavimo laik^. 

Turto, jsigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie patys 
prineipai kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba nematerialiojo turto apskaitai. 

Finansines nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansines nuomos jmokos yra 
paaalijamos, iSskiriant turto vertes dengimo sumq, palukanas ir kitas jmokas (kompensuotinas 
nuomos sumas, neapibreztus nuomos mokescius ir pan., jei jie yra numatyti finansines nuomos 
sutartyje). Palukanos priskiriamos finansines ir investicines veiklos s^naudoms ir apskaitoje 
registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tq ataskaitinj laikotarpj, uz kurj 
apskaiciuojamos moketinos palukanos. 

Veiklos nuomos atveju nuomos jmokos pagal nuomos sutartj yra registruojamos apskaitoje 
kaip s^naudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpj ir priskiriamos pagrindines veiklos 
sanaudoms. 

Sandoriai uzsienio valiuta 

Sandoi-«i uzsienio valiuta pirminio pripazinimo metu registruojami apskaitoje pagal 
sandorio dienq galiojusj Lietuvos banko skelbiam^ uzsienio valiutos kurs^, Pelnas ir nuostoliai is 
sandorit} uzsienio valiuta bei ig uzsienio valiuta isreiksto turto ir jsipareigojimp likucig 
perkainoj mo < en^ yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamp ar spnaudp 
spskaitose. Veiklos rezultatp ataskaitoje atlikta tokip pajamp ir spnaudp tarpusavio jskaita ir 
parodvtas tik perskaiciavimo del valiutos kursp pokycip rezultatas. 

Valiutos kurso ir valiutos kertimo icurso skirtumas, susidar^s, keiciant (perkant ar 
parduodant) valiutp, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindines veiklos kitos 
spnaudos. 

Valiutinip straipsmp likuciai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos 
banko skelbiamp Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uzsienio valiutos santykj. 

Issami sandorip uzsienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta Istaigos Finansines ir 
investicines veiklos pajamp ir spnaudp apskaitos tvarkos aorase. 



Atid&jiniai 

Atidejiniai pripai stami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus siuos pripazinimo 
kriterijus: 

- |staiga turi jsipareigojim^ (teisin? prievol? arba neatsaukiam^jj pasizadejim^) del buvusio 
ivykio; 

- tikiraybe, kad jsipareigojim^ reikes padengti turtu, yra didesne uz tikimyb^, kad nereikes; 
- jsipareigojimo suma gali buti patikimai jvertinta. 
Jei patenkinamos ne visos sios sqlygos, atidejiniai nera pripazjstami, o inforraacija apie 

susijusj su tiketina sumoketi suma neapibrezt^jj jsipareigojimo yra pateikiama finansinii} ataskaitp 
aiskinamajame raste. 

Atidejiniais pripazjstami tik tie jsipareigojimai, kurie susij? su buvusiais jvykiais. 
Atidej;n'ais nepripa^jstami numatomi busimi nuostoliai ar iSlaidos, susij? su jstaigos busima 
veikla 

jstaiga pripazjsta atidejinio sumo, atsizvelgdama j labiausiai tiketino dabartiniam 
jsipareigo:'mui padengti reikalingp islaidij sumo paskutin? ataskaitinio laikotarpio dieno- 
Atidejinio suraos dydis nustatomas, remiantis pana&os veiklos patirtimi, pasirasytorais sutartimis, 
priimtais teises aktais, eksperto isvadomis, poataskaitiniais jvykiais ir pan. 

Paskutin? kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieno atidejiniai perziurimi ir jo verte 
koreguojama, atsizvelgiant j naujus jvykius ir aplinkybes. Jei paaiskeja, kad jsipareigojimo turtu 
dengt nereikes ar atidejinio suma sumazejo, atidejiniai panaikinami arba sumazinami, mazinant 
inansines bukles ataskaitos straipsnio „Ilgalaikiai atidejiniai" arba „Ilgalaikio atidejinio einamiyo 

metu dalis ir trumpalaikiai atidejiniai" suraas. 
Ilgalaikiai atidejiniai diskontuojami iki dabartines jo vertes. Taikoma diskonto norma, 

tiksliausk' parodanti dabartines---pinigo vertes ir jsipareigojimui budingos rizikos rinkos 
jvertinimo. 

Finansinese ataskaitose atidejiniai yra rodomi: 
- ilgalaikio atidejinio einamojo metp dalis ir trumpalaikiai atidejiniai - labiausiai tiketina 

jsipareigojimui padengti reikalingo islaido suma; 
- ilgalaikiai atidejiniai - amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tiketina 

jsipareigojimui padengti reikal igo islaido suma).; 
jstaiga Atidejinio neformuoja. 

Neapibreztieji jsipareigojimai ir neapibreztasis turtas 

Neapibreztieji jsipareigojimai ir neapibreztasis turtas registruojami nebalansinese 
sasicaitose. 

Neapibreztieji jsipareigojimai ir neapibreztasis turtas nerodomi nei finansines bukles 
ataskaitoje, nei veiklos rezultato ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama aiSkinamajame 
raste. Koi tikimybe yra labai maza, kad reikes panaudoti turto jsipareigojimui padengti arba kad 
neapibreztasis turtas duos jstaigai ekonomines naudos, informacija aiskinamajame raste nera 
pateikiama. 

Informacija apie neapibreztojj turto ir jsipareigojimus turi buti perziurima ne reciau negu 
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutin? dieno, siekiant uztikrinti, kad pasikeitiraai buto 

nkamaf atskleisti ai§kinamajame raSte. 
jstaiga neapibreztojo jsipareigojimo, neapibreztojo turto neturi. 

Poataskaitiniai jvykiai 

- P.oataskai tinis i^kis - jvykis per laikotarpj nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos 
iki tinansinio ataskaito rinkinio sudarymo dienos. 

Poataskaitiniai jvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie jstaigos finansin? 
padet paskutin? ataskaitinio laikotarpio dieno (t- Y- turi jtakos Jstaigos fmansinei padeciai ar 
veiklos rezultatams balanso dato), yra koreeuojantieji poataskaitiniai jvykiai. Atsizvelgiant j jo 



jtakos parengioms finansinems ataskaitoms reiKsm?, koreguojantieji poataskaitiniai jvykiai yra 
rodom' finansines bukles, veiklos rezultati} ir pinigij srautij ataskaitose, 

Poataskai niai jvykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie {staigos finansin^ 
padetj paskutin? ataskaitinio laikotarpio dien^ (t. y. Sie jvykiai parodo s^iygas, atsiradusias po 
paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai jvykiai. 
Nekoreguojantieji poataskaitiniai jvykiai aprasomi aiskinamajame raste, kai jie reiksmingi. 

I§sami poataskaitinip jvykiij apskaitos tvarka yra nurodyta jstaigos poataskaitiniij jvykip ir 
ipskaitos klaiaq taisvmo apskaitos tvarkos aprase. 

Apskaitos poiitikos keitimas 

jstaiga pasirinktq apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilgq laikq tam, kad butq galima 
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpio finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad butq 
galima nustatyti jstaigos finansines bukles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq keitimosi tendencijas. 

jstaiga pasirenka ir taiko apskaitos politikq, remdaraasi nuostatomis, pateiktomis VSAFAS 
1 „Fmansinii{ ataskaitq rinkiniq pateikimas". 

Ukiniq operacijq ir ukiniq jvykii} pripa2inimo, apskaitos ar del jq atsirandancio turto, 
jsiparei^ojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) sqnaudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra 
laikomas apskaitos poiitikos keitimu. 

jstaigos apskaitos politika gali biiti keidiama- 

- del VSAFAS nuostatq pakeitimo; 
 - jei to reikalauja kiti teises aktai. 

Apskaitos poiitikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas, taikant retrospektyvinj 
b'ldq, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butq buvusi naudojama, todel 
pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ukinems operacijoms ir ukiniams jvykiams nuo jq 
atsiradirao. ■- 

Poveikis, kurj daro apskaitos poiitikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio 
informacijai ir darytq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje tq 
ataskaitinj laikotarpj, kurj apskaitos politika pakeiciania, ir parodomas einamojo ataskaitinio 
laikotarpio finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos 
poiitikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje 
^Apskaitos poiitikos keitimo ir esminiq klaidq taisymo jtaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio 
laikotarpio informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nera 
koreguojama. 

Apskaitos politika gali btiti keiciama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradStios, nes 
tmbrmacija uz visq ataskaitinj laikotarpj turi buti parodoma, taikant vienodq apskaitos politikq 
■^anasaus nobudzin ukinems oneracijoms ir ukiniams jvykiams. 

Apskaitiniq jvcrdiq keitimas 

Apskaitinis jvertis - remiantis prielaidomis, atsizvelgiant j dabartin? turto ir jsipareigojiraq 
/ert^ ir tiketinq nauda ar jsipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir 
jsipareigojimq vertei nustatyti. 

Apskaitiniai jverciai naudojami, kai turto ar jsipareigojimq vertes negali btiti tiksliai 
apsKaicniotos, o tik jvertintos. 

Apskaitiniai jverdiar yra perziurimi tuo atveju, jei pasikeicia aplinkybes, kuriomis buvo 
remtasi, atliekant jvertinimq, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq jvykiq, 

 Apskaitinio jvercio keitimas nesusij^s su ankstesniais laikotarpiais ir nera apskaitos klaidos 
taisymas, todel buhalferineje-apskaitoje registruojamas tqataskaitinj laikotarpj, kurj keitimas buvo 
atliktas, o finansinese ataskaitose parodomas, taikant perspektyvinj budq. 

Finansiniq ataskaitq elemento vertes pokytis, atsirad^s del apskaitinio jvercio pokycio, turi 
btiti parodytas toje padioje-veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo parodyta pries tai 
buvusi §io ataskaitos elemento verte. Informacija, susijusi su anskaitinio jverdio pakeitimu, 
oateikiama aiSldnamajame raste. 



Apskaitos klaidi} taisymas 

Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaicSiavimo, netinkamo apskaitos 
metodo taikymo, neteisingo ukines operacijos ar ukinio jyykio registravimo ar del apsirikimo. 

Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu isaiskejusi klaida, del kurios 
praejusio ar keliij praejusii} ataskaitiniq laikotarpii} finansines ataskaitos negali buti laikomos is 
esmes patikimomis. 

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine: iSrai§ka yra didesne nei 0,25 procento 
turto vertes. 

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos klaidos, padarytos praejusiij 
itaskaitiniij laikotarpip fmansinese ataskaitose. Ir esmines, ir neesmines klaidos taisomos 
inamojo ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose. 

Klaidp taisymo jtaka fmansinese ataskaitose parodoma taip: 
- jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje pacioje spskaitoje, 

ioirioje buvo uzregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje paiioje veiklos rezultatij 
ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

- jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tarn skirtoje s^skaitoje ir 
parodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje „Apskaitos politikos keitimo bei esminiq klaidij 
taisymo jtaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiaraa 
tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. 

Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiskinamajame raste: 
- esrainiii apskaitos klaidij pobudis ir ataskaitinis laikotarpis, kurj esmine klaida buvo 

padaryta; 
- kokiems finansines bukles ataskaitos straipsniams esmines apskaitos klaidos taisymas 

tureio jtakos; 
- koregavimo suma, registruota apskaitoje ir jtraukta, parodant gryn^jj ataskaitinio 

laikotarpio pervirsj ar deficit^. 
Issami apskaitos klaidp taisymo. tvarka yra nurodyta fstaigos poataskaitinip jvykip ir 

apskaitos klaidp taisymo apskaitos tvarkos aprase. 

informacijos pagal segmentus atskleidimas 

jstaigos finansinese ataskaitose pateikiama1 informacija apie siuos pirminius segmentus 
pagal atliekamas valstybes fimkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybip 
biudzetp pajamp ir i§laidp klasifikacijoje. 

"urtas, finansavimo sumos, jsipareigojimai, pajamos, spnaudos ir pinigp srautai 
pjirMniams segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms 
yykdyti skiriami ir naudojami istekliai. 

Jei turto, jsipareigojimp, finansavimo sump, pajamp ir spnaudp priskyrimo segmentui. 
pagrindas yra neaiskus, §ios sumos yra priskinamos didziausip Institucijos veiklos dalj 
apimanciam svietimo segmentui. 

{staigos veiklos spe^fika nesplygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal kuriuos 
butu pateikiama informacijairnansinese ataskaitose. 

Straipsirip tarpusavio jskaitos ir palyginamieji skaiciai 

Turtas ir jsipareigojimai, pajamos ir spnaudos bei pinigp jplaukos ir ismokos finansinese 
itaskaitose nurodom atskirai. Sudarant finansinip ataskaitp rinkinj, turto ir jsipareigojimp, taip pat 

pajamp ir spnaudp tarpusavio jskaita negaliraa, isskyms atvejus, kai konkretus VSAFAS 
reikalauja butent tokios jskaitos, 

VSAFAS numatytais atvejais pajamp ir spnaudp straipsnip tarpusavio jskaita gali buti 
atliekama finansinese ataskaitose, pateikiant tik rezultatp (t. y. is pajamp atemus atitinkamac 



^naudas): peln^ arba nuostolj. Pavyzdziui, rezultatar - pelnas arba naostolis yra rodomas, 
oerleidus ar pardavus ilgalaikj turtq, keiCiant uzsicnio valmtq. 

Palyginamipij skaiciu klasifikavmias yra koreguojamas, kad atitika} ataskaitinii^ metu 
klasifikavima. 

P'OTiJA T]7-CLb 



fll. PASTABOS 

miormacija apie ilgalaik} nematerialqj; turt^ (pastaba Nr. P03) 

Likutine verte 
2019.01.01 

Gauta Amortizacija Likutine verte 
2019.12.31 

2207.58 2725.56 3472.31 1460.83 

|staiga savo veikloje naudoja ilgalaikj nemateria|mj turtq, loins pilnai amortizuotas, jo 
jsigijimo savikaina 5984.17 Eur. 

(nformacija apie ilgalaik} materiali|j} turtq (pastaba Nr. P04) 

Istaiga turi turto pagal tokius straipsnius: 

Pastatai 
NemoKamai 

gautas 
Gauta ■ Nusidevejimas Likutine verte 

2019.12.31 
364097.73 4086862.78 1707382.49 2743578.02 

Inirastrukturos ir kit! statiniai 
Gauta Nusideviijimas Likutine vert6 

2019.12,31 
572932.35 455354.09 117578.26 

MaSinos ir jrengimai 
_ Likutine verte 

2019.01.01 
Gauta Nusidevejimas Likutine verte 

2019.12.31 
426155.52 99881.80 110573.26 415464.04 

Transporto priemones 
Likutinevertt " 

2019.01.01 
Gauta " Nusidevejimas Likutine verte 

2019.12.31 
22482.63 174892.07 125699.10 71675.60 

Baldai ir biuro jranga 
Likutine verte 

2019.01.01 
Gauta Nusidevejimas Likutine verte 

2019.12.31 
39553.15 85650.83 91659.25 33544.73 

Kitas ilgalaikis materia usis turtas 
Kito ilgalaikio mat. turto 
pavadinimas 

Likutine verte 
2019.01.01 

Gauta Nusideve- 
jimas 

NuraSytas Likutine 
verte 

2019.12,31 
Kitas 34701.26 730.00 7326.30 28104.96 
BiMiotekos fondas 38683.81 33834.39 66.71 72451.49 

Viso: 73385.07 34564.39 7393.01 100556.45 

1. LR Svietimo, mokslo ir sporto ministerija perdave nemokamai nekilnojamo turto, kurio 
likutine verte 2229130.62 Eur., sukaupto nusidevejimo verte 412390.85 Eur. 

Pagal LRV nutarimq 2019.08.21 Nr.850 LR Svietimo, mokslo ir sporto ministerija 
perdaye jstaigai investuojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte 402.99 Eur. 

2. Aukgtadvario 2emes ukio mokykla perdave bibliotekij fond^ 31668.53 Eur., 
--S-——-negyvenami} pastati{ likutine verte 520318.42 Eur., kiti} statinii} likutine verte 

1 H|-96r74-Eur., kito ilgalaikio turto likutin4verte 1-00055.24 Eur. 

UOHsJA 



Pagal LRV nutarimq. 2019.11.13 Nr.1133 perduotq |staigai investuojamo ilgalaikio 
 materialiojo turto likutine verte 236532.38 Eur. 

Jstaiga savo veikloje naudoja ilgalaikj materially: turtq, kuris pilnai nudevetas, jo jsigijimo 
savikaaia 383126.61 Eur., nekilnojamas 63489.64 Eur. ' 

|staiga savo veikloje naudoja ilgalaikj materially} ir nematerialiyj turtq, gaut^ pagal 
panauaos sutartis ir apskaitom^ uzbalansinese sqskaitose: 
>vietimo informaciniij technologiji} centras - i'galaikis mater.turtas 17018.85 

nematerialus turtas 416.94 
: munpalaikis turtas 687.95 

Visagino technologiji} ir verslo prof, mokymo centras - . nemater,turtas 9383.05 ' 
Valstvbinis zeraes sklypas - 17953.83 

(nformacija apie biologiuj turt^ (pastaba Nr. P07) 

Biologinj turtg sudaro paseliai. Paseliq likuti0 2019.12.31 - 500.00 Eur, 

Jrudai, esantvs atsargose, perkelti j bi ilognii turt^ mos pasejus. 

Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P08) 

jstaiga turi atsargij pagal tokius straipsnius: 

Pavadinimas Likutis [sigyta Nemokamai Paseta NuraSyta Bkeltas j Likutis 
2019.01.01 gauta- : uZbalans.sgsk. 2019.12.31 

"Okines prekes 91.20 86498.94 317:76 86585.48 322.42 
Automobilio kuras 103.08 6677.22 6094.67 685.63 
Maisto produktai 1973,41 76363.64 74949.05 3388.00 
Atsargines dalys 0.00 904.97 904.97 0.00 
iriidincr kulturos 1364.40 500.00 864.40 

Jkio inventorius 0.00 46784.20 46784.20 1099.21 
Viso: 2167.69 218593.37 317.76 500.00 167934.96 46784.20 6359.66 

1. LRV nutarimq. 2019.08.21 Nr.850 LR Svietimo, mokslo ir sporto ministerija 

perdave Istaigai investuojamo trumpalaikio materialiojo turto likutine verte 4218.96 

Eur. 

2. Pagal LRV nutarim^ 2019.11.13 Nr.1133 perduot^ jstaigai investuojamo 

trumpalaikio materialiojo turto likutine verte 44797.24 Eur. 

3. jsigijimo savikaina ukinio inventoriaus nebalansinese s^skaitose sudaro - 63463.62 

Eur. 

Informacija apie isankstinius apmokejimus (pastaba Nr. P09) 

Isankstiniai apmokejimai tiekejams -335.74 Eur, 

Informacija apie gautinas sumas (pastaba Nr. P10) 

Gautinos finansavimo sumos - 7901.90 Eur: (is Nacionalines mokejimo agenturos uz 
paselius). 

Gautinos sumos uz parduotas prekes ir paslaugas - 24946.38 Eur. 
Kitos gautinos sumos - 20138.94 Eur (privatizuotij bendrabufiio kambarii} skola uz 

KomunaOnes paslaugas ir elektros energij^ - 49014.43, u5 mokinii} paveiejimg - 910.23, gautinas 
P^TvI pagal metine deklaracyq - 18310.07). Ataskaitinig metij pabaigoje, pagal apskaitos politika. 
buvo perskaiCiuotos abejotinos skolos, kurios 2019 m. gruod^io 31 d. sudare 46584.25 Eur. 



Suicauptos gautinos sumos - 172696.99 Eur fDU ir sodra - 157416.87, tiekejai - 
15280.12). 

jsiskolinimas paveluotas grqzinti 0 dienq 
1-90 

dienos : 
91-180 
dienq 

181-360 
dienq 

Daugiau 
kaip 361 
dienos 

Viso 

Gautinos sumos u2 komunalines 
paslaugas ir el. Energija, viso 

1433.42 931:41 497.36 1027.05 45137.88 48548.72 

Nuvertejimas (Nerizikingi p kejai) 0% 10% . 25% 50% 100% 

Nuvertejimas (Rizikingi pirkejai) 0% 25% 50% 100% 100% 

Abejotinos skolos: 0.00 208.83 240.26 997.28 45137.88 46584.25 

Informacija apie pinigus ir jq ekvivalentus (pastaba Nr. Pll) 

2019 ml gmodzio men. 31 d. {staiga bankq sqskaitose turejo 190880.69 Eur (biudzeto le§os 
- 0.00 Eur; surenkamos lesos - 114646.97 Em; projektq lesos - 76233.72 Eur), kasose pinigij 
likutis -16.45 Eur. 

Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12) 

Finansavimo sumos detaliai pateiktos 20-ojo,VSAFAS 4 priede. 
Valstybes biudzeto asignavimai - IT ir atsargq likutis 1292688.69 Eur., kitoms islaidoms 

91.19 Eur. 
IS Europos Sqjungos strurturiniq fondq - IT ir atsargq likutis 2016054.80 Eur., kitoms 

Islaidoms 82889.43 Eur. 
Is savivaldybes biudzeto kitoms islaidoms likutis 0.00 Eur 
IS kitq Saltiniq (Labdaros ir paramos,kitos teisetai gaunamos lesos) IT ir atsargq likutis 

23416.51 Eur.. kitoms islaidoms 2000.00 Eur. 

Informacija apie trumpalaikes mok£tinas sumas (pastaba Nr. PIT) 

Tiekejams moketinos sumos 2019 m. gruodzio 31 d. buvo 35157.12 Eur - tai jstaigos 
vykdomos veiklos metu atsiradg jsiskolinimai uz prekes bei paslaugas. 

Su darbo santykiais susije jsipareigojimai - 32521.05 Eur. (Sodros jmokos). 

Suicauptos moketinos sumos - 116055.34 Eur (atostoginiq rezervas 114036.89, soc. dr. 
rezervas 2018.45). 

Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai - 5016.50 Eur (gautq depozitq suma 4918.07, tarsos 
mokestis 68.00 ir kitos moketinos sumos 30.43). 

Informacija apie grynqjj turtq (pastaba Nr. P18) 

jstaigos grynqjj turtq sudaro dalininkq jnasai 287464.73 Eur.: 
1. LR gvietimo, mokslo ir sporto ministerija turinti 99.9 proc. ir trys balsus. Dalininko 

jnaSas 287175.11 Eur. 
2. UAB „Anupriskiq parkas", atstovaujamas direktores Neringos Ciurlienes, turintis 0.1 

proc. ir viena balsq. Dalininko inasas 289.62 Eur. 



Informacija apie kitas pagrindines veiklos pajamas ir Kitas pajamas (pastaba Nr. 

P21) 

Pajamos u2 mokymo paslaugas i§ DB - 40019.28 ir robotikos bur el j - 3904.87 Eur. 
Kitos veiklos pajamos prekiij ir suteiktp paslaugij-181741.58 Eur. (maitinimo pasl. - 

136189.79, komunalines pasl. - 19923.44, apgyvendinimo bendrabutyje pasl. - 3410.60, kitos - 
15115.05). 

informacija apie pagrindines veiklos s^naudas (pastaba Nr. P22) 

Pagrindines veiklos s^naudos - 2544397.49 Eur: 
Darbo uzmokescio ir socialinio draudimo 1694822.99 Eur, (biudietas 1650004.88, kitos 

le§os 44818.11); 
Nusidevejimo ir amortizacijos 89046.42 Eur (IMT 88299.67, nemater. turto 746.75); 
Komunalinii} paslaugq ir rysiij - 77585.24 Eur (komunalines paslaugos 72400.41, rysiai 

Komandiruocii} -624.28 Eur (biudzetas 44.98, surenk. lesos 179.30); 
Transporto - 3254.28 Eur (biudzetas 2453.39, surenk. lesos 800.89); 
Kvalifikacijos kelimo - 9169.85 Eur (biudzetas 3399.85, surenk.lesos 5770.00); 
Paprastojo remonto ir eksploatavimo - 50413.22 Eur; 
Sunaudoti} ir parduotij atsarg4 savikaina- 160854.61 Eur; 
Socialinii} ismokij - 64630.66 Eur. (stipendijos - 62410.66, mirimo pasalpos - 2220.00); 
Finansavimo sqnaudos kitq VSS - 41493.23 Eur. 
Kitq paslaugij - 350576.98 Eur (veiklos mokesciai 46831.09, elektros instaliacojos 

montavimas 8264.00, apsauga 2710.41, turto vertinimo paslauga 1000.00, audito paslaugos 
1818.18, kompetenciji} vertinimas 3651.18, mokinii} renginii| organizavimas 7780.08, mokyklos 
^astato valymas 7902.06, remonto darbai 9470.30, proj.s^naudos 209699.30 ir kit.islaidos); 

Kitos - 1925.73 Eur (banko paslaugos 1445.57, PVM sqnaudos 191.80, aplinkos tarsos 
raokestis 68 00). 

Informacija apie finansines ir investicines Veiklos pajamas ir sqnaudas (pastaba Nr. 

P23) 

Finansines investicines veiklos pajamos -83.02 Eur (baudij, delspinigiq ir kompensuojamij 

palukamj pajamos) ir s^naudos - 40.25 Eur. Pagal pazymq 2020-01-10 Nr.21F-l apie investuoto 

turto apskaitq, pateikt^ Svietimo, raokslo ir sporto ministerijai, Finansines ir investicines veiklos 

kitos Rqnaudos sudare 156849.09 Eur. 

Apskaitiniai jverciai keiciami nebuvo. 

Neppibreztqji} jsipareigojimp ir neapibrezto turto nera. 

Kitij reikSmingi} jvyki'Jebiflo  ----- 

5184.83); 

■'! / 

Jirektpre 

Vvr.finansininke 

ouhalteris 

Jstaigos vadovas 

dr.Silva Lengviniene 

vardas, pavarde 

vardas, pavarde oara§as 
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vleiojl jstaiga Elek(reni) profcsinio mokymo centres, 19097696S, Rungos g. 18, Elektrinq mH Elcklrint) sev. 

2019 M. GRUODZIO 31D. paslbalgusl^ mctq FlNANSINnj ATASKATTIIR1NKTNVS 
(Visns snmos eurais. iei nenurodyta Id tain) 

ID: -2147413961 
D/L; - 

P9 ISanhstlmai anmokejintal 

INFORMACIJA AP1E iSANKSTINIUS APMOKEJIMUS f - £</ 

Ell. 
Nr. Stralpsnial Paskutini alaskaltinio 

laikotarplo dlena 
Paskutini praijusio 

ataskaitinio 
laikotarplo diena 

1 2 3 4 
1 IKaakstiniii apmokijimij {'sigijimo savikaina 335,74 15.414,83 
I.I Ilankstiniai apmokijimai tiekejams 335,74 15.414,83 
1.2 Ilankstiniai apmokejimai vieSojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyli 
1.3 Uankstiniai mokesiiij mokcjimai 
1.4 ISanksliniai mokcjimai Euiopos Sqjusgai 
1.5 ISankstimai apmokijimai darbuolojams 
1.6 Kill ilankstiniai apmokejimai 
1.7 Ateinaniiii laikotarpiu s^naudos ne vieSojo sektoriaus subjcktu pavedimams vykdyti 
l.g Kilos alcinaniit) laikotaipist s^naudos 
2 l^ankstiniii apmokejimq nuverttqimas 
3 ISar.kslini'j apmokejimq balansine vote (1-2) 335,74 15.414,83 

tf/K?A. TiJ-CuA 
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Vjrfoji [stalgi Elektrinij profesinto mokymo centraj, 190976966, Kuogoc g, 18, Elektrcn^ m., EldOrtaij lav. 
2019 M. GRUODilO 31 D. pasiUleuslii mctu FINANSINIU ATASKAlTy RINKINys 
(Visos sumos curais, jei nenurodyla kitaip) 

ID; -2147413961 
D/L- - 

Pll Plnigatlr piuigq ekvlvaleatfil 
INFORMACIJA APIE P1NIGUS IR PINIGy EKVTVALENTUS - 'fif 

Eil. Stralpsniai 
Piukutini ataskaUlalo Jalkobtrplo 

dies* 
PaskutiDc praejuslo ataslultinlo 

lalkotarpio dim a 
Nr. H viio Biudzeto ulgnavimai 1J vuo Biudleto asignavltnal 

1 2 s 4 S 6 
I Piiugai is valstybca biudzdo (jskaitant Europos Sjy'ungos finansin^ 

parang) (1.1+1,2+1.3+1.4+1.5+1.6) 76.233,72 35.749,05 
1.1 Pinigai bank;} s^skailosc 76,233,72 35.749,05 
1.2 Pinigai kasoje 
1.3 Pinigai kclyje     
1,4 Pinigai jfialdylosc s^skaitosc 
1.5 Pinigi} jialdylosc s^skailosc nuvcrtejimas 
1.6 Pinigi} ekvivalentai 
2 - Pmigm il savivaldybcs biudielo (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 
2.1 Pinigai banki} s^ikanosc 
2.2 Pmigai kasoje 
2.3 Pinigai kelyje 
2.4 Pinigai jSaldytose s^skaiiose 
2.5 Pinigi} jSaldytose s^akailosc nuvcrtejimas 
2.6 Pinigil ckvivalcnlai 
3 Pinigai ir pinigq ekvivalentai iS kilq Sallini^ 

(3.1+3.2+3 J+3,4+3.5+3.6+3.7) 114.663,42 74.080,72 
3.1 Pinigai b3nk4 saskaituse 114.646,97 74.080,72 
3.2 Pinigai kasoje 16.45 
3.3 Pinigai kclyje 
3.4 Pinigai jialdytose S4skaitose 
3.5 Pinig^ jSaldytose ajskanose nuvertcjimas 
3.6 Indeliai, kuriij tenninas nevirSija trijq nunesiq 
3.7 fCiti p^nig^ cicvivalcntai 
4 11 vjo pioigq ir ptnigq ekvlvalentq (1+2+3) 190.897,14 109.829,77 
5 13 Jq Rteldiq fondi} Ii3« 

I 
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VleSoJI js taiga Elcktrtng profeslnlo mokymo centras, 190976966, Rungos g. 18, Elcktring m., Elektrinq sav. 

2019 M. GRUOD^IO 31 D. pasibaigusiq meti) FINANS1NIV ATASKAITU RINKINYS 
(Visos sumos curais, jei ncnurodvta kitaip) 

ID: -2147413961 
D/L: - 

P24 Finansinds rizikos valdymas 

INFORMACIJA AP1E JSIPAREIGOJIMg DALf (JSKAITANT FINANSINES NUOMOS (L1ZINGO) JSIPAREIGOJIMUS) 
EURAISIR UZSIENIO VAUUTOMIS 

Eil. 
Nr. (slparelgojlmq dalls valluta Balansil vcrti ataskaltlnlo 

laikotarpio pradiioje 
Balansint verti ataskaftinia 

laikotarpio pabalgoje 

1 2 3 4 
1 Hurais 127.351,88 188.750,01 
2 JAV doleriais 
3 Kilcmis 
4 11 visu 127J51,8S 188.750,01 
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VleSoJi (stalgl Ekktrinq profesinio mokymo centras, 190976966, Rungos g. 18, Elektrinij m., Elektrenq sav. 

2019 M. GRUOD2IO 31 D. paslbalguslq matq FINANSINIIJ ATASKAITy RINK1NYS 
(Vises sumos eurais, jci ncnurodyla Idtaip) 

ID; -2147413961 
D/L; - 

P2] KJtos Dsgrindlnis vciklos pajamos irkitoi pajamos 

K1TOS VEDCLOS PAJAMy IR S^NAUDy PATEIKIMAS 4EMESNIOJO IR AUkStESNIOJO LYGiy VIESOJO 
SEKTORIAUS SEBJEKTO FINANSINiy ATASKAITy AlSKINAMAJAME RASTE * ^ 

£11. 
Nr. Stralpsniai Ataskaitmis lalkotarpis Praejfs ataskaitinis 

lalkotarpis 

1 2 3 4 
1 Kltot velkloi pajamos 181.741,58 148.820,85 
1.1 . Pajamos i5 atsargq pardavimo 136.189,79 115.663,89 
1.2 Ilgalaitdo mateiialiojo, nematerialiojo ir bioiogiiiio turto pardavimo pelnas 
1,3 Pajamos iS administraciniti baudq 
1.4 . Nuomos pajamos 7.247,63 972,00 
1,5 Suleiklq paslaugq, iSskyrus nuomq, pajamas*" 38.304,16 32,184,96 
1.6 Kites 
2 Pervestlnos j biudzctq kites velklos pajamos 
3 Kitos vciklos squaudos -107.579,59 -79.093,10 
3.1 Sunaudotq ir parduoti) atsargq savikaina -73.171,38 -58.872.52 
3,2 Nuostoliai iS ilgalaikio turto perlcidimo 
3.3 Ilgalaildo turto □usidcveiiir.o ir amortizacijos sanaudos -4.710,08 
3.4 Paslaugq sqnaudos -29.630,13 -20.122,58 
3.5 Darbo uimokcscio ir socialinio draudimo squaudos 
3.6 Kitos vciklos sanaudos -68,00 -98,00 
4 Kitos vciklos rczultatas 74.161,99 69.727,75 

Reil''"mingo9 sumos tun buti detalizuojamos vieSojo sektoriaus subjekto finansinii) ataskaili; aiSkinamojo raSto tckstc. 
*4 Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reiklminga, ji detalizuojama vieSojo sektoriaus subjekto finansiniq alaskaitq 
ai^kinamojo ra5lo tckstc. 
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VieJoji [staiga Elcktrtnij profesinio mokymo ccntras, 190976966, Rungos g. 18, Elektrtmj m., Elektrtnij sav. 

•019 M. GRUOD^IO 31D. pasibaigusiM metij FINANSINIU ATASKAITy R1NKINYS 
(Vises sumos emais, jei nenurodyta kitaip) 

Patvirtinta 
ID: -2147413961 

D/L; 2020-03-05 13:14:26 

1DSIMOSIOS PAGRINDINfiS NUOMOS JMOKOS, NCJMATOMOS GAUTl PAGAL 
PASIRASYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LA1KOTARPIUS .MJh - ^ 

£11. 
Nr. Laikotarpis 

Gautinos pagrindints nuomos 
[mokos paskutinf ataskaitinio 

laikotarplo dienq 
1 2 3 

1 Per vienerius metus 7.000,00 
2 Nuo vienerig iki penkeriu meh) 
3 Po penkerii} meti) 
4 O visa 7.000,00 
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vieSqJI (staigii £lcktrinq profcslnio mokymo centras, 19097696<l, Rungos g. 18, Elektrcng m., Elektrenij sav. 

2019 M. GRUODZIO 31D. paslbaiguslij mctij FINANSINIU ATASKAITV RINKINYS 
(Vises sumos eurais, jei ncnurodyta kitaip) 

ID: -2147413961 
D/L: - 

P2I Kitos pagrindines veiUos pajamos ir kites pajamos 

KITOS VEIKLOS PAJAMy IR S^NAUD V PATEIKIMAS ^EMESNIOJO IR AUKStESNIOJO LYGiy V1E§0 JO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINHJ ATASKAITIJ AlSKINAMAJAME RASTE * 

E1L 
Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Prtejcs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 
1 Kitos veiklos pajamos 181.741,58 148.820,85 
1.1 Pajamos iS atsargg pardavimo 136.189,79 115.663,89 
1.2 Ilgalaiklo malerialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 
1.3 Pajamos iS administracinit) bauJi) 
1,4 Nuomos pajamos 7.247,63 972,00 
I.S Suleiktu paslaugij, iSskynis nuoma, pajamos** 38.304,16 32.184,96 
1.6 Kitos 
2 Pervestlnos f bludileti) kitos veiklos pajamos 
3 Kitos veiklos sgnaudos -107.579,59 -79.093,10 
3.1 Sunaudoli] ir parduoUj atsargq savikaina -73.171,38 -58.872,52 
3.2 Nuostoliai i5 ilgalaikio turto perleidimo 
3.3 llgalaikio turto nusidevetimo ir amortizacijos sanaudos -4.710,08 
3.4 Paslaugt) s^naudos -29.630,13 -20,122,58 
3.5 Darbo uilmokesfio ir socialinio draudimo sanaudos 
3.6 Kitos veiklos sanaudos -68,00 -98,00 
4 Kitos veiklos rezultatas 74.161,99 69.727,75 
* RciiSmingos sumos tun but! dctolizuojamos vieSojo sektoriaus subjeklo finansiniq ataskailij aiskinamojo raSlo wkste. 
** Nurodoma: kokios tid "nslaugos, ir, jci suma rcikSminga, ji detalizuojama vieSojo sektoriaus subjeklo finansinii) ataskailq 
ai5kinamojo raSto (ekstc. 
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VieSoji jstaiga Elektrenij profesinio mokymo centras, 190976966, Rungos g. 18, Elcktrdnq m., Elektr^nij sav. 

2019 M. GRUODZIO 31D. pasibaigusiq mehj FlNANSINiy ATASKAITIJ RINKINYS 
(Visos sumos euiais, jei nenurodyta kitaip) 

ID; -2147413961 
  D/L: - 

F23 Finanslnis ir investicines veiklos pajamos ir Kifnaudas 

FINANSINtS IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS IR S^NAUDOS j.xy ■ yx 

Eil. 
Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis 
Praej^s ataskaitinis 

laikotarpis 
1 2 3 4 

1 Finansines ir investicines veiklos pajamos 83,02 ' 109,98 
1.1 Pelnas del valiutos kurso pasikeitimo 
1.2 Baudp irdelspinigiif pajamos 83,02 109,98 
1.3 Palokamj pajamas 
1.4 Dividendai 
1.5 Kitos finansines ir investicines veiklos pajamos* 
1.6 Pervestinos finansines ir investicines veiklos pajamos 
2 Finansines ir investicines veiklos sanaudos -156.889,34 -0,23 
2.1 Nuostolis del valiutos kurso pasikeitimo 
2.2 Baudp ir delspinigi'u sanaudos -40,25 -0,23 
2.3 Palukanu sanaudos 
2.4 Kitos finansines ir investicines veiklos sanaudos* -156.849,09 
3 Finansines ir investicines veiklos rezultatas < 1 -21 -156.806,32 109,75 

* P.eikJmingos suraos turi but! detalizuajamos aiSkinamojo raSto teksle, 




