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2017 m. spalio 09 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota  1995 m. 

balandžio 26 d., rejestro Nr.005194, įstaigos kodas 191176774, steigėjas - Švietimo ir mokslo 

ministerija. Pagrindinė veikla – profesinis mokymas. 

Viešosios įstaigos dalininkais yra LR Švietimo ir mokslo ministerija, Panevėžio pramonės, 

prekybos ir amatų rūmai, Molėtų rajono savivaldybė, UAB „Alantos agroservisas“,  visi dalininkai 

turi po vieną balsą. 

 

Įstaiga, kartu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija turi įsteigusi Viešąją įstaigą 

„Žaliosios energetikos centras“. Šios įstaigos dalininkai: 

1. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija; 

2. VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla 

3. Vilniaus miesto savivaldybė; 

4. UAB „GECO“ investicijos; 

5. VšĮ „Ekonominių – socialinių tyrimų ir mokymų centras“. 

 

Viešoji įstaiga filialų neturi 

 

Įstaigoje  2017 metų rugsėjo 30 d. dirbo 112 darbuotojų. 

 

 

 

 

 

 



 

2. ĮSTAIGOS VYKDOMOS BIUDŽETO PROGRAMOS 

 

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

funkcija 9.3.1.1. 

2017 metų Įstaigos biudžeto lėšų sąmatoje numatyta 834 000 Eur.  

Didžiausia dalis – 671 000 Eur – darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Programos 

asignavimai III ketvirčiui nepilnai panaudoti.  

Programa 11.002 –  Švietimo ir mokslo administravimas, šaltinis 1.1.1.1.1, funkcija 9.8.1.1.  

2017 m. birželio 02 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V – 444, priemonei 

„Gerinti pedagogų darbo apmokėjimo sąlygas“ skirta 13 800 Eur. Lėšos pilnai panaudotos.   

Programa 11.001 –  Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas, finansavimo šaltinis 

1.1.1.1.1, funkcija 9.8.1.1. 

2017 m. sausio 27 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V - 55 „Dėl lėšų skyrimo 

2017 m. kompetencijų vertinimui organizuoti“ Įstaigai skirta 1 200 Eur, 180 mokinių kompetencijų 

vertinimui. Įvertinta kompetencijos ir Profesinio mokymo diplomai išduoti 151 mokiniui. Neleista 

dalyvauti kompetencijų vertinime 7 mokiniams, neatvyko – 20 mokinių. Apeliacijų nebuvo. 

Kompetencijos vertintos pagal 10 mokymo programų. Lėšos, skirtos kompetencijų vertinimui, 

nepilnai panaudotos. 

Programa 11.001 –  Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas, finansavimo šaltinis 

1.1.1.1.1, funkcija 9.8.1.1. 

2017 m. gegužės 22 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V – 400 „Dėl lėšų 

skyrimo VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklai“ nacionalinio profesinio meistriškumo 

konkurso „Jaunasis žemės ūkio technikos specialistas 2017“ Įstaigai skirta 600,00 Eur 

organizavimo išlaidoms iš dalies padengti. Lėšos pilnai panaudotos. 

Programa 11.002 –  Švietimo ir mokslo administravimas, šaltinis 1.1.1.1.1, funkcija 9.8.1.1.  

LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-207 „Dėl lėšų skyrimo“ 

projektui „Ukrainos lietuvių vaikų ir jaunimo lietuvių kalbos ir kultūros stovykla Alantoje“  buvo 

skirta 11 000 Eur. Lėšos pilnai panaudotos.  

Programa 11.002 –  Švietimo ir mokslo administravimas, šaltinis 1.1.1.1.1, funkcija 9.8.1.1.  

LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 08 d. įsakymu Nr. V-348 „Dėl lėšų 

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

stovykla Alantoje“  buvo skirta 13 700 Eur. Lėšos pilnai panaudotos. 

Programa 11.002 –  Švietimo ir mokslo administravimas, šaltinis 1.1.1.1.1, funkcija 9.8.1.1.  

LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-353 „Dėl valstybinių 

profesinio mokymo įstaigų mokinių bendrabučių atnaujinimo investicijų projektui 2017 metams 



 

skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“ buvo skirta 40 000,00 Eur. Lėšos bus panaudotos IV ketv. 

Darbai atlikti, vyksta jų priėmimas. 

 

3. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUTIS KASOJE IR BANKE. 

 

2016 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likučio Įstaigos banko atsiskaitomojoje sąskaitoje 

LT657300010002551635 nebuvo. 

2017 m. rugsėjo 30 d. biudžetinių lėšų likučio Įstaigos banko atsiskaitomojoje sąskaitoje  

LT657300010002551635, skirtoje Biudžeto lėšų apskaitai, nebuvo. 

 

4. MOKĖTINOS IR GAUTINOS FINANSAVIMO SUMOS 

 

2017 m. rugsėjo 30 d. Įstaiga gautinų finansavimo sumų neturėjo  

Mokėtinos sumos yra: 

1. Darbo užmokestis – 24 946,68; 

2. Socialinis draudimas – 11745,41 Eur; 

3. Mokėtinos stipendijos mokiniams – 1024,75 Eur; 

4. Prekių ir paslaugų naudojimas – 15 851,48 Eur, iš jų: 

 

5. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – UAB „Vidista“ – 39 998,14 Eur. 

Eil. 

Nr. 

Įmonės pavadinimas Suma 

Eur 

1. Telia Lietuva, AB  109,09 

2. UAB „Baltic Petroleum“ 21,66 

3. UAB „Viada LT“ 221,01 

3. UAB „ARS leidiniai“ 139,59 

5. UAB „Manfula“ 2654,18 

6. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 5092,03 

7. UAB „Molėtų vanduo“ 709,01 

6. UAB „Penki arai“ 5621,12 

7. VĮ „Infostrukrūra“ 116,91 

8. UAB „Stekas“ 140,18 

9. UAB „Asecco Lietuva“ 326,70 

10. VšĮ Aukštaitijos RTR 700,00 

 Iš viso: 15851,48 



 

Informacijos apie per 2017 m. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų į valstybės 

biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius (ataskaitos forma Nr.5), Apskaičiuotų 

administruojamų kitų pajamų sumokamų pervedant į valstybės iždo sąskaitas (ataskaitos forma 

Nr.6), Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į 

valstybės iždo sąskaitas (ataskaitos forma Nr.7),  Viešoji įstaiga neturi. 

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo 

metų pradžios gautus asignavimus, nėra. 

Išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl netinkamų finansuoti Europos sąjungos ar kitų projektų 

nebuvo. 

Mokykla finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimų išsimokėtinai įsipareigojimų neturi. 

 

 

Direktorius        Vladas Pusvaškis 

 

Vyr. finansininkė       Nijolė Kvedienė 

A.V. 


