
 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA  

 (Profesinio mokymo įstaigos pavadinimas) 

 

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Bendros žinios apie mokymo įstaigą (pildomai,  jei yra pasikeitimų lyginant su 2015 m. veiklos 

ataskaita) 

 

2. Mokymo įstaigos darbuotojai            

 

2.1. Mokyklos vadovai:  (pildomai,  jei yra pasikeitimų lyginant su 2015 m. veiklos ataskaita) 

 

Direktorius - Vladas Pusvaškis; mokykloje dirba nuo 1978 metų; vadyb. kat.- pirma. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui - Inga Kavaliauskienė; mokykloje dirba nuo 1993 metų; vadyb. 

kat.- antra. 

 

2.2. Bendras darbuotojų skaičius 2017.01.01 – 123 

 

2.3. Mokytojai: 

 

 

 

Mokytojų skaičius 

 

 

 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

 

Profesijos   

mokytojai  

Iš jų suteikta 

kvalifikacinė kategorija 

2016 metais 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

Profesijos   

mokytojai  

Atestuotų mokytojų skaičius:            

  

16 30 1 1 

turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

    

turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją  

6 6   

turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją   

8 14 1 1 

turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 

   

2 10 x x 

neatestuotų mokytojų skaičius  

  

0 2 x x 

Švietimo pagalbos specialistai 

 Iš viso Ekspertų Metodininkų Vyr. 

specialistų 

Specialieji 

pedagogai 

    

Socialiniai 

pedagogai 

1  1  

 Iš viso I kat. II kat. III kat. IV kat. 

Psichologai      
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2.4. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

2.4.1. Bendrojo ugdymo mokytojai: 

 

Mokslo metai Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendrojo ugdymo  

mokytojų skaičiaus įstaigoje 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2015- 2016 8 5 50 31 

 

2.4.2. Profesijos  mokytojai 

 

Metai Profesijos mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendro profesijos 

mokytojų  skaičiaus įstaigoje  

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metu 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2015- 2016  10 3 31 9 

 

2.4.3. Švietimo pagalbos specialistai: 

 

Metai Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų per metus 

2015 - 2016  1  

 

 3. Pirminis profesinis mokymas 

 

3.1. 2016–2017 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos   

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

2017.01.01 

217081202 Želdinių tvarkytojo mokymo programa 12 

440104109 Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus 

mokymo programa 
50 

M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio 

mokymo programa  
40 

440101311 Padavėjo ir barmeno mokymo programa 37 

440103205 Apsaugos darbuotojo mokymo programa 29 

M44081102 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 
52 

440041710 Pardavimų konsultanto mokymo programa 47 

211081103 Ekologinio ūkio darbininko mokymo programa  32 

211073206 Staliaus mokymo programa 17 

330101306 Virėjo mokymo programa 43 

330071606 Automobilių mechaniko mokymo programa 47 

 

 

3.2. 2016–2017 m. m. pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos:  

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

- -  
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3.3. Daugiau kaip 3 metus nevykdomos, tačiau į licenciją įrašytos, pirminio profesinio mokymo 

programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas 

330041101 Apskaitininkas ir kasininkas  

440041202 Draudimo konsultantas  
  

 
211101101 

 

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas  

330101304 Padavėjas ir barmenas  

440041703 Smulkiojo verslo organizatorius  

330041710 Smulkiojo verslo paslaugų teikėjas  

330071612 Technikos priežiūros verslo darbuotojas  

440071615 Technikos priežiūros verslo darbuotojas  

440081106 Žirgininkystės verslo darbuotojas  

330081114 Žirgininkystės verslo darbuotojas 

211072302 Siuvėjas 

 

Dėl kokių priežasčių minimos programos nebevykdomos  

Darbo rinkoje nėra paklausios;  dėl mažo mokinių skaičiaus, neformuojamos grupės. 
 

3.4. 2016–2017 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

2016.01.01; 

2017.01.01 

M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio 

mokymo programa  
33;     40 

M44081102 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 
31;     52 

 

3.5. 2017–2018 m. m. planuojamos vykdyti modulinės mokymo programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas 

M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa  

M44081102 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

 

3.6. Mokiniai 

3.6.1. Mokinių skaičius: 

 

Mokslo metai Mokinių skaičius spalio 1 d.   Iš jų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių  

2016 – 2017   406 11 

 

3.6.2.Mokinių priėmimas: 

 

Mokslo metai 

 

Priėmimo planas 

 

Priimta 

(iki ŠMM nustatytos bendrojo 

priėmimo galutinės datos) 

2016–2017  175 201 
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3.6.3. Mokinių „nubyrėjimas“: 

 2015–2016 m. m. 

M
o

k
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ių
 s
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či
u

s 

0
9

.0
1
 

Iš
b

ra
u
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tų

 m
o
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ių
 

sk
ai

či
u
s 

p
er

 m
. 

m
. 

D
al

is
 (

p
ro

c.
) 

n
u

o
 

v
is

ų
 m

o
k
in

ių
 

Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 347 35 10 

Iš jų:    

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  2 0,6 

Pakeitė gyvenamąją vietą  1 0,3 

Dėl vaikų auginimo  1 0,3 

Dėl ligos    

Dėl nepažangumo  10 3 

Dėl pamokų nelankymo  21 6 

 

Dėl sunkių materialinių sąlygų 

   
Išvyko į užsienį 

   

Įsidarbino 

   

Dėl kitų priežasčių  

   

 

3.6.4. Mokinių lankomumas:   

Mokslo metai Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

2015–2016 151 123 

 

Išvardinkite priežastis dėl kurių mokiniai praleido be pateisinamos priežasties daugiausia pamokų ir 

kokių imtasi priemonių lankomumui pagerinti 

Dalis mokinių (dirbantys pagal profesiją, turintys kvalifikaciją) teorinius dalykus dažniausiai 

mokosi savarankiškai, jie nėra motyvuoti teisinti praleistų pamokų, motyvacijos stoka. 

 

3.7. El. dienyno bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme įdiegimo metai  - 2012 m.  

       Jei el. dienyno nėra, paaiškinkite kodėl jo nėra ir kada bus įdiegtas.  

 

4. Tęstinis profesinis mokymas 

 

 

 

Metai 

Asmenų skaičius pagal formaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

Asmenų skaičius pagal neformaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

 

 

IŠ 

VISO Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų   

lėšomis 

Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 

2016 727 26 342 359     727 
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5. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis 

 

Metai Programos 

kodas 

Programos pavadinimas 

2016 262076202 Lankomosios priežiūros darbuotojas 

  

6. Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2016.10.20- 12.30 laikotarpiu (pildoma 

atskirai apie kiekvieną SPMC) 

 

6.1. Praktinio mokymo organizavimas profesinio mokymo įstaigos, turinčios sektorinį praktinio 

mokymo centrą, mokiniams, mokytojams: 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Ekologinio ūkio darbininkas 33 140 5 140  

Automobilių mechanikas 47 307 5 307  

Žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojas 

53 132 3 132  

Želdinių tvarkytojas 12 88 2 88  

 

6.2. Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams, mokytojams : 

PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio, 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Ukmergės 

technologijų 

ir verslo 

mokykla 

Automobilių 

mechanikas 

14 112 1 8  

Kupiškio 

technologijos 

ir verslo 

mokykla 

Technikos 

priežiūros 

verslo 

darbuotojas 

13 104 1 8  

 

6.3. Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams: 

Mokymo 

įstaigos 

pavadinimas 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

Studentų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dėstytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Utenos 

kolegija 

Žemės ūkio 

technologija 

13 149 2 149  
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6.4. Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: 

Bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius  

Vykdytų (planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: technologijų 

pamokų organizavimas, 

profesinis orientavimas 

ir kt.  

Pastabos 

(nurodykite ar turite 

sudarytas sutartis su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų 

pamokų 

organizavimo)  

Molėtų r. 

Joniškio 

mokykla 

10 30 Profesinis orientavimas  

 

6.5. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams: 

Juridinio asmens 

pavadinimas 

Asmenų skaičius  Valandų 

skaičius 

           Pastabos 

Uždaroji akcinė 

bendrovė ”SGD“ 

15 45  

VšĮ Jeruzalės darbo 

rinkos mokymo 

centras 

60 180  

Projekto „Darnus 

ūkininkavimas“ 

dalyviai 

321 3192 Nr. 14PM-KU-15-1-03191-

PR001 

 

7. Ugdymo proceso organizavimas 

 

7.1. Mokinių pažangumas: 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2015–2016 

Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 81,2 

Vidurinio  ugdymo programa 94 

 

7.2. Mokykliniai ir brandos egzaminai 

7.2.1. 2016 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

Egzaminas 
                                             2016 m. 

Laikė Išlaikė Proc. 

Lietuvių kalba ir literatūra 32 29 91 

Technologijų 34 34 100 

 

7.2.2. 2016 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

Egzaminas 
 

Laikė 
Išlaikė Proc. 

Balai  

1–49 50–99 100 

Matematika 5 1 20 1   

Užsienio kalba 

(anglų) 

7 4 57 4   

Istorija 2 2 100 2   

Geografija 4 4 100 3 1  

                    Iš viso: 16 11 69 10 1  
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7.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas  

7.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 

 

 Klasių skaičius Mokinių skaičius 

9 klasė  - - 

10 klasė  - - 

 

7.3.2. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

 
Mokslo metai Dvyliktokų  

skaičius m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

Dešimtokų   

skaičius m. m. 

pabaigoje 

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

2015–2016 41 29 71 17 14 82 

 

8. Profesinis mokymas 

 

8.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas: 

 

Programos, vykdomos  pameistrystės forma, 

pavadinimas 

Mokinių registre 

registruotų asmenų 

skaičius 

Įmonės, kurioje vyko 

mokymai, pavadinimas 

Virėjo mokymo programa - UAB „BJ COMPANY“  

UAB „Anšilas“ 

UAB „BJ COMPANY“ 

UAB „VIRŠRIS“ 

UAB „Minduva“ UAB „Laiko 

virtuvė“, (Vilnius) 

Padavėjo ir barmeno mokymo programa  - MB „Klovynė“ 

Automobilių mechaniko mokymo programa - UAB „Vilniaus skaitmeninė 

spauda“  

UAB „STUMBRA“ (Utena) 

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio 

mokymo programa  

- UAB „Lodvila“; Vilniaus 

krepšinio sąjunga (Vilnius) ; 

UAB „Pas Liepą“; UAB „Aukso 

Laikas Lt“; UAB Maxima LT; 

ŽŪB „Agrowill Nausodė“ 

UAB „Alantos agroservisas“  

Alantos senelių globos namai  

Algirdo Žukausko ūkis 

(Skudutiškis, Molėtų r.)  

Sandros Turkaitės IĮ (Suginčiai, 

Molėtų r.) 

Pardavimų konsultanto mokymo programa  -  Valdo Juočepio IĮ (Molėtų r.) 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa  

-  Vytauto Valionio ūkis 

(Anykščių r., Užugojų k.); 

Stanislovo Simanavičiaus ūkis 

(Anykščių r., Ekonių k.) 
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8.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas 

8.2.1. Pirminis profesinis mokymas 2016 m.: 

     

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

         Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo vidurkis 

1. Ekologinio ūkio 

darbininkas, 211062108 

6 3 50 6,8 

2. Stalius  7 5 71 8,2 

3. Žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojas, 440062106 

36 29 81 8,7 

4. Automobilių mechanikas, 

330052502  

19 19 100 8,1 

5. Apsaugos darbuotojas, 

440086105 

25 24 96 8,2 

6. Apskaitininkas ir 

kasininkas, 440034450 

33 27 82 8 

7. Tarptautinių vežimų 

vairuotojas ekspeditorius,  

22 16 73 8,1 

8. Virėjas, 330081109 13 10 77 8,8 

 

8.2.2. Absolventų įsidarbinimas (lapkričio 1 d.) 

 
 

 

 

Programos pavadinimas 

(kodas) 
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Tarptautinių vežimų 

vairuotojo ekspeditoriaus 

mokymo programa  

440084020 

16 14 8 2 - 2 2 - - 

Automobilių mechaniko 

mokymo programa- 

330052502 

19 12 6 3 3 - 4 - - 

Ekologinio ūkio 

darbininko programa -

211062108 

3 3 3 - - - - - - 

Virėjo programa-

33081109 
10 7 5 3 2 1    

Apskaitininko ir 

kasininko mokymo 

programa-440034401 

27 27 21 5 - 5 2   

Apsaugos darbuotojo 

programa-440086105 
24 20 10 4 - 4 - - - 

Žemės ūkio gamybos 

verslo darbuotojo 

programa-440062106 

29 22 10 2 - 2 5 - - 
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9.  Neformaliojo ugdymo organizavimas 

 

 Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2016–2017 m. m., skaičius 

(122)  ir dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje –  412  ( 29,6   %).  

 Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2016–2017   m. m., panaudojimas: skirta  610 val.,  

panaudota  640 val. 

 

10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2016 metais (projektų pavadinimai, dalyvių 

skaičius )  

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla 2016 m. yra pateikusi projektų paraiškas: 

 New Entrepreneurial Opportunities in the cross-border regions of Latvia and Lithuania 

(pareiškėjas).  

 Labour Market without Borders (projekto partneris). 

 

11. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose  
2016 metais (konkurso pavadinimas, mokinių skaičius, pasiekimai)  

- 2016-05-18 respublikinio profesinio meistriškumo konkursas „Žemės vaikai“ etapas – „Jaunasis 

žemės ūkio technikas“, I vieta, 2 mokiniai. 

-2 016-01-28 Biržų TVMC Vabalninko sk. respublikinis PMĮ  mokinių  profesinio meistriškumo 

konkursas „Verslo žinios karjeros sėkmei 3“, I vieta (3 mokiniai). 

- 2016-03-03 Vilniaus TVM tarptautinis konkursas – mugė „Tradiciniai amatai – tautos paveldas“, 

5 mokiniai.  

- 2016-05-19 Alytaus PRC „Žemės vaikai 2016“, 1 mokinys. 

- 2016-06-16 Lietuvos PMĮ profesinio meistriškumo konkurse „Žemės vaikai 2016“, 1 mokinys.  

- 2016-10-02 “Expo Aukštaitija 2016”, regioninis mokinių padavėjo profesinio meistriškumo 

konkursas, 1 mokinys.  

- 2016-02-04 Vilniaus U Informacinių technologijų centre „Geriausias jaunasis automechanikas 

2016“, 2 mokiniai.  

- 2016-10- 6/7 tarptautinės arimo varžybos „Geriausias jaunasis artojas“, 1 mokinys.  

- 2016-12-08 respublikinis profesinio meistriškumo konkursas ,,Ruošk ratus žiemą...‘‘  Biržų TVM 

Vabalninko sk., 2 mokiniai.  

- 2016-12-06 respublikinis 2016 metų "Padavėjo ir barmeno" profesinio meistriškumo konkursas Kauno 

MPPMC  Viešbučių ir restoranų sektoriniame praktinio mokymo centre, 1 mokinys, II vieta.  

 

12. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2016“ 

2016 m. vasario 4-6 d. dalyvauta Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje 

„STUDIJOS 2016“  Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“ bei jos metu vykusiame virėjų 

profesinio meistriškumo konkurse. 

 

13. Atvirų durų dienų organizavimas 

„Atvirų durų dienos“ vyko Velykų atostogų metu (kovo 21-25 dienomis). Organizuotos pažintinės, 

patirtinės-integruotos pamokos Molėtų  Joniškio MDC, 10 kl. mokiniams, Molėtų r. Alantos 

gimnazijos,  Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagr. mokyklos, Molėtų gimnazijos 9, 10, 12 kl., 

Molėtų r. Suginčių pagr. mokyklos mokiniams ir lydintiems mokytojams. Anykščių  J.Baranausko 

pagrindinės mokyklos 10 klasės mokiniams, Anykščių rajono Kavarsko, Traupio, Kurklių ir 

Debeikių dešimtokams. 

 

14. Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

Mokykloje dirba socialinis pedagogas, kuris teikia mokiniams socialinę pedagoginę pagalbą: 

konsultuoja mokinius ir jų tėvus įvairiais klausimais, padeda spręsti mokymosi, asmenines ir 

gyvenimo bendrabutyje problemas, ugdo mokinių socialinius ir gyvenimo įgūdžius. Socialinis 

pedagogas pildo pokalbių, susitikimų ir konsultacijų žurnalą ir kiekvienais mokslo metais sudaro 
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Mokyklos socialinį pasą. Mokykloje mokosi 28 mokiniai, kurie yra netekę tėvų globos, iš jų 18 

vaikų globos namų auklėtiniai, 10 - globojami šeimynose, 18 mokinių, kurie įtraukti į socialinės 

rizikos sąrašus.  

2016  metais 65 mokiniai gavo vienkartinę išmoką. 

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje besimokantys mokiniai vežiojami pagal trišalę 

sutartį, sudarytą tarp UAB Molėtų autobusų parko, Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir 

mokyklos, pagal kurią mūsų mokyklos mokiniai Molėtų rajone Molėtų autobusų parko autobusais 

vežiojami nemokamai. 

Socialinė pedagogė pagal sąrašą bilietus išduoda mokiniams. Iš viso važinėja 76 mokiniai, iš jų 43 

– kasdieną, 33 (gyvenantys bendrabutyje) – savaitgaliais. Nuo šių metų rugsėjo mėnesio 1 dienos 

iki gruodžio 23 dienos išduoti 3508 bilietai. 

Anykščių miesto ir rajono mokiniai kiekvieną penktadienį  vežami į Anykščius mokyklos 

transportu.  

 

15. Biudžeto lėšų panaudojimas    
 Programa 11.002 – Švietimo ir mokslo administravimas, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, 

funkcija 9.3.1.1. 

2016 metų Įstaigos biudžeto lėšų sąmatoje numatyta 854 300 Eur. Didžiausia dalis –      650 

200 Eur – darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Programos asignavimai bus panaudoti pilnai.  

 

Duomenys apie biudžeto lėšų, skirtų profesiniam mokymui, panaudojimą  

Išlaidų pavadinimas* 

Suma (Eurais) 

skirta 
bus 

panaudota 

nepanaudotų 

lėšų likutis 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 496700 496700 0 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 153500 153500 0 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 1000 1000 0 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 4000 4000 0 

2.2.1.1.1.08 Spaudiniai 3000 3000 0 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 5000 5000 0 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis     

remontas 
93100 93100 0 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 1000 1000 0 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 67000 67000 0 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 4000 4000 0 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 26000 26000 0 

Iš viso 854300 854300 0 

 

Pagal suaugusiųjų neakivaizdinio mokymo programą per Molėtų rajono savivaldybę iš 

valstybės biudžeto buvo gauta 12,0 tūkst. Eur, iš jų 11,3 tūkst. Eur, biudžeto lėšos darbo 

užmokesčiui ir  4,9 tūkst. Eur, soc. draudimui ir 0,7 tūkst. Eur, skirta mokinių ugdymo procesui 

organizuoti. Lėšos bus panaudotos pilnai. 

Programa 11.001 –  Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas, finansavimo šaltinis 

1.1.1.1.1, funkcija 9.8.1.1. 

2016 m. sausio 28 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V - 86 „Dėl lėšų skyrimo 

2016 m. kompetencijų vertinimui organizuoti“ Įstaigai skirta 1 200 Eur, 165 mokinių kompetencijų 

vertinimui. Įvertinta kompetencijos ir Profesinio mokymo diplomai išduoti 135 mokiniams. 

Neleista dalyvauti kompetencijų vertinime 11 mokinių, neatvyko – 6 mokiniai. Apeliacijų nebuvo. 
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Kompetencijos vertintos pagal 8 mokymo programas. Lėšos, skirtos kompetencijų vertinimui, 

nepilnai panaudotos. 

Programa 11.002 –  Švietimo ir mokslo administravimas, šaltinis 1.1.1.1.1, funkcija 

9.8.1.1.  

LR Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-368 „Dėl lėšų 

skyrimo“ projektui „Rusijos Šiaurės ir Sibiro lietuvių vaikų ir jaunimo lietuvių kalbos ir kultūros 

stovykla Alantoje“  buvo skirta 13 750 Eur. Lėšos pilnai panaudotos. Vasaros Rusijos Šiaurės ir 

Sibiro lietuvių vaikų ir jaunimo lietuvių kalbos ir kultūros stovykloje, kuri buvo skirta skatinti ir 

remti neformaliojo ir formaliojo ugdymo įstaigų užsienyje lituanistinio švietimo veiklą, dalyvavo 

30 lietuvių kilmės vaikų iš Rusijos Šiaurės ir Sibiro. Lėšos buvo naudojamos stovyklos 

organizavimo paslaugų, t.y.: mokymo, maitinimo, apgyvendinimo, transporto, edukacinėms  

išlaidoms padengti. 

 

16. Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas:    

 

Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst. eurų 

Už suteiktas mokymo 

paslaugas 

Už kitas teiktas paslaugas 

2016 212,5 73,6 138,90 

 

Paslaugų aprašymas:   

Tai pajamos už vykdomus formaliuosius ir neformaliuosius mokymus, vasaros metu vykstančias 

stovyklas, renginių organizavimo, kitas įvairias paslaugas bei pajamos iš žemės ūkio produktų 

gamybos.  

 

17. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

2016 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Anykščių technologijos mokykla, Utenos 

regioniniu profesiniu mokymo centru, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru, 

Zarasų žemės ūkio mokykla, Švenčionių profesinio rengimo centru, VšĮ Lietuvos Junior 

Achievement, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Ukmergės  technologijų ir verslo 

mokykla, Vilniaus technologijų ir dizaino mokykla, Vilniaus kooperacijos kolegija, Utenos 

kolegija,  Molėtų r. Alantos gimnazija,  Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namais, Utenos 

teritorine darbo birža, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centru, Molėtų švietimo centru, Molėtų r. 

senelių globos namais, UAB Dubingių žirgynu, UAB Verslo Aljansas, AB Umega, ŽŪB Agrowill 

Alanta ir  Molėtų r. savivaldybe. 

 

18. Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos  

 Metodinė diena „Technologinio ugdymo aktualijos“. Dalyvavo rajono technologijų 

mokytojai (2016 m. sausis). 

 Organizuota karjeros savaitė „Idėjos verslui“ (2016 m. vasaris). 

 Atliktas sertifikavimo auditas pagal LST EN ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2015) 

standartą (2016 m. kovas). 

 Organizuotas seminaras „Etiketas ir estetika prie stalo“ Molėtų r. mokytojams (lektorės 

mokytoja metodininkė V. Saugūnienė, prof. mokytoja metodininkė G. Jakimonytė) (2016 m. 

balandis). 

 Metodinė diena mokyklos bendruomenei „Gerų idėjų/patirčių mugė pamokos kokybei 

gerinti“ (2016 m. balandis). 

 Organizuotas Indijos ūkininkų vizitas bei supažindinimas su mokykla bei sektoriniu žemės 

ūkio praktinio mokymo centru. 
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 Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis žemės ūkio technikos 

specialistas“ užimtos I ir II vietos. 

 Organizuota Rusijos Šiaurės ir Sibiro lietuvių vaikų ir jaunimo lietuvių kalbos ir kultūros 

stovykla (2016 m. liepa). 

 Inicijuota ir įgyvendinama programa „Profesijos mokykis sveikai“ (nuo 2016 m. rugsėjo). 

 “Expo Aukštaitija 2016” Panevėžyje vyko regioninis mokinių padavėjo profesinio 

meistriškumo konkursas ( užimta III vieta) (2016 spalis).  

 2016 m. „Padavėjo ir barmeno profesinio meistriškumo konkursas Kauno MPPMC (II vieta) 

(2016 m. gruodis). 

 Mokykla dalyvavo Europos profesinių gebėjimų savaitėje. Organizuotas seminaras 

„Išmintingas pasirinkimas – įsidarbinimo galimybė“ (2016 m. gruodis). 

 2016 m. spalis – 2016 m. gruodis – mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. 

 

19. Įstaigos perspektyvos 

 Kokybiškas ugdymas ir mokymas (-is) . 

 Kompetentingas ir kvalifikuotas personalas (nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas).  

 Siūlomos darbo rinkos poreikius atitinkančios mokymo programos.  

 Vykdant renginius didinti  mokyklos patrauklumą, atvirumą, svetingumą. 

 Tęsti mokymo bazės renovaciją. 

 Bendradarbiavimas su darbdaviais . 

 Mokymosi visą gyvenimą galimybių užtikrinimas.  

 Programos „Profesijos mokykis sveikai“ įgyvendinimas. 

 Sektorinio praktinio mokymo centro veiklos plėtra. 
Tikslai: 

 Mokyti (s) gyventi sveikai, ugdyti(s) sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 Stiprinti mokinių sveikatą. 

 Skleisti sveikos gyvensenos idėjas mokyklos bendruomenėje. 

 Ugdyti poreikį turiningiau, įdomiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį. 

 ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamų projektų 

įgyvendinimas: 

- Mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas. 

- Mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas ir kėlimas.  

- Mokymosi visą gyvenimą programos įgyvendinimas.  

 

 

 

 

 

Direktorius                        Vladas Pusvaškis 


