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 2016 METŲ GRUODŢIO MĖN. 31 D. BIUDŢETO VYKDYMO 

ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2017 m. sausio 17 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

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

balandţio 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, Panevėţio 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 

„Ţaliosios 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  2016 metų gruodţio 31 d. dirbo 123 darbuotojai. 

 

 

 

 

 

 



 

2. ĮSTAIGOS VYKDOMOS BIUDŢETO PROGRAMOS 

 

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

funkcija 9.3.1.1. 

2016 metų Įstaigos biudţeto lėšų patikslintoje sąmatoje patvirtinta 854 300 Eur. Didţiausia 

dalis – 650 200 Eur – darbo uţmokestis ir socialinis draudimas. Programos asignavimai 2016 m. 

pilnai panaudoti. Pavedimo įvykdymo ataskaita pateikta.  

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. 

Kompetencijos vertintos pagal 8 mokymo programas. Lėšos, skirtos kompetencijų vertinimui, 

nepilnai panaudotos. Pavedimo įvykdymo ataskaita pateikta.  

Informacija pateikiama Paţymoje „Apie asignavimų valdytojo valstybės biudţeto išlaidų 

sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų 

nepanaudojimo prieţastis“ 

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. balandţio 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. Pavedimo įvykdymo ataskaita 

pateikta.  

 

3. BIUDŢETO LĖŠŲ LIKUTIS KASOJE IR BANKE. 

 

2016 m. sausio 01 d. biudţetinių lėšų likučio Įstaigos banko atsiskaitomojoje sąskaitoje  

LT657300010002551635, skirtoje Biudţeto lėšų apskaitai, nebuvo. 

2016 m. gruodţio 31 d. biudţetinių lėšų likučio Įstaigos banko atsiskaitomojoje sąskaitoje 

LT657300010002551635 nebuvo. 

 

4. MOKĖTINOS IR GAUTINOS FINANSAVIMO SUMOS 

 

2016 m. gruodţio 31 d. Įstaiga gautinų finansavimo sumų neturėjo  

 



 

Mokėtinos sumos yra: 

1. Prekių ir paslaugų naudojimas – 9 539,15 Eur, iš jų: 

 

Informacijos apie per 2016 m. Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų į valstybės 

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

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

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

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

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

metų pradţios gautus asignavimus, nėra. 

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

nebuvo. 

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

Informacija apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus pateikiama 

lentelėje. 

 

Direktorius        Vladas Pusvaškis 

 

Vyr. finansininkė       Nijolė Kvedienė 

A.V. 

Eil. 

Nr. 

Įmonės pavadinimas Suma 

Eur 

1. TEO AB, LT  123,31 

2. UAB „Telekomunikacijų grupė“ 3,88 

3. UAB „Baltic Petroleum“ 416,39 

4. UAB „Orfis“ 117,48 

5. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 7245,82 

6. UAB „Molėtų vanduo“ 774,81 

7. VĮ „Infostrukrūra“ 163,53 

8. UAB „STEKAS“ 140,18 

9. UAB „Anykštos redakcija“ 421,91 

10. UAB nSoft 96,80 

11. UAB „Tavo mokykla“ 35,04 

 Iš viso: 9 539,15 


