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(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys iSreik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais - eurais ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA
Institucija taiko tokiE apskaitos politik4. kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq visq
taik,vtinq. i5skyrus 9 ,.Mokesdiq ir socialiniq imokq pajamos" ir 26 ..IStekliq fondo apskaita ir
linansiniq ataskaitq rinkinys". VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo
Institucija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais. pateiktais Sios apskaitos politikos skyriuje
..Bendrieji apskaitos principai''. Siame apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, [kiniq ii,ykiq ir
rlkiniq operaciiq registravimo tvarka uZtikrina. kad Institucijos finansindse ataskaitose pateikiama
infbrmacija yra:
- svarbi vartotojq sprendimams priimti:
- patikima, nes:
- teisingai nurodo Institucijos flnansinius rezultatus. finansing bflklg ir pinigq srautus;
- parodo lkiniq ivykiq ir [kiniq operacijq ekonoming prasmQ. ne vien teisinE form4 (turinio
vir5enybes prie5 form4 principas) ;
- neSaliSka. netendencinga:
- apdairiai pateikta (atsargumo principas):
- visais reik5mingais atZvilgiais iSsami.
Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat.
Apskaitos politika keidiama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems finansinitl
ataskaitq straipsniams. kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas. Atvejai, kai apskaitos
politika gali blti keidiama. pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ."Apskaitos politikos keitimas".
Apskaitos politika apima [kiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus,
metodus ir taisykles.
Zemiau pateikiama Institucijos apskaitos politika naudojama. sudarant finansiniq ataskaitq
aiSkinamojo ra5to dali ..Apskaitos politika".

Bendrieji apskaitos principai
Institucijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodzio 3l d.
Tvarkant apskait4 ir sudarant linansinq atskaitomybg, vadovaujamasi Siais principais ir jq
reikSmemis:
- subjekto (Institucija laikoma atskiru apskaitos vienetu ir | finansiniq ataskaitq rinkin! turi buti
itrauktas tik Institucijos nuosavas arba patikejimo teise r.aldomas. naudojamas ir disponuojamas
valstybes ar savivaldybes turlas. llnansavimo sumos ir isipareigojimai, grynasis turtas. pajamos ir
s4naudos bei pinigq srautai.):
- veiklos tEstinumo (Institucijos finansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida. kad Institucija
laikysis veiklos tgstinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas valstybes funkcijas ir
teises aktuose bei sutartyse nustatytus savo isipareigojimus. Veiklos tgstinumo iverlinim4,
atsiZvelgdami i vis4 prognozuojam4 ne trumpesnio kaip 12 menesiq laikotarpio po finansiniq
ataskaitq rinkinio patvirtinimo informacij4. atlieka asmenys.
atsakingi uZ Institucijos flnansiniq ataskaitq parengim4. Jeigu finansinds ataskaitos sudaromos,
nesilaikant veiklos tEstinumo principo. aiSkinamajame ra5te turi blti atskleistas 5is t-aktas. prieZastis,
del kurios Institucija nesilaike veiklos tqstinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis
sudarytas tinansiniq ataskaitq rinkinys.);
- periodi5kumo (Institucijos veikla, tvarkant apskait4. suskirstoma i finansinius metus arba kitos
trukmes ataskaitinius laikotarpius. kuriems pasibaigus sudaromas tinansiniq ataskaitq rinkinys.
Institucijos linansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos
duomenis. Veliau fvl,kusiq fikiniq operacijq ir Dkiniq ivykiq apskaita ir atskleidimas finansinese

ataskaitose yra apraSvti Sios apskaitos politikos skyriuje ,.Po ataskaitiniai ivykiai". Institucijos
finansiniai metai trunka l2 menesiq. tadiau tam tikromis aplinkybemis finansiniai metai gali blti
trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq atr.ejq susidarl,mo prieZastys ir aiSkinamajame ra5te atskleidLiama
infbrmacija yra nurodlti Sios apskaitos politikos skyriuje ..Ataskaitinis laikotarpis"):
- pastovumo (lnstitucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4laik4, nebent
reik5mingi ivl.kiai ar aplinkl,bes nulemtq bUtinybg pakeisti apskaitos politik4. siekiant teisingiau
parodyi Institucijos turt4" finansavimo sumas" isipareigojimus, gryn4ji turtq. pajamas ir s4naudas. ir
(arba) to bltq reikalaujama pagal galiojandiq VSAFAS pereinam4sias nuostatas arba pagal
pasikeitusias Siq standartq nuostatas. );
- piniginio mato (Visas Institucijos turtas, finansavimo sumos. fsipareigojimai. gr,vnasis tuftas.
pajamos ir s4naudos finansinese ataskaitose rodomi pinigine iSraiSka finansiniq ataskaitq valiuta.):
- kaupimo (Institucijos [kines operacijos ir rikiniai ivykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie
ivyksta. ir pateikiami to laikotarpio finansinese ataskaitose. Pagal kaupimo princip4 pajamos
registruojamos tada, kai jos uZdirbamos. o s4naudos - tada" kaijos patiriamos. neatsiZvelgiant I
pinigq gavimq ar iSmokejim4.):

- palyginimo (Instituciios pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpf. siejamos su s4naudomis.
patirtomis. uZdirbant tas pajamas. Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama ataskaitiniq ir
praejusiq maZiausiai vieneriq prieS ataskaitinius metus finansiniq metq informacija. Finansines
ataskaitos rengiamos taip, kad jq varlotojai galetq palyginti jose pateiktus duomenis su kitq
ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq vieSojo sektoriaus subjektq flnansinese ataskaitose pateiktais
duomenimis ir teisingai fvertinti Institucijos f-rnansines bukles pokydius. Jei keidiami linansiniq
ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai, Institucija pateikia pakeistus straipsnius ar jq klasifikavim4,
praejusiq finansiniq metLl sumas. kurias norima palyginti su ataskaitiniq metq sumomis, taip, kaip
nurodyta Sios apskaitos politikos skyriuje ..Apskaitos politikos keitimas):
- atsargumo (Institucija pasirenka tokius apskaitos metodus" kuriais vadovaujantis turto.
finansavimo sumrl. isipareigojimtl ir gry'nojo turlo bei pajamq ir s4naudq verle negali bhti
nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta. Rengiant flnansiniq ataskaitq rinkinf, atsakingi
Institucijos asmenys patikrina visus subjektyvius ivertinimus . pavy,zdLiui, skolas, kuriq nesitikima
atgauti. atidejinius. sukaupimus ir pan. Be to. atsakingi finansiniq ataskaitq rengejai isitikina, kad
flnansines ataskaitos yra patikimos ir neutralios. t. v. turtas. finansavimo sumos, isipareigojimai,
grynasis turtas, pajamos ir s4naudos nera parodyti nepagristai padidinta arba sumaZinta verle.);
- neutralumo (Institucijos tlnansinese ataskaitose pateikta infbrmacija turi bflti objektyvi ir
neSaliSka. Jos pateikimas neturi daryti itakos apskaitos informacijos varlotojq priimamiems
sprendimams ir neturi bUti siekiama i5 anksto numatyto rezultato.):
- turinio virSenybes prie5 fbrmq (Institucijos [kines operacijos ir Ikiniai ir,.ykiai apskaitoje
registruojan:ri pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal teising form4. ttkines operacijos ir
fikiniai ivykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansindse ataskaitose pagal jq turinf ir
ekonoming prasmg net ir tada. kai toks jq pateikimas skiriasi nuo jq teisines fbrmos).
Sudarant biudZeto vykdl,mo ataskaitq rinkini. vador,'aujamasi Siais principais:
- pinigq (Institucijos iSlaidos pripaZistamos tada, kada iSmokami pinigai. o pajamos
pripaZistamos tada. kada gaunami pinigai.):
- subjekto;
- periodiSkumo;
- pastovllmo:
- piniginio mato.
Visos ukines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojarni Lietuvos piniginiais vienetais, apvalinant
iki SimtqLl daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).
Visos ukines operacijos ir ivykiai registruojami Institucijos s4skaitq plano s4skaitose, taikant
Institucijos apskaitos politik4, parengt4 pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus
ir taisykles) atskiroms fikinems operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaitq elementams arba
straipsniams ir apskaitos procedlroms.

Toliau pateikiama Institucijos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq ataskaitq
elementus arba straipsnius, fikines operacijas, [kinius jvykius ir jq apskaitos proced[ras.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis tuftas yra pripaLlstamas" jei atitinka apibreZim4, t. y. materialios fbrmos neturintis,
nuo kitq Institucijos nematerialiojo turto vienetq atskiriamas nepiniginis turtas. kuriuo Institucija
disponuoja ir kuri naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) rietiesioginds ekonominds naudos,
ir Siuos kriterijus:
- yra lengvai atskiriamas nuo kitq tufto vienetq:
- pagristai tiketina, kad Institucija blsimaisiais laikotarpiais iS turto gaus ekonomines
naudos:
- galima patikimai nustatyti turlo isigijimo ar pasigarninimo savikain4;
- Institucija turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant teisg apriboti juo naudotis kitiems) ir ji
kontroliuoti. Institucija kontroliuoja turt4. jei turi teisg gauti i5 jo ekonomines naudos
busimaisiais laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turt4 gali priklausyti nuo juridiniq teisiq
i t4 turt4 atsiradimo arba nuo jL1 pasikeitimo.
I5ankstiniai apmokejimai uZ nematerialqji turl4 yra registruojami ilgalaikio nematerialiojo turto
s4skaitose.
Pirminio pripaZinimo metu nematerialusis turtas iverlinamas isigijimo savikaina. ISlaidos. patirtos
po nematerialiojo turlo pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo turto jsigiiimo savikain4 tik tuo
atveju. kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis tuftas teiks didesng
ekonominE naud4" t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turlo pagerinimas. Po pirminio
pripaZinimo nematerialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas tuftas. kurio naudingo
tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas isigijimo savikaina. atdmus sukaupt4 amorlizacijos ir
nuvertejirno. jei jis yra. sum4.
Turtas. kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas. rodomas isigijimo savikaina, atdmus turto
nuverlejimo, jei jis vra, suma.
Amortizacija skaidiuojama, taikant tiesiogiai proporcing4 metod4 taip. kad nematerialiojo turto
savikaina butq sistemingai paskirstyta per jo naudingo tarnavimo laik4. Arnofiizac4a skaidiuojama.
atsiZvelgiant iteises aktais nustatltus nematerialiojo turlo amortizacijos normatyvus. patvirtintlls
Svietimo ir mokslo ministro isakymu. Amortizacija pradedama skaiciuoti nuo kito menesio, kai
turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaidiuojarna nuo kito mdnesio. kai naudojamo
nematerialiojo turlo likutine vefid sutampa su jo likvidacine verte" kai turtas perleidZiamas.
nuraSomas arba kai apskaidiuoiamas ir uZregistruojamas to turlo vieneto nuverlejimas. lygus jo
likutines vertds sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turlo
amorlizacij a neskaidiuo j ama.
Likvidacine nematerialiojo turlo vefte paprastai yra lygi nuliui, i5skyrus atvejus, kai tredioji Salis
isipareigoja nupirkti 3i turt4 jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje aktyviai
prekiaujama tokiu tur1u.
Nuostoliai del turto nuvenejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai
turto nuvertejimo poZ,vmiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje..Turto nuverte.jimas".
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinant
turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrir-rdines arba kitos
veiklos s4naudas (atsiZvelgiant i tai. kokiai r,'eiklai vykdyti susijgs tur-to vienetas yra naudojamas).
Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems. atkuriama anksdiau pripaZinta turto
nuverlejimo suma. turto balansine vertd po nuvertejimo atklrimo negali vir55rti jo balansinds veflds.
kuri bltq buvusi. jeigu turto nuvertejimas nebutq buvgs pripaZintas.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas perZifrimas. kai yra poZymiq. kad anksdiau
nustatytas naudingo tarnavimo laikas gali blti reikSmingai pasikeitgs. Naudingo tarnavimo laikas
negali viriyti teises aktuose numatltq terminq. Jeigu numatomas turto naudingo tarnavimo laikas

stipriai skiriasi nuo anksdiau ivertinto naudingo tarnavimo laiko, amorlizacijos laikotarpis yra
atitinkamai koreguoj amas.
I5sami nematerialioio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Instituciios Nematerialiojo turto apskaitos
tvarkos apraSe.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis tufias yra pripaZistamas, jei atitinka siuos kriterijus:
-yra skirlas tam tikroms savarankiSkoms funkcijoms atlikti: prekems gaminti, paslaugoms teikti,
nuomoti ar administraciniams tikslams:
-yra numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vienq veiklos cikl4;
-jo isigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne maZesnd uZ Vyriausl,bes nustatl.t4 minimali4 vie5ojo
sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo tufto vertg.
Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui. kilnojamosioms kultlros vertybems, kitoms
vertybems. transporto priemonems ir Saunamiesiems ginklams (iSsk.vrus vienkartinio naudojimo).
Ilgalaikis materialusis tuftas pagal pobfidi skirstomas ipagrindines grupes, nustatl.tas VSAFAS:
a) Zeme;
b) pastatai:

c) infrastruktfiros ir kiti statiniai:
d) nekilnojamosios kultfiros vertybes:
e) maSinos ir irenginiai;
1) transporlo priemonds:
g) kilnojamosios kult[ros veftybds:
h) baldai ir biuro iranga: kitas ilgalaikis materialusis turtas;
i) nebaigta statyba ir iSankstiniai apmokejimai.
{ smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis tufias skirstomas pagal Institucijos poreiki.
I5ankstiniai apmokejimai uZ ilgalaiki materialqji turt4 yra registruojami ilgalaikio
materi alio.i oturs4skaito se.
Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas t-rnansindse ataskaitose yra rodomas:
- Zeme. kultDros vertybes ir kitos verlybes yra rodomos tikrqja vefte;
- bibliotekq fondai vra rodomi f sigijimo savikaina, atemus sukauptE nuvertejimo, jei jis
yra, sum4;
- likgs ilgalaikis materialusis tufias yra rodomas fsigijimo savikaina" atemus sukaupt4
nusidevejimo ir nuvertejimo. jei jis yra. sum4.
Kult[ros verlybiq ir kitq vert,vbiq tikroji verte nustatoma, remiantis draudZiamqja verte fiei Sios
verlybes yra apdraustos). Kitu atveju kulturos vertybiq ir kitq verlybiq tikroji vertd nustatoma
(teikiant prioritet4 pirmiau einandiam metodui): remiantis to turto registr4 tvarkandio subjekto
atliekamo vertinimo duomenimis arba isigijimo sar,'ikaina, iei ji gali bfiti patikimai ivertinta. arba
simboline vieno euro verte (ei lsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip pat negali blti patikimai
iverlinta).
Institucija patikslina Zemes, kult[ros vertybiq ir kitq vertybiq tikrqia vertg kiekvienq finansinirl
metq pabaigoje. prieS rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verle taip pat yra
koreguojama per ataskaitini laikotarpi" jei Institucija gavo naujos informacijos, kuria vadovaujantis
tikrosios vefies pasikeitimas yra reik5mingas.
Nusidevejimas skaidiuojamas. taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4 taip. kad ilgalaikio
materialiojo tutlo nudevimoji verte bltq nuosekliai paskirstyta per vis4 turto naudingo tarnavimo
laik4. Nusidevejimas skaidiuojarnas. atsiZvelgiant iteises aktais nustat)'tus ilgalaikio materialiojo
turto nusidevejimo normatyvus" patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro isak1,mu. Nusidevejimas
pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio po to, kai turlas pradetas eksploatuoti. Nusidevejimas
nebeskaidiuojamas nuo kito mdnesio. kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turlo likutine verte
sutampa su jo likvidacine verte. kai turtas perleidZiamas. nuraSomas arba kai apskaidiuojamas ir
uZregistruojamas to tutlo vieneto nuvertejimas, l1,gus jo likutines veftds sumai, pirmos dienos.

!

Nusidevejimo s4naudos neskaidiuojamos Lemei, kultiiros vertybdms, kitoms vertybems ir bibliotekq
fondams.
Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yraperZiirimi, kai yra
poZyrniq, kad anksdiau nustatytas naudingci tamavimo laikas ar likvidacine verte gali bfti
reik5mingai pasikeitg. Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra tikslinami, gavus
papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte, pradedant nuo laikotarpio, kuri
buvo patikslintas naudingo tamavimo laikas arba likvidacine verte, twi bfiti nudeveta per likusi
(patikslint4) ilgalaikio materialioj o turto naudingo tamavimo laik4.
Nuostoliai del turto nuvertejimo, i5skyrus LemE, kulttros vertybes ir kitas vertybes, apskaitoje
pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai turto nuvertejimo poZS,miai yra pateikti Sios
apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuvertejimas". Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje
registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maiinarfiturto balansing vertg ir ta padia suma
registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsiZvelgiant itai,
kokiai veiklai vykdyi susijgs turto vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitini laikotarpi,
pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZintaturto nuvertejimo suma, turto balansine verte
po nuvertejimo atkurimo negali vir5yti jo balansines vertes, kuri b[tq buvusi, jeigu turto
luvertejimas nebttq buvgs pripaZintas.
Zemes, kulturos vertybiq ir kitq vertybiq tikrosios vertes sumaZejimo nuostoliai registruojami
apskaidiuotq nuostolir+ suma, maiinantturto balansing vertg. Tapati suma registruojama tiesiogiai
grynojo turto s4skaitoje, maZinant tikrosios vertds rezervo s4skaitoje esandi4 sr.tmq. Jei su atskiro
turto vienetu susijgs tikrosios vert6s rezervo likutis tampa lygus nuliui, tikrosios vertds rezeryE
vir5ijanti nuvertejimo suma yra registruojama, pripaZistant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba
kitos veiklos s4naudas (atsiZvelgiant itai, kokiai veiklai rykdl.ti susijgs turto vienetas yra

naudojamas).

Rekonstravimo ir remonto iSlaidq registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir remonto
darbq rezultato. Rekonstravimo ir remonto i5laidomis yra didinama ilgalaikio materialiojo turto
savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto nairdingo tarnavimo laikas, jeigu iSlaidos reik5mingai
pailgino turto naudingo tarnavimo laik4 arba reik5mingai pagerino turto nauding4sias savybes. Jei
atlikti darbai nepagerina naudingqiq ilgalaikio materialiojo hrto sar,ybiq ar nepadidina turto
funkcijq apimties arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZistami esminiu
pagerinimu, o Siq darbq verte pripaZistama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis.
Kai turtas parduodamas arba nuraSomas, jo isigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo ir, jei yra,
nuvegtejimo sumos nura5omos, o su tuo susijgs pelnas arba nuostolis apskaitomas veiklos rezultatq
ataskaitoje.
Kai tikrqfa verte ivertintas turtas nura5omas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar kitaip
perleidZiamas kitam subjektui, tikrosios vertes rezervas maZinamas ta suma, kuri priskiriama tam
turtui. Turto nuraSymo arba pardavimo atveju suma, kuria sumaZinamas tikrosios vert6s rezervas,
didina sukaupt4 pervir5i arbamaZina sukaupt4 deficit4. Turto neatlygintino perdavimo kitam
subjektui atveju perduodama ir tikrosios vertds rezervo dalis, susijusi su Siuo turtu.
I5sami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikio materialiojo
turto apskaitos tvarkos apra5e.

Biologinis turtas
Biologinis turtas pripaZistarnas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka biologinio turto
apibreZtf ir r,'isus jo pripaZinimo kriterijus. pateiktus 16-ajame VSAFAS ..Biologinis turtas ir
mineraliniai iStekliai".

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos yra vefiinamos isigijirno ar pasigaminimo savikaina. Po
pirminio pripaZinimo atsargos f-rnansinese ataskaitose yra rodomos isigijimo (pasigaminimo)
savikaina arba gry'n4ja realizavimo vefte. atsizvelgiant i tai. kuri yra maZesne.
Atsargos nukainojamos iki realizavimo verles tarn. kad jq balansine vefie nevirSytq blsimos
ekonomines naudos ar paslaugq vertds. kuri4 tikimasi gauti. Sias atsargas panaudojus (arba
pardavus). Kai atsargos vra sunaudojamos (parduodamos). jLl balansine vertd yra pripaZistama
s4naudomis t4 laikotarpi" kai 1'ra suteikiamos vieSosios paslaugos (arba pripaZistamos atitinkamos
pajamos). Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomq atsargq b[d4. kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq
sunaudojimu (pardavimu) susij usi operacija.
Apskaidiuodama atsargq. sunaudotq" teikiant paslaugas. ar parduotq atsargq savikain4. Institucija
taiko ,.pirmas gautas - pirmas iSduotas" (FIFO) atsargLl ikainojimo bud4 arba konkrediq kainq b[d4.
Atsargq ikainojimo b[das parenkamas. atsiZvelgiant I atsargq ir veiklos, kurioje Sios atsargos yra
sunaudojamos, pob[di.
Visa atsargq lsigijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynosios realizavimo veftds
suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo. nura5ymo ir pan. yra prrpaListami to laikotarpio,
kuriuo sumaZejo vefte ar atsirado nuostoliq. nuvertejimo ir nuraSytll sumq s4naudomis.
I5nykus aplink.vbems. del kuriq buvo sumaZinta atsargq balansine vefid. ji apskaitoje parodoma taip.
kad nauja balansine verte b[tq lygi patikslintai grynajai realizavimo vertei, bet ne didesne negu
atsargq lsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargq vertes sumaZejimo atkuriama del
grynosios realizavimo veftds padidejimo suma yra maZinamos atitinkamos to laikotarpio, kuriuo
padidejo grynoji realizavimo verte, s4naudos.
Prie atsargq priskiriarnas neatiduotas naudoti lkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus
verte i5 karto ftraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita tvarkoma
nebalansindse s4skaitose.
ISsami atsargrl apskaitos tvarka yra nurodyta lnstitucijos Atsargq apskaitos tvarkos apraie.

Finansinis turtas
Finansiniam turlui. kuris gali buti ilgalaikis arba trumpalaikis. priskiriama:
- investicijos I nuosavvbes vertybinius popierius:
- investicijos i skolos vertybinius popierius:
- paskolos. i5ankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos:
- terminuotieji indeliai:
- pinigai ir pinigq ekvivalentai:
- kitas finansinis tuftas.
I5ankstinius apmokejimus sudaro i5 anksto sumoketos sumos tiekejams uZ paslaugas. kurios bus
suteiktos per ateinandius laikotarpius, i5 anksto perduotos gautos finansavimo sumos kitiems
subjektams, uZ kurias subjektai teises aktq ar sutaftyse nustatyta tvarka turetq atsiskaityti, kiti
mokejimai. kurie s4naudomis bus pripaZinti per ateinandius laikotarpius.
Pinigus sudaro pinigai kasose ir banko s4skaitose. Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, likvidZios
investicijos, kurios gali buti greitai ir lengvai iSkeidiamos i Zinom4 pinigq sum4. Tokiq investicijq
terminas nevir5i.ia trijq menesiq, o vefies pokydiq rizika yra labai nedidele.
Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada. kai Institr-rcija gauna arba pagal vykdom4 sutarti
fgyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini turt4.
Pirm4 kart4 pripaLindama finansini tur14, i5skyrus finansini turt4. kuris paskesnio iverlinimo metu
ivertinamas amofiizuota savikaina ir kurio fsigijimo metu nebuvo iSleista pinigq" Institucija ivertina
j1 isigijimo savikaina, kuri4 sudaro sumokdta arba rnoketina uZji suma arba kito perduoto turto
vefte. Tiesiogines sandoriq sudarymo iSlaidos neitraukiamos i finansinio turlo isigijimo savikain4 ir

vraprtpaListamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas sandoris, f-rnansines ir
investicines veiklos s4naudomis. Finansinis turtas. kuris paskesnio ivertinimo metu veftinamas
amoftizt"tota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo i5leista pinigq. pirminio pripaZinimo metu
veftinamas amortizuota savikaina.
fvertinimo tikslais finansinis turlas skirstomas itris grupes:
a) parduoti laikomas finansinis turtas:
b) iki i5pirkimo termino laikomas llnansinis tLlrtas:
c) ilgalaikes ir trumpalaikes suteiktos paskolos. gautinos sumos ir i5ankstiniai apmokejimai.
Parduoti laikomu finansiniu turtu Institucija laiko: isigytas kitq subjektq akcijas (i5skyrus
investicijas i asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus): dalininko ina5us i vie54sias lstaigas
(kurios ndra kontroliuojami ar asoci juoti subjektai); ilgalaiki finansini turt4, kurf Institucija Szra
nusprendusi parduoti.
Finansinis turtas priskiriamas prie iki iSpirkirno termino laikomo finansinio turto tik tada. kai
Institucija ketina ir sugebes ji laikyti iki i5pirkimo termino. Iki i5pirkimo termino laikomo
t-rnansinio turlo pavyzdZiai: obligacijos su nustatlta i5pirkimo data (kai Institucija ketina jas laikyti
iki iSpirkimo termino ar atgauti i5 esmes vis4 jq balansing verlg). Nuosavybes vertybiniai popieriai
nelaikomi iki i5pirkimo termino laikomu f-rnansiniu turtu.
Finansinis tufias nepriskiriamas prie iki iSpirkimo termino laikomo finansinio turto. kai:
- institucija ketina laikyti linansini tur-t4 neribot4laik4;
- yra priimtas sprendimas parduoti finansinf turt4:
- emitentas turi teisq iSpirkti Institucijos laikom4 tinansini tur14 uZ sum4. kuri yra reikSmingai
maZesne uZ jo amortizuotq savikain4.
Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas. finansinis turtas i5 naujo ivertinamas taip:
- parduoti laikomas finansinis turtas tikrqja verle (iSskyrus investicijas i vertybinius
popierius. kuriq kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kuriq tikrosios vertds negalima
nustatyti, bei dalininkq fnaSus i r.ieSqsias istaigas. kurios nera kontroliuojami ar
asocijuotieji subjektai - Sis parduoti laikomas finansinis tuftas vertinamas isigrjimo
savikaina. atdmus nuverlejimo nuostolius):
- iki i5pirkimo tennino laikomas finansinis tuftas - amoftizuota savikaina;
- paskolos - amortizuota savikaina:
- kitos po vieneriq metq gautinos sllmos - amortizuota savikaina:
- per vienerius metus gautinos sumos, iSankstiniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis
flnansinis turtas - isigijimo sar,'ikaina. atdmus nuvertejimo nuostolius.
PaskutinE metinio ataskaitinio laikotarpio dien4Institucija nustato, ar yra poZymiq. kad finansinio
turto (ar pana5aus flnansinio turto vienetq grupes) balansine ver-te gali bfiti sumaZejusi. t. y.
f-rnansinio turto balansine vefie yra didesne uZ tiketinq atgauti uZ t4 finansini turt4 sum4.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ..Tur1o
nuvertejimas".
Finansinio turto nuvefteiimo nuostoiiai apskaitoie registruojami apskaidiuota nuvertejimo suma,
maZinant turto balansing vertE ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio finansines ir
investicines veiklos s4naudas. iSskyrus gautinq sumll ir iSankstiniq apmokejimq nuvertejimo
nuostolius. kurie yra priskiriami pagrindines veiklos nuvertejimo ir nuraSyl1 sumll s4naudoms arba
kitoms kitos veiklos s4naudoms (atsiZvelgiant i tai. su kuria veikla yra susijusios gautinq sumq ir
iSankstiniq apmokejimq sumos).
Institucija nuraSo iS apskaitos registrq finansini turt4 (ar jo dalf) tik tada, kai ji netenka teises to
finansinio tur-to (ar jo dalies) kontroliuoti. Institucija netenka teises kontroliuoti finansinio turto
tada, kai gauna vis4 sutartyje numatyt4 naud4. baigiasi teisiq galiojimo laikas arba perleidZia Sias
teises kitoms Salims.
ISsami finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta lnstitucijos Finansinio turlo apskaitos tvarkos
apraSe ir l5ankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos apra5e.

furto nuvertdjimas
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuverlejimo poZymius. Sudarydama
metini linansiniq ataskaitq rinkini, Institucija nustato. ar yra turto nuvertejimo poZymitl.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi Institucijos ilgalaikiam materialiajam turlui ir
nematerialiaj am hrrtui :
iSoriniai poZi,miai:
reik5mingai sumaZejusi turto teikiamq paslaugq ar juo gaminamq produktq paklausa:
per ataskaitini laikotarpi turto rinkos vefie sumaZejo reikSmingai daugiau. negu bttq
sumaZejusi del iprastinio turlo naudojimo per tq pati laikotarpi:
- per ataskaitini laikotarpi Institucijos veiklos technologineje. teisineje aplinkoje arba
Vyriausybes politikoje ivi,ko reik5mingq pokydiq, susijusiq su Institucijos turimo turto
naudojirno apimtimi ir pobldZiu, kurie daro neigiam4 poveiki Institucijos veiklos
rezuitatams:
- vidiniai poZymiai:
- yra irodl'mq. kad turtas ar turto dalis yra sugadinta;
- Institucija turi turlo. kuris dar ndra visiSkai nuddvetas (amortizuotas), tadiau jau
nebenaudoj amas veikloj e :
- per ataskaitini laikotarpi ivyko (arba jie yra tiketini netolimoje ateityje) reik5mingq
ilgalaikiq pokydiq, susijusitl su turto naudojimo apimtimi ir pobldZiu. tokitl kaip turto
galim"vbiq neiSnaudojimas (prastovos); planuojama nutraukti ar restruktlrizuoti veikl4,
kuri4 vykdant rTaudojamas Sis turtas: planuojama perleisti turt4 anksdiau, negu iki tol
tiketasi, ir pana5ls pokS,diai, darantys neigiam4 poveikf Institucijos veiklos rezultatams;
- turtui eksploatuoti ir priZifireti reikia daugiau iSlaidq" nei buvo numat].ta i5 pradZiq.
Pagrindin i ai turto nuvertej imo poZymiai taikomi lnstituc ij o s t-inansi niam turtui :
- yra Zinoma, kad skolininkas turi dideliq finansiniq sunkumq ar yra didele tikimybe. kad
skolininkas bankrutuos:
- nesilaikoma sutarties s41ygt1. pavyzdLiui" laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi kiti
isipareigojimai (pvz., prekiq ar paslaugLl. uZ kurias buvo i5 anksto sumoketa, suteikimas;
palfikanq ar paskolos gr4Zinimas):
- del ekonominiq ar teisinirl prieZasdiq, susijusiq su skolininko f-inansiniais sunkumais.
Institucija suteike skolininkui nuolaidq. kuriq prieSingu atveju neb[tq suteikusi;
- skolininkas gindija savo skolinius fsipareigojimus Institucijai ir yra tikimybe. kad gindas
bus i5sprgstas ne Institucijos naudai:
- finansinio tr"tfio nuvertejimas buvo pripaZintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;
- ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinll sumr+ vertd.
Nuostoliai del turto nuvefiejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, malinant
turlo balansinq vertg ir ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos
veiklos s4naudas.
Turto nuverlejimas nera tolygus tufto nuraSyrnui. Turtui nuverldjus, yra maZinama tufio vieneto
balansine vet1e, tadiau iSsaugoma infbrmacija apie turto fsigijimo savikain4. t. y. turlo vieneto
isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o nuvertejimas
registruojamas atskiroje s4skaitoje. Turto nuvefteiimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne
vefte nei turto balansine verte.
Kai velesni ataskaitini laikotarpf. pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turlo
nuverlejimo sulna. turlo balansine verte po nuvertejimo atklrimo negali virSyti jo balansines vertes,
kuri bltq buvusi, jeigu tufto nuverlejimas nebltq buvEs pripaZintas.
ISsami turto nuvertejimo apskaitos tvarka vra nurodlta institucijos Ilgalaikio materialiojo turlo
apskaitos tvarkos apraSe. Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e. Finansinio turto apskaitos
tvarkos apraSe ir I5ankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos.

Finansiniai isipareigoj imai
galaikiams flnansi niams i s iparei goj im ams pri skiri ami :
- ilgalaikiai skoliniai fsipareigojimai;
- ilgalaikiai atidejiniai (2r.Sios apskaitos politikos skyriq ..Atidejiniai"):
- kiti ilgalaikiai isipareigojimai.
Trumpal ai kiams llnansiniams i siparei goj i mams pri skiri ami :
- ilgalaikiq atidejiniq einamtf q metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai (Lr.Sios apskaitos politikos skyriq ..Atidej iniai"):
- ilgalaikiq skoliniq isipareigojimq einamqjq metq dalis;
- trumpalaikiai skoliniai isipareigojirnai:
- moketinos subsidijos. dotacijos ir llnansavimo sumos:
- moketinos sumos i biudZetus ir fondus;
- moketinos socialines iSmokos:
- moketinos sumos" susijusios su vykdoma veikla:
- tiekejams moketinos sumos;
- su darbo santykiais susijg fsipareigojimai;
- sukauptos moketinos slrmos;
- kiti trumpalaikiai isipareigojimai.
Fir-ransiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada. kai Institucija prisiima isipareigojim4
sumoketi pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu tur1u. {sipareigojimai pagal planuojamus sandorius
nepripaZistami llnansiniais isipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio isipareigojimo apibreZimo
(t. y. kol Institucija netud isipareigojimo perduoti pinigus ar kit4 tinansini turt4 kitai Saliai arba
pasikeisti finansindmis priemonemis su kita Salimi galimai sau nepalankiomis s4lygomis).
Finansavimo sumos
I1

Finansavimo sumos - Institucijos i5 valst,vb€s ir savivaldybiq biudZetq, kitq iSteklitl fbndq, Europos
Sqjungos. Lietuvos ir uZsienio paramos fondq. uZsienio valstybiq ir organizacijq. kitq Saltiniq gauti
arba gautini pinigai arba kitas tuftas. skirti Institucijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir
funkcijoms atlikti ir vykdon'roms programoms fg1'vendinti. Finansavimo sumos apima ir Institucijos
gautus arba gautinus pinigus. ir kitq tur14 pavedimams vykdyti, kitas lesas Institucijos i5laidoms
dengti ir kaip paramq gaut4 turt4.
Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripaZfstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip
t-rnansavimo sumos. jeigu jos atitinka Siuos kriterijus:
- finansavimo sumq gavejas uZtikrina, kad tenkinamos 1-rnansavimo suml1 davejo jam nustatl.tos
s4lygos tinansavimo sumoms gaurti;
- yra finansavimo sumq davejo sprendimq ar kitq raSti5kq irodymq. kad finansavimo sumos bus
suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas tufias bus perduotas;
- llnansavimo sumq dydis gali buti patikimai ir,,ertintas.
Valstybes biudZeto asignavimai pripaZistami gautinomis finansavimo sumomis, tik teises aktq
nustat)'ta tvarka pateikus paraiSk4 gauti finansavimo sumas. jei yra tenkinami punkte aukSdiau
nurodyti kriterijai.
Jei patiriamos s4naudos. kurios bus tinansuojamos iS numaty.tq finansavimo Saltiniq" net kai
finansavimo sumos dar nera gautos ir paraiSka joms nepateikta. bet yra tenkinami auk5diau pateikti
finansavimo sumll pripaZinimo kriterijai. pripaZistamos finansavimo pajamos ir sukauptos
llnansavimo pajamos, kurios parodomos flnansines bfikles ataskaitoje prie sukauptq gautinq sumq.
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos i:
t-rnansavi mo slrmas nepiniginiam turtui i sigyti :
finansavimo sumas kitos iSlaidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui fsigyti gali buti registruojamos nemokamai ar uZ simboling
kain4, gavus ilgalaiki materialqji ar nematerialqji turt4. biologini tur14 ar atsargas arba gavus
pinigus jiems isiglti.
Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms yra skinos ataskaitinio laikotarpio iSlaidoms (negautoms
pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms i5laidoms yra laikomos visos
I ikusios flnansavimo sumos. nepriskiri amo s nepini giniam turtui
isi gyti.
Finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais
patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos.
Kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos flnansavimo sumos 1,ra nepriskiriamos sQnaudoms
- tokiu atveju yramaLinamos gautos llnansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo
sumos.
Kitiems ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos flnansavimo sumos registruojamos kaip
Institucijos finansavimo s4naudos. karlu pripaZistant flnansavimo. kuris br-rvo skirlas Siam tikslui,
pajamas.
lnstitucija, perduodama finansavimo sumas ne vieSojo sektoriaus subjektams, registruoja perduotas
flnansavimo sumas. Siais atvejais:
- kai perduoda savo turt4, isigyt4 i5 llnansavimo sumq. ne vie5ojo sektoriaus subjektams,
kai del to registruojama kito vie5ojo sektoriaus subiekto investicija taikant nuosavybds
metod4:
- kai finansavimo sumos perduodamos per tarpinink4. t. y. kai Institucija perduoda savo
turt4, isigyt4 iS finansavimo sumq. ne vieSojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja
vieSojo sektoriaus subjektus.
Kitiems vie5ojo arba ne vieSojo sektoriaus subjektams perduotos llnansavimo sumos, uZ kuriq
panaudojim4 finansavimo sumq gavejas teises aktq nustatyta tvarka turi atsiskaityi Institucijai,
registruojarnos kaip iSankstiniai apmokejim ai arba ateinandiq laikotarpiq s4naudos.
lnstitucija. gautas finansavimo sumas ar turl4 i5 kito vie5ojo sektoriaus subjekto per tarpinink4.
apskaitoje registruoja tr,rr14 ir gautas finansavimo sumas pagal pirmini finansavimo sumq Saltini,
kurf nurodo tarpininkas arba finansavimo sumq davejas.
Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinyje flnansavimo sumos parodomos pagal finansavimo Saltini
ir tikslinE paskirti.
ISsami finansavimo suml+ apskaitos tvarka vra nurod,vta institucijos Finansavimo sumq apskaitos
tvarkos apraSe.

Pajamos

Institucijos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos" gautos. vykdant [kines operacijas,
apimancias pagrindiniq nuostatuose nustatytq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai pavestq programq
vykdym4.
lnstitucijos nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos. vykdant nepagrinding
veikl4.
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.
Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu. kai yra padaromos su Siomis pajamomis
susi.iusios sqnaudos.
Kitos pajamos pripaZistamos, kai tiketina. kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine nauda, kai
galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimai iverlinti su pajamq uZdirbimu
susijusias s4naudas.
Finansavimo pajamos veiklos rezultatq ataskaitoie parodomos pagal finansavimo Saltinius ir pagal
veiklos. kuriai priskiriamos pajamos. tip4 (pagrindine veikla. finansine ir investicine veikla arba kita
veikla).
Pajamomis laikomas tik Institucijos gaunamos ekonomines naudos padidejimas. Institucijos
pajamomis nepripaZistamos trediqjLl asmenq vardu surinktos sumos. nes tai nera institucijos

gaunama ekonomine nauda. Kai Institucija yra atsakinga uZ tam tikrq sumq administravimq ir
surinkim4. tadiau teises aktq nustat_vta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i biudZet4 ir neturi
teises Siq sumq ar jq dalies atgauti t4 pati ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jq
dalis nera Institucijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir moketinos sumos.
Pajamos registruojamos apskaitoie ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi. kuri
yra uZdirbamos. t. y. kuri suteikiamos vieSosios, kitos paslaugos, parduodamas tufias ar kt.,

nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.
Pajamos lvertinamos ir flnansinese ataskaitose rodomos tikr4ja vefte.
I5sami pajamq apskaitos tvarka,vra nurodyta Institucijos Pajamq apskaitos tvarkos apra5e ir
Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.
S4naudos

Institucijos pagrindines veiklos s4naudoms priskiriamos s4naudos, patirlos. vykdant [kines
operacijas. apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatytLl valstybes funkcijq atlikim4 ir jai pavestq
programll vykdym4.
Institucijos kitos veiklos s4naudoms priskiriamos s4naudos. atsirandandios. vykdant nepagrindinE
veikl4.
S4naudos apskaitoje pripaZistamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos. neatsiZvelgiant i pinigu
iSleidimo 1aik4.
S4naudomis pripaZistama tik ta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq i5laidq dalis, kuri tenka per
ataskaitini laikotarpf uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems isipareigojimams. ISlaidos, skirtos
pajamoms uZdirbti blsimaisiais laikotarpiais. apskaitoje registruoiamos ir pateikiamos llnansindse
ataskaitose kaip turlas ir pripaZistamos s4nalldomis blsimaisiais laikotarpiais.
Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su
konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonominds naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
Tais atvejais, kai Institucijos s4naudas kompensuoja tredioji Salis. pripaZintos s4naudos
sumaZinamos kompensaci j os suma.
S4naudos ivertinamos tikr4ja vefie. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jq
ekvivalentais, s4naudq dydis ivertinamas sumokdta arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq suma
(neiskaitant i.jq atgautino pridetinds vertes mokesdio). Tais atvejais. kai numatytas atsiskaitymo
laikotarpis ilgesnis nei 1 m. ir pal[kanos ndra iSskirtos i3 bendros mokdtinos sumos. s4naudq dydis
ivertinamas. di skontuoj ant ats i skaitymo sum4.
Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos s4naudos parodomos. atsiZvelgiant ijq pobudf (t.
y. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo. nusidevejimo ir pan. s4naudos).
I5sami s4naudq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos S4naudq apskaitos tvarkos apra5e ir
Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.

Sandoriai uZsienio valiuta
Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dien4
galiojusf Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio valiutos kurs4. Pelnas ir nuostoliai iS sandoriq uZsienio
valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to turto ir isipareigojimq likudiq perkainojimo dien4 yra
registruojami tinansines ir investicines veiklos pajamq ar s4naudq s4skaitose. Veiklos rezultatq
ataskaitoje atlikta tokiq pajamq ir s4naudq tarpusavio iskaita ir parodytas tik perskaidiavimo del
valiutos kursq pokyditl rezultatas.

Atiddjiniai
Atidejiniai pripaZistami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus Siuos pripaZinimo kriterijus:

-

institucija turi isipareigojim4 (teising prievolq arba neat5aukiam4jf pasiZadejimE) del
buvusio iv-vkio:
tikiml'be. kad isipareigojimE reikes padengti turtu. yra didesne uZ tikim,ybg. kad
nereik6s:

isipareigojimo suma gali

blti patikimai fverlinta.

.Iei patenkinamos ne visos Sios s4lygos. atidejiniai ndra pripaZistami. o informacija apie susijusf su

tiketina sumoketi suma neapibreZt4ji isipareigojim4 yra pateikiama finansiniq ataskaitq
aiSkinamajame raSte.

Neapibr6Ztieji !sipareigojimai ir neapibreitasis turtas
NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese s4skaitose.

Po ataskaitiniai ivykiai

- ivykis per laikotarpf nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos iki
finansiniq ataskaitq rinkini o sudarymo dieno s.
Po ataskaitiniai ivi,kiai" kurie suteikia papildomos infbrmacijos apie Institucijos finansinq padeti
paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. 1'. turi itakos Institucijos finansinei padediai ar veiklos
rezultatams balanso dat4), yra koreguojantieji po ataskaitiniai ivykiai. AtsiZvelgiant ijq itakos
parengtoms finansindms ataskaitoms reik5mg, koreguojantieji po ataskaitiniai ivykiai yra rodomi
llnansines bflkles. veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose.
Po ataskaitiniai iv.vkiai. kurie nesuteikia papildomos infbrmacijos apie Institucijos tinansing padeti
paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. Sie ivykiai parodo s4l,vgas, atsiradusias po paskutines
ataskaitinio laikotarpio dienos). yra nekoreguojantieji po ataskaitiniai ivykiai. Nekoreguojantieji po
ataskaitiniai ivykiai apra5omi aiSkinamajame ra5te. kai jie reik5mingi.
ISsami po ataskaitiniq li,i,-kiq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucif os Atidejiniq" neapibreZtqiq
isipareigojimq. neapibreZtojo tufio. po ataskaitiniq fvykiq ir apskaitos klaidq taisymo apskaitos
tvarkos apra5e.
Po ataskaitinis fvykis

Apskaitos politikos keitimas

Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nLrolat arba gana ilg4 laik4 tam, kad butq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia. kad bltq
galima nustatyti Institucijos finansinds bflkles. veiklos rezultatq ir pinigq srautq keitimosi
tendencijas.
institucija pasirenka ir taiko apskaitos politik4. remdamasi nuostatomis. pateiktomis VSAFAS 1
..Finansiniq ataskaitq rinkiniq pateikimas".
Ukiniq operacijq ir [kiniq ivykiq pripaZinimo. apskaitos ar del jq atsirandandio turto,
isipareigojimq. finansavimo sumq" pajarnq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.
institucijos apskaitos politika gali b[ti keidiama:
del VSAFAS nuostatq pakeitimo;
j.i to reikalauja kiti teises aktai.
Apskaitos politikos keitimas tlnansindse ataskaitose parodomas. taikant retrospektyvini bld4. t. y.
nauja apskaitos politika taikoma taip. lyg ji visada bDtq buvusi naudoiama. todel pakeista apskaitos
politika i,ra pritaikoma [kinems operacijoms ir fikiniams fvykiams nllo iq atsiradimo.

Poveikis. kuri daro apskaitos politikos keitimas einarnojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir
darl'tq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq infbrmacijai. regisrruojamas apskaitoje tq ataskaitini
laikotarpf" kuri apskaitos politika pakeidiama. ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq ataskaitoje apskaitos politikos
keitimo poveikio dalis. susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje ..Apskaitos
politikos keitimo ir esminiq klaidq taisymo itaka". Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio
infbrmacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo. t. y. nera koreguojama.
Apskaitos politika gali blti keidiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradZios, nes inform acqa uZ
vis4 ataskaitini laikotarpi turi buti parodoma, taikant vienod4 apskaitos politik4 panaSaus pobfldZio
[kinems operacijoms ir ukiniarns iv,vkiams.

Apskaitiniq iveriiq keitimas
Apskaitinis ivertis remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant i dabarting turto ir isipareigojimq ver19 ir
tiketin4 naud4 ar isipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis. naudojamas turto ir isipareigojimq
vertei nustatl,ti.
Apskaitiniai iverdiai naudojami. kai turto ar isipareigojimq vertes negali b[ti tiksliai apskaidiuotos,
o tik fvertintos.

Apskaitos klaidq taisymas
Apskaitos klaida - klaida. kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo. netinkamo apskaitos metodo
taikvmo. neteisingo [kines operacijos ar [kinio ivykio registravimo ar del apsirikimo.
Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu iSai5kejusi klaida. del kurios praejusio
ar keliq praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitos negali blti laikomos iS esmes
patikimomis.
Apskaitos klaida laikoma esmine" jei jos vefiine iSraiSka yra didesne nei 0.25 procento turto veftds.

Informacijos pagal segmentus atskleidimas
Institucijos finansindse ataskaitose pateikiama informacija apie Siuos pirminius segmentus pagal
atliekamas valstybes funkcijas. nustatytas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq biudZetq
paj amq ir iSlaidq klasifikacij oj e.
Turlas, f-inansavimo sumos. isipareigojimai. pajamos. sanaudos ir pinigq srautai pirminiams
segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagal tai. kokioms programoms vykdyti skiriami
ir naudojami iStekliai.
Jei turto. fsipareigojimq. finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq priskyrimo segmentui pagrindas yra
neai5kus. Sios sumos yra priskiriamos didZiausi4Institucijos veiklos dal! apimandiam Svietimo
segmentui.
Institucijos veiklos specifika nes4lygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus. pagal kuriuos bltq
pateikiama intbrmacij a llnan sindse atask aito se.

Straipsniq tarpusavio iskaitos ir palyginamieji skaiiiai
Tufias ir fsipareigojimai. pajamos ir s4naudos bei pinigq fplaukos ir iSmokos finansindse ataskaitose
nurodomi atskirai. Sudarant linansinitl ataskaitq rinkini, turto ir isipareigojimq, taip pat pajamq ir
s4naudq tatpusavio fskaita negalima, iSskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja butent
tokios iskaitos.

IT. AISKIN{AMO.IO RASTO PASTABOS

P03 Nematerialus turtas.
2021 metq gruodZio

3l

d. f staigoie

1''ra

visiSkai amortizr"roto. tadiau veikloje dar naudojamo turlo,

kurio isigijimo savikaina 29313.84 eur. sukaupta aniortizacija29313.84 eur" likutine verte

l.vginant su praejusiu ataskaitiniu laikotarpiu

Sio

0"

turto verte iSlieka nepakitusi.

PO;l Ilgalaikis materialus tufias.
2021 metrl gruodZio 31d. r,isi5kai nuddveto. bet dar naudo.jamo istaigos r,'eikloie ilgalaikio
r-naterialiojo tufio jsigijimo savikaina pateikta lenteleie. sukauptas nusidevejirnas 8074;12.70
eur. likutine vefie 0.
Saskaitos pavadinimas
Neg,l'enamu j r; pastatr"y

Isieiiimo savikaina

I5 viso:

3612,70

Parduotq atsargq savikaina

3 1 184

Eur, sunaudota atsargq savo veikloje 1 8163,88 Eur.

Pagal panaud4 gautas trumpalaikis turlas 4828,75

I5sinuomotas turtas 225,12

Etx.

Etr.

Nebalansineje s4skaitoje atsargq

likutis 315845,44

eur, tai istaigos veikloje naudojamas

[kinis inventorius.
Nemokamai gauta atsargq uL 1772,50 eur: i5 PaneveZio m. savivaldybes administracijos
testai Covid' 1712,60 eur, NSA diplomai 59,90 eur.
Gauta nemokamai i5

[kio produkcija (perdirbta

uogos, i5suktas medus), kurie naudojami fstaogos

veikloj e, rodoma pergrupavimo eilutej e.
P

1

0

Per vienerius metus gautinas sumas 2021 m. gruodZio

Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos slimos u2 suteiktas paslaugas
Sukauptos gautinos sLlmos iS VB

Suma
13512,35

31

d. sudaro:

mokymo centrui pagal projekting sutartiNr.09.4.2-ESFA-K-714-02-0007

,,Nekvalifikuotq ir Zemesnds

kvalifikacijos PaneveZio regiono suaugusiqjq itraukimas i bendrqji ir profesin! ugdym4".
Gauta parama i5 fiziniq asmenrl401,05 eur, panaudota istaigos veikloje.

Pl7
INI

f

Moketinas sumas tiekeiams sudaro:

Pavadinimas
(kompiuterini iranga)

Suma

P02

Pagrindines veiklos s4naudos.

Pagrindines veiklos s4naudos lyginant su pradjusiu laikotarpiu padidejo 16413.89 eur ( tam itakos

turejo DL.f augimas).

P22 Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s:ynaudos

:

Darbo uZmokesdio sqnaudos etatq s4raSe nurodytiems darbuoto-iams ir
pedago giniam s darbuotoi ams

Socialiniq i5mokq padidejo 1065,24 eur, kitq paslaugq s4naudos padidejo 15348,39 eur..

P24 Finansines rizikos valdymas.
Apskaitiniai iverdiai keidiami nebuvo.
NeapibreZtqj q isipareigoj imq ir neapibreZtoj o tuito ndra.

Reik5mingq po ataskaitiniq i\ykiq nebuvo.

Anilionis

Direktorius

Tautr,,ydas

V-vr. finansininlie

.Jolanta Narker,'id iene
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Kitos pagrindinds veiklos s4naudos pagal pobiidi
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PASIRASYTAS YEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS

PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
TAUTVYDO ANILIONIO
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2022-02-07 Nr. V16-10
(data)
Panevėžys
(sudarymo vieta)
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro (toliau Įstaigos) Strateginis tikslas
(pagal 2021-2023 m. strateginį planą): rengti specialistus, gebančius prisitaikyti prie darbo rinkos
pokyčių, nuolat tobulinančius savo kompetencijas, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus,
tenkinti visuomenės ir verslo poreikius.
Strateginio tikslo įgyvendinimui 2021 m. veikla vykdyta pagal keturias pagrindines sritis:
1. profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas,
2. personalo valdymas,
3. rinkodara,
4. turto valdymas.
Strateginio tikslo siekiama, įgyvendinant iškeltus uždavinius.
Uždavinys 1.1.1. įgyvendinti modulinį profesinį mokymą.
Rezultatai:
Veiklos išorinis vertinimas vyko 2021 m. kovo 9–10 d., vadovaujantis Profesinio mokymo įstaigų
ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, veiklos išorinio
vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr. V-442 „Dėl Profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių
formalųjį profesinį mokymą, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Vertintos sritys:
1.Lyderystė ir vadyba;
2.Formaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimas;
3.Personalas;
4.Mokymo ir mokymosi ištekliai;
5.Mokymo ir mokymosi rezultatai.
Įstaigos veikla įvertinta labai gerai. Tarp įvertintų 12 profesinio mokymo įstaigų, bendras balų
skaičius – 3,4.
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Visų sričių įvertinimo vidurkis
Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą Nr. 004168 papildyta šiomis formaliojo profesinio
mokymo programomis:
1. Socialinio darbuotojo padėjėjo (P32092301, T32092301),
2. Socialinio darbuotojo padėjėjo (P42092301, P43092301, T43092301),

2

3. Multimedijos techniko (P42061101, P43061101, T43061101),
4. .NET programuotojo (P43061301, T43061304),
5. Programinės įrangos testuotojo (P43061305, T43061308),
6. Sukirpėjo – konstruktoriaus (T43072302),
7. E. pardavėjo – konsultanto (P42041602, P43041603, T43041604).
Bendradarbiaujant su Šiaulių profesinio rengimo centru, parengta e. pardavėjo–konsultanto
modulinė profesinio mokymo programa (P42041602, P43041603, T43041604) ir e. pardavėjokonsultanto teorinių ir praktinių užduočių sąsiuvinis (https://www.kpmpc.lt/kpmpc/teoriniu-irpraktiniu-uzduociu-sasiuviniai/).
2021 m. Įstaiga įgyvendino 27 modulines pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas. Dvi
įgyvendinamos programos skirtos specialiųjų poreikių mokiniams kartu su socialinių įgūdžių
programa ir viena tęstinio mokymo programa - specialiųjų poreikių mokiniams kartu su socialinių
įgūdžių programos moduliais.
Uždavinys 1.1.2. įgyvendinti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas.
Rezultatai:
Tęsiamas nuo 2020 m. rugsėjo 1d. pradėtas įgyvendinti eksperimentas - pirmos ir antros gimnazijos
klasės mokiniai mokosi bendrojo ugdymo ir kartu pagal IV kvalifikacijos lygio formaliojo
profesinio mokymo programas. Eksperimento dalyviai per ketverius mokslo metus įgis brandos
atestatą ir profesinio mokymo diplomą. Tai pagreitins jų įsiliejimą į darbo rinką.. Eksperimente
dalyvauja viena devintokų (16 mokinių) ir dvi dešimtokų klasės (33 mokiniai). Mokiniai mokosi
pagal dvi programas - multimedijos paslaugų teikėjo ir virėjo.
Eksperimentinis mokymas pristatytas miesto ir rajono mokyklų mokiniams ir jų tėvams rengiant
nuotolinius susitikimus “Naujos galimybės nuo I gimnazijos klasės kartu mokytis profesijos ir
bendrojo ugdymo dalykus“ - supažindinti 7 progimnazijų 42 mokiniai ir 118 mokinių tėvų.
Devintos klasės mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos antrą dalį, yra
pasirinkę profesijos modulį (12 mokinių). Baigus modulį, jiems bus įteikti modulio baigimo
pažymėjimai.
2021 m. bendrojo ugdymo dalykų mokytojų svarbiausia užduotis buvo susipažinti su pagrindinio
ugdymo bendrųjų programų projektais, dalyvauti NŠA organizuotuose projektų pristatymuose ir
mokymuose, miesto metodinių grupių pasitarimuose (susipažino 58 proc. mokytojų). Bendrojo
ugdymo metodinėje grupėje suplanuoti pasiruošimo pereiti prie atnaujintų programų įgyvendinimo
etapai.
10 proc. mokinių dalyvavo programos „Erasmus+“ profesinio mokymo srities 1 pagrindinio
veiksmo projektų Nr. 2020-1-LT01-KA116-077677 ir Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000018414
praktinio mokymo veiklose.
Programos „Erasmus+“ profesinio mokymo srities 1 pagrindinio veiksmo projekto Nr. 2020-1LT01-KA116-077677 darbuotojų mokymuose dalyvavusių IT profesijos mokytojų įgyta
tarptautinė patirtis perkelta į Multimedijos paslaugų teikėjo mokymo programą.
2021 m. pameistrystės forma mokėsi 24 mokiniai - pardavėjo mokymo programos M44041601 - 1
mokinys, T43041601 – 9 mokiniai ir socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos
M44092001 – 8 mokiniai, T43092001 – 6 mokiniai. Tai sudaro 6% nuo bendro mokinių skaičiaus.
2021 m. mobilumo projektų profesinio mokymo veiklose dalyvavo 34 mokiniai.
2021 m. pradėtas vykdyti bedarbių profesinis mokymas pagal Pardavėjo–kasininko mokymo
programą, kodas T32041601. Mokosi penki asmenys.
Pagal programos „Erasmus+“ profesinio mokymo srities 1 pagrindinio veiksmo projektą Nr. 20201-LT01-KA116-077677 į Centrą atvyko 2 virėjo profesijos specialistai dėstyti virėjo specialybės
mokiniams.
Uždavinys 1.1.3. integruoti į ugdymo procesą mokinių vertybių nuostatų, bendrųjų gebėjimų
ugdymą, skatinti socialinę įtrauktį bei puoselėti centro tradicijas ir išskirtinumą.
Rezultatai:
Siekiant ugdyti vertybines nuostatas, skatinti socialinę įtrauktį bei puoselėti centro tradicijas,
organizuoti 4 tradiciniai šventiniai renginiai, 2 tolerancijos, 4 atmintinų dienų minėjimo, 6
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prevenciniai, 4 sporto renginiai, vyko akcijos, konkursai, protmūšiai.
Mūsų iniciatyva, kartu su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti bei Panevėžio krašto muziejumi, Centre vyko dviejų dienų
respublikinis seminaras įvairių tipų švietimo įstaigų tolerancijos ugdymo Centrų (TUC) vadovams.
Informacija patalpinta Centro internetiniame puslapyje: https://margarita.lt/margaritos-centrejautri-holokausto-tema/ ir Centro socialiniuose tinkluose.
Centre užtikrinamas tęstinumas, plėtojant fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos tradicijas.
Dalyvaujame miesto regiono ir respublikiniuose renginiuose. Gauta ŠMSM didžioji taurė: Lietuvos
švietimo įstaigai gausiausiai dalyvavusiai XXX tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime
„Gyvybės ir mirties keliu“ 2022-01-08. Pabrėžtina, kad įstaiga dalyvavo visose 30-yje organizuotų
bėgimų Sausio 13-osios įvykiams atminti.
Nuo šių mokslo metų centras dalyvauja Geros savijautos programos įgyvendinime. Įvyko du
renginiai: „Geros savijautos ir streso įveika vyresniųjų klasių moksleiviams“ ir „Streso įveika ir
nusiraminimo technikos 8-10 kl. mokiniams“. Užsiėmimuose dalyvavo visos gimnazijos skyriaus
grupės (13 grupių) ir specialiųjų poreikių mokinių grupės, besimokančios pagal profesinio mokymo
programas (6 grupės).
Taip pat įgyvendinama Sveikatą stiprinančios mokyklos programa. Parengta ataskaita už 2021 m.
Įvyko aštuoni „Kultūros paso renginiai“, dalyvavo 12 grupių.
Uždavinys 1.1.4. plėtoti pagalbos mokiniui priemones.
Rezultatai:
2021 m. Įstaigos veiklos plane numatyta kaupti diferencijuotų ir individualizuotų užduočių banką
SUP mokiniams. Diferencijuotas užduotis rengia ir kaupia 50 proc. mokytojų. Dalis mokytojų dorinio ugdymo, menų, fizinio ugdymo, neturi mokinių, kuriems reikia pritaikyti programas.
Stiprinant įtrauklųjį ugdymą vestos 8 bendrojo ugdymo dalykų integruotos pamokos.
Pavyko sumažinti mokinių, pasiekusių bent vieno pagrindinio dalyko patenkinamąjį lygį skaičių –
21 procento mokinių bent vieno pagrindinio dalyko įvertinimai nuo 4-5 (patenkinamas lygis) pakilo
iki 6-7 (vidutinis lygis).
Kadangi 2021 m. pradžioje vyko nuotolinis ugdymas, 2021 m. mokiniai dalyvavo šalies ir miesto
konkursuose mažiau, nei 2020 m. Demonstravo dalykines žinias dviejose „Olympio“ sesijose (55
mokiniai), Lietuvos Respublikos konstitucijos egzamine (48 mokiniai), Informatikos ir
informacinių technologijų konkurse „Bebras“ (60 mokinių), Tarptautinėje anglų kalbos
olimpiadoje KINGS (3 mokiniai), Holokausto viktorinoje „Holokausto pradžios Lietuvoje 80“.
Kūrybiškumas atsiskleidė dalyvaujant Respublikinėje skaitmeninių piešinių parodoje Vilniaus
kolegijoje „Šv. Kalėdų stebuklas 2021“ (18 mokinių), Panevėžio moksleivių piešinių ir plakatų
konkurse „Tolerancijos miestas“, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo konkurse „Tavo žvilgsnis“.
Atliktas Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro paraiškos dėl pasirengimo
vykdyti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu ekspertinis vertinimas, vertintojai
stebėjo 3 mokytojų nuotolines pamokas. Vertinimo ataskaita 2021-11-11 Nr. MK-81.
Uždavinys 1.1.5 tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos, profesinių kompetencijų
ir kvalifikacijų vertinimą.
Rezultatai:
Siekiant mažinti mokinių mokymosi praradimus dėl COVID-19 pandemijos buvo organizuojamos
papildomos dalyko konsultacijos. Pavasarį konsultacijas lankė 40 (72 proc.) dvyliktos klasės
mokinių, įvyko 62 lietuvių kalbos ir literatūros, 9 informacinių technologijų, 10 geografijos, 21
istorijos, 38 anglų kalbos, 11 biologijos, 21 matematikos konsultacija. Mokiniai, dalyvavę
konsultacijose sėkmingai išlaikė brandos egzaminus – anglų, istorijos, geografijos, informacinių
technologijų valstybinius egzaminus ir technologijų mokyklinį egzaminą. Savarankiškai
besiruošusiems mokiniams nepasisekė: lietuvių kalbos ir literatūros MBE neišlaikė 3 proc.
mokinių, matematikos VBE – 57 proc. mokinių, biologijos VBE - 60 proc. mokinių.
Rudenį konsultacijos mokymosi praradimams dėl pandemijos kompensuoti vyko visoms
gimnazijos skyriaus grupėms. Lietuvių kalbos ir literatūros konsultacijose dalyvavo 99 mokiniai,
vyko 5l konsultacija, istorijos – dalyvavo 28 mokiniai, 11 konsultacijų, geografijos - 9 mokiniai,
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l4 konsultacijų, matematikos – 48 mokiniai, 5l konsultacija, chemijos – 27 mokiniai, l8
konsultacijų, biologijos - 48 mokiniai 38 konsultacijos, anglų k. - 18 mokinių, 46 konsultacijos.
Kaip ir kasmet, vykdyta mokinių pažangos ir brandos egzaminų rezultatų analizė. Dėl ilgą laiką
trukusio nuotolinio mokymo 2021 m. mokinių pažangumas sumažėjo (vidutiniškai 2,6 proc.),
lyginant su 2020 m. metiniais rezultatais:
9, 10 klasės
II kursas
I kursas
Vidurkis

2020 metinis pažangumas
96,42 proc.
84,42 proc.
78,84 proc.
86,56 proc.

2021 metinis pažangumas
85,45 proc.
80,76 proc.
85,45 proc.
83,88 proc.

Brandos egzaminų rezultatai kito nežymiai, išskyrus matematikos VBE. 2020 m. matematikos
neišlaikė 70 proc. mokinių, 2021 m. – 57 proc. mokinių. 50 ir daugiau balų 2020 m. gavo 6
mokiniai iš anglų kalbos, 1 iš istorijos, 2021 m. – 5 mokiniai iš anglų kalbos, 1 iš geografijos.
Mokykla dalyvavo elektroninių testų išbandyme. Mokiniai atliko anglų kalbos, matematikos,
socialinių mokslų, lietuvių kalbos testus. Taip buvo pasiruošta PUPP vykdymui elektroniniu būdu,
atliekant užduotis, dėl karantino, namuose. SUP mokiniams sudarytos sąlygos testus atlikti centro
patalpose.
Sumažėjo įstojusių ir nebaigusių profesinio mokymo programų skaičius 1 proc. (nuo 50,98 proc.
2020 m. iki 40,98 proc. 2021 m. (pagal ŠVIS duomenis)).
Uždavinys 1.1.6. užtikrinti efektyvią praktinio mokymo centrų (prekybos, siuvimo, IT)
veiklą.
Rezultatas:
Vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.4.1ESFA-T-736-02-0027 „Praktiniai įgūdžiai – pranašumas įsiliejant į darbo rinką“, Prekybos
sektoriniame mokymo centre mokėsi 24 mokiniai iš Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos, 30
mokinių iš Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro ir 25 mokiniai iš Panevėžio darbo
rinkos mokymo centro.
Uždavinys 1.1.7. organizuoti užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.
Rezultatai:
Organizuotos technologijų pamokos Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams
Centro praktinio mokymo bazėje. Jose dalyvavo 113 mokinių iš Saulėtekio progimnazijos,
K.Paltaroko gimnazijos, Vilties progimnazijos, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės
mokyklos, Panevėžio rajono Paliūniškio pagrindinės mokyklos.
Su Įstaigoje įgyvendinamomis programomis bei moduliais supažindinti 83 mokiniai iš Vilties,
Žemynos, Beržų, Ąžuolo, A.Lipniūno, Panevėžio raj. Dembavos progimnazijų bei 118 mokinių
tėvų.
Uždavinys 1.1.8. gerinti ugdymo organizavimą ir aprūpinimą.
Rezultatai:
2021 m. Įstaigos skyrių susitarimu mokymo priemonėms skirtos lėšos panaudotos socialinio
darbuotojo padėjėjo profesijos mokymo bazei plėsti. Skaitmeninio turinio plėtrai gauta 3338 eurai,
kurie panaudoti Eduka klasės licencijoms įsigyti (11 licencijų mokytojams ir 167 licencijos
mokiniams). Už papildomus 5200 eurų įsigyta 4 nešiojami kompiuteriai, 1 stacionarus kompiuteris
3D objektų skenavimui ir redagavimui, bei video medžiagai ruošti.
Įstaigai pradėjus naudotis Profesinio mokymo informavimo sistema (PMiS) ir Mano dienynu,
mokytojams organizuoti mokymai „Perėjimo prie PMiS sistemos ir Mano dienyno, naudojimo
pagrindai“.
Uždavinys 1.2.1. sudaryti mokiniams lanksčias mokymosi galimybes.
Rezultatai:
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2021 m. sausio 1 d. Įstaigoje mokėsi 111 specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, o 2021 m. spalio
1 d. – 92 (mokinių registro duomenimis). Mokiniams pritaikomos bendrojo ugdymo programos,
teikiama švietimo specialistų pagalba. Mokytojams pagalbą teikė du mokytojo padėjėjai.
Siekiant užtikrinti kokybišką pagalbą SUP mokiniams 2021 m. mokyklos vadovai dalyvavo NŠA
Europos socialinio fondo formuojamo projekto „Turi profesiją, turi ateitį!“ organizuotuose
mokymuose „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) ypatumai“. Specialioji
pedagogė su mokytojais, dirbančiais su klausos negalią turinčia mokine, pasidalino mokymų
medžiaga „Kurčiųjų ugdymo samprata“.
Vykdytas mobilumo projektų mokymo rezultatų įskaitymas pagal ECVET vertinimo sistemą,
sudarytos lanksčios sąlygos mokytis dirbantiems mokiniams (Nacionalinės švietimo agentūros
išorinio vertinimo ataskaitoje akcentuojama, jog mokiniams, derinantiems mokymąsi ir darbą,
sudarytos sąlygos mokytis Centre. Šie mokiniai individualius mokymo(-si) ir atsiskaitymų grafikus
derina su profesijos mokytojais). Mokinių, dalyvavusių programos „Erasmus+“ profesinio
mokymo srities 1 pagrindinio veiksmo projektų Nr. 2020-1-LT01-KA116-077677 ir Nr. 2021-1LT01-KA121-VET-000018414 praktinio mokymo veiklose, mokymosi pasiekimai 100 proc.
įskaityti pagal ECVET vertinimo sistemą.
Vykdomas ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymas pagal Ankstesnio mokymosi pasiekimų
įskaitymo tvarkos aprašą. Neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos
įskaitytos dviem asmenims, atlikus jų įvertinimą pagal Pardavėjo konsultanto modulinėje
profesinio mokymo programoje nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo reikalavimus.
Uždavinys 1.2.2. plėtoti neformaliojo švietimo galimybes.
Rezultatai:
Centre 11 neformaliojo švietimo būrelius lanko 132 mokiniai (33 proc. visų besimokančiųjų).
Parengtos, akredituotos ir NŠPR registre įregistruotos 8 NVŠ programos: vizualinė kūryba,
fotografavimas ir filmų kūrimas, jaunasis IT specialistas, 3 D modelių kūrimas, spausdinimas ir
animavimas, programavimo pagrindai, floristinis dizainas, aksesuarų modeliavimas, siuvimas ir
dekoravimas, įdomioji virtuvė: greitai ir gardžiai. Skirtas finansavimas ir įgyvendinamos 5 NVŠ
programos: vizualinė kūryba, fotografavimas ir filmų kūrimas, jaunasis IT specialistas, 3 D
modelių kūrimas, spausdinimas ir animavimas, programavimo pagrindai, kurias lanko 59 mokiniai.
Į ugdymo procesą integruojamas neformalusis švietimas. Centras kaip socialinis partneris
dalyvauja projekte ,,Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Panevėžio
regione ,,Negalia – ne profesija” Nr. 08.3-ESFA-K-413-01-0009. Projekte 2021 m. dalyvavo 20
mokinių.
Uždavinys 1.3.1. įsivertinti ir palaikyti vidinę kokybės valdymo sistemą.
Rezultatai:
Mokytojai dalyvavo rengiant ar atnaujinant šiuos dokumentus: „Gimnazijos skyriaus mokinių
pasiekimų gerinimo programą 2021 m.“, „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo normas
bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų pamokose“, „Mokinių mokymo namuose organizavimo
tvarkos aprašą“, „Mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą“, „Pasirinktojo mokomojo dalyko,
dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo ir programų skirtumų likvidavimo tvarkos
aprašą“, „Virtualaus bendravimo ir darbo taisyklės nuotolinio mokymo(si) pamokų, konsultacijų ir
klasių valandėlių metu“ ir kitus Įstaigos veiklos planavimo dokumentus.
Stebėtos mokytojų pamokos Zoom platformoje, vertinta besiatestuojančių mokytojų ir naujai
pradėjusių dirbti centre mokytojų pamokos.
2021 m. atestuotas vienas bendrojo ugdymo mokytojas fizinio ugdymo mokytojo eksperto
kvalifikacinei kategorijai ir viena profesijos mokytoja vyr. profesijos mokytojo kvalifikacinei
kategorijai.
Uždavinys 1.3.2. tobulinti darbuotojų kvalifikaciją.
Rezultatai:
2021 m. kvalifikaciją kėlė 100 proc. mokytojų. Vidutiniškai 1-as mokytojas kėlė kvalifikaciją –
73,45 val. Mažiau nei 5 dienas per metus kvalifikaciją kėlė 12 mokytojų, daugiau nei 5 dienas per
metus kvalifikaciją kėlė 33 mokytojai.
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Mokytojai dalyvavo NŠA organizuojamuose renginiuose, skirtuose susipažinti su pradinio ir
pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais, NŠA Europos Socialinio fondo finansuojamo
projekto “Turi profesiją- turi ateitį!” Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 mokymuose “Vaikų,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) ypatumai”, mokymuose mokytojams
“Lyderystė mokymuisi ir mokyklos kaitai”. I modulis - “Vertybėmis grįsta asmeninė ir
tarpasmeninė lyderystė”, projekto “Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
sistemos plėtra” (Nr. 09.4.2.-EFSA-V-715-01-0001) mokymuose.
Programos „Erasmus+“ profesinio mokymo srities 1 pagrindinio veiksmo projekto Nr. 2020-1LT01-KA116-077677 darbuotojų mokymuose dalyvavo 23 proc. profesijos mokytojų ir
administracijos darbuotojų.
Uždavinys 2.1.1 analizuoti veiklos rezultatus, darbo rinkos poreikius.
Rezultatai:
Parengtos mokinių pusmečio ir metų pažangumo ataskaitos, lankomumo ataskaitos. Rezultatai ir
jų kaitos tendencijos analizuotos, aptarta Mokytojų tarybos posėdžių metu. Praleistų pamokų,
tenkančių vienam mokiniui skaičius sumažėjo 52 proc. (nuo 58,93 2019-2020 m.m. iki 28,11 20202021 m.m.).
Remiantis ŠVIS duomenimis absolventų įsidarbinimas padidėjo 14,02 proc. (nuo 46,67 proc. 2020
m. iki 60,69 proc. 2021 m.).
Uždavinys 2.1.2. tobulinti vidinį komunikavimą.
Rezultatai:
Pradėtas naudoti profesinės mokyklos informacinės sistemos įrankis (PMIS).
Nuolat vykdoma darbuotojų apklausa apie PMIS naudojimą per darbuotojų ir pedagogų
susirinkimus, elektroniniu būdu, asmeninių pokalbių metu. PMIS ir Mano dienyno administratoriai
nuolat konsultuoja sistemos problemų klausimais.
Įstaigoje diegiama Bendrojo asmenų duomenų reglamento reikalavimus atitinkanti dokumentacija,
kurios dalis bus ir Komunikavimo tvarkos aprašas. Kol kas Įstaigoje patvirtinti Elektroninio
dienyno nuostatai, Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų
tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas, Interneto svetainės
administravimo tvarkos aprašas.
Uždavinys 3.1.1 viešinti informaciją apie PMRPRC veiklą.
Rezultatai:
Įstaigos svetainėje margarita.lt, Facebook paskyroje nuolat pranešama apie centro veiklą, renginius,
dalyvavimą konkursuose, sporto varžybose, rengiamas parodas ir t.t.
Regiono informaciniame portale jp.lt informuojama apie svarbiausius centro įvykius. Taip pat
bendradarbiaujama su GNTV televizija, rengiami reportažai.
Priėmimo į centrą laikotarpį minėtose informavimo priemonėse skelbiama informacija apie
galimybes mokytis ir įgyti profesiją centre.
Galimybė mokytis ir įgyti profesiją PMRPRC pristatyta: Panevėžio „Vilties“ progimnazijos 8 kl.
mokinių tėvų susirinkime, Panevėžio A. Lipniūno progimnazijos mokiniams, Panevėžio
„Žemynos“ progimnazijos 8 klasės mokiniams, Panevėžio r. Dembavos progimnazijos mokiniams,
Panevėžio „Beržų“ progimnazijos mokiniams ir mokinių tėvams, Panevėžio „Ąžuolo
progimnazijos mokiniams , Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių tėvams.
Gerąja patirtimi dalintasi su miesto ir šalies pedagogais: organizuota ilgalaikės programos
„Mokytojo pedagoginis ir psichologinis pasirengimas taikyti fizinio ugdymo naujoves“ seminaras
„Fizinis ugdymas virtualioje erdvėje: geroji patirtis ir rekomendacijos“. Dalyvauta projekte
„Lyderių laikas 3” ir pasidalinta patirtimi su Švenčionių r. savivaldybės mokytojais „Mokytojų
metodinės veiklos organizavimo tikslingumas ir kryptingumas gerinant mokinių ugdymo(si)
kokybę pamokose“). Organizuota konferencija-mokymai „Įvairaus amžiaus mokinių inovatyvus
fizinis ugdymas su „SmartFit“ sistema“, treniravimo sistemos SmartFit pristatymas.
Programos „Erasmus+“ profesinio mokymo srities 1 pagrindinio veiksmo projektų Nr. 2020-1LT01-KA116-077677 ir Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000018414 dalyvių įgyta patirtis, aprašyta
straipsniuose, įkelta į Centro tinklapį ir Facebook paskyrą.
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Uždavinys 3.2.1. analizuoti regiono darbo rinkos pokyčius, poreikius.
Rezultatai:
Kartu su
Panevėžio plėtros agentūra dalyvauta analizuojant darbo rinkos poreikius
(https://aina.lt/panevezio-regiono-darbo-rinkos-poreikiu-analize-kokiu-profesiju-specialistureikes-labiausiai/). Verslo sektoriaus apklausa parodė, kad net 70 proc. visų apklaustų įmonių
susiduria su žmogiškųjų išteklių trūkumu. Labiausiai darbuotojų trūksta gamybos (76 proc.)
sektoriuje.
Teikiant paraiškas licenzijos papildymui naujomis pirminio profesinio mokymo programomis,
buvo nustatytas IT srities profesijų (.NET programuotojo, programinės įrangos testuotojo,
multimedijos techniko) poreikis. 85 proc. apklaustų įmonių vadovų pabrėžė tokių specialistų
poreikį.
Uždavinys 3.2.2. stebėti ir vertinti rengiamų specialistų įsidarbinimo galimybes regione.
Rezultatai:
Veiklos išorinio vertinimo ataskaitoje akcentuojama, kad atliekamos darbdavių, praktiką atlikusių
mokinių ir kvalifikaciją įgijusių asmenų apklausos. Tai sudaro prielaidas duomenimis grįsto
mokymo proceso tobulinimui.
Metinėse ugdymo ataskaitose kiekvienais metais pateikiami ir analizuojami absolventų
įsidarbinimo duomenys. 2021 m. absolventų įsidarbinimas, lyginant su 2020 m. padidėjo 14,02
proc.
Planuojant priėmimą į pirminio profesinio mokymo programas, analizuojamas specialistų,
darbuotojų poreikis Panevėžio apskrityje.
Uždavinys 3.3.1. aktyviai dalyvauti verslo asocijuotų struktūrų veiklose, bendradarbiauti su
darbdaviais.
Rezultatai:
Veiklos išorinio vertinimo ataskaitoje, kaip stiprybė yra įvardijama tai, kad sukurtas lojalių
socialinių partnerių tinklas. Taip pat ataskaitoje pažymima, kad Centras glaudžiai bendradarbiauja
su socialiniais partneriais, kartu organizuoja renginius, ugdančius profesines ir bendrąsias
kompetencijas, dalyvauja projektinėje veikloje. Susitikimo metu su vertintojais, socialiniai
partneriai paminėjo, kad daug diskutuojama ir dėl strateginių klausimų, dėl mokymosi
pameistrystės būdu, dėl mokinių praktikos.
Sistemingai vyksta bendradarbiavimas su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais.
Uždavinys 3.3.2. bendradarbiauti su Panevėžio regiono savivaldybėmis, seniūnijomis,
bendrojo ugdymo mokyklomis.
Rezultatai:
Bendradarbiaujama su Panevėžio, Jotainių savarankiško gyvenimo namais, Šv. Juozapo globos
namais, Panevėžio ,,Šviesos“ ugdymo centru. Organizuota SDpt ir V19 grupių akcija ,,Saldžios
lauktuvės“ , nuvykta su dovanomis į išvardintas įstaigas.
Bendradarbiavimas su Panevėžio m. mokyklomis. Su „Šaltinio“ progimnazija- projektas Kalėdinio
renginys „Kuo tiki, tą ir matai“.
Bendradarbiaujant su Panevėžio m. mokyklomis, vyko renginiai „Naujos galimybės nuo I
gimnazijos klasės kartu mokytis profesijos ir bendrojo ugdymo dalykus”, edukacinė programa K.
Paltaroko gimnazijos mokiniams “Multimedijos burtai”, edukacinės programos skirtos
supažindinti su IT sektorinio centro veikla.
Uždavinys 4.1.1. įrengti siuvimo ir IT modernias praktinio mokymo bazes.
Rezultatai:
Suderinus su VŠĮ dalininku LR ŠMSM, parengta perteklinių patalpų, esančių J. Tilvyčio g. 64
Panevėžyje, pardavimo dokumentacija ir investicinis projektas gautų lėšų panaudojimui VšĮ
„PRIC“, 2021-12-16.
Suderinus su LR ŠMSM ir Panevėžio kolegija, išplėsta pastatų, esančių Klaipėdos g. 146
Panevėžyje pardavimo ir gautų lėšų reinvestavimo strategija, užtikrinanti efektyvų ir ilgalaikį
valstybinių patalpų naudojimą tiesioginėms reikmėms. Atliktas turto vertinimas, rengiami
investiciniai projektai.
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Uždavinys 4.1.2. užtikrinti mokomųjų pastatų ir patalpų atitikimą Lietuvos higienos normų
reikalavimams.
Rezultatai:
Sutvarkytas apšvietimas Aldonos g.4 rūsyje ir treniruoklių salėje, sutvarkyti kabinetai anglų
kalbos Ir lietuvių kalbos kabinetuose, atsižvelgiant į higienos reikalavimus.
Uždavinys 4.2.1. įvertinti atskirų pastatų, patalpų naudojimą.
Rezultatai:
Ruošiami dokumentai dėl pardavimo pastato esančio J. Tilvičio g. 64, Klaipėdos g. 146.
Uždavinys 4.2.2. modernizuoti pastatus Aldonos g.4, padidinti jų energinį efektyvumą ir
pasiekti pastatų energinio naudingumo klasę C.
Rezultatai:
Teikta paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, pastatų atnaujinimui.
Paraiška buvo atmesta.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1. Bendradarbiavimo 1.1. Vykdomos
1.1. Atlieptas darbdavių
su kitomis įvairių
neformaliojo
poreikis.
tipų švietimo
profesinio mokymo
įstaigomis plėtra.
programos.

1.2. Mokiniai
dalyvauja
Panevėžio miesto
bendrojo ugdymo
mokyklų
dalykinėse
olimpiadose.

1.2. Centro mokiniai
tobulina savo bendrąsias ir
dalykines kompetencijas.

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai
Yra parengtos ir
užregistruotos 9
neformaliojo profesinio
mokymo programos
(https://www.verslilietu
va.lt/paslaugos/kompete
nciju-vauceris),
registracijos Nr.
P17/263, P17/264,
P17/265, P17/266,
P17/267, P17/268,
P17/269, P17/270,
P17/271.Vadovaujantis
OV sprendimu
neformalusis
suaugusiųjų švietimas ir
neformalusis profesinis
mokymas buvo
sustabdytas, vėliau leista
vykdyti nuotoliniu būdu.
Programų vykdyti
nuotoliniu būdu
neįmanoma, todėl
mokymai nevyko.
1.2. Panevėžio miesto
bendrojo ugdymo
mokyklų dalykinėse
olimpiadose nedalyvavo
dėl COVID -19
pandemijos.
48 mokiniai dalyvavo
LR Konstitucijos
egzamine, 60 mokinių -
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2. Dalyvauti
eksperimente „Dėl
IV kvalifikacijos
lygiui įgyti
formaliojo profesinio
mokymo programų
pritaikymo
mokiniams,
baigusiems
pagrindinio ugdymo
programos pirmąją
dalį“.

1.3. Plečiamas
spec. poreikių
turinčių mokinių
profesinis
mokymas.

1.3. Sukurtos sąlygos SUP
mokiniams mokytis pagal
profesinio mokymo
programas.

2.1. Išbandomos IV
kvalifikacijos lygio
profesinio mokymo
programos, su
mokiniais,
baigusiais
pagrindinio
ugdymo programos
pirmąją dalį.

Sukurtos sąlygos, kad
eksperimente dalyvaujantys
mokiniai tęstų mokymąsi
aukštesniame kurse, tiriama
mokinių nuomonė.

18-ame Informatikos ir
informatinio mąstymo
konkurse „Bebras“ (I
etapas), 3 mokiniai
dalyvavo anglų kalbos
KINGS olimpiados
finale, 35 mokiniai
dalyvavo konkurse
„Olympis 2021 Pavasario sesija“, 20
mokinių konkurse
„Olympis 2021 Rudens sesija“.
1.3. SUP mokiniams
siūlomos pirminio ir
tęstinio profesinio
mokymo programos.
Remiantis mokinių
registro duomenimis
2021 m. pagal virėjo
(P21101308) profesinio
mokymo programą
mokėsi 27 mokiniai,
pagal kambarių
tvarkytojo (P21101304)
profesinio mokymo
programą mokėsi 9
mokiniai, pagal
kambarių tvarkytojo
(T21101304) profesinio
mokymo programą
mokėsi 2 mokiniai.
2.1. Eksperimente „Dėl
IV kvalifikacijos lygiui
įgyti formaliojo
profesinio mokymo
programų pritaikymo
mokiniams, baigusiems
pagrindinio ugdymo
programos pirmąją dalį“
dalyvauja viena
devintokų (16 mokinių)
ir dvi dešimtokų klasės
(33 mokiniai). Mokiniai
mokosi pagal dvi
programas multimedijos paslaugų
teikėjo ir virėjo. 97 proc.
eksperimente
dalyvaujančių mokinių
sėkmingai mokslus tęsia
aukštesnėje klasėje
(mokinių registro
duomenys, įsakymai
Nr.V2-127 2021-06-30,
Nr.V2-143 2021-08-31).
2021 m. vykdyta
mokinių apklausa
visiškai laisva forma
pateikiant savo
atsakymą apie sąlygų
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sudarymą mokytis
profesijos ir
pasitenkinimą
dalyvaujant
eksperimente. 100 proc.
mokinių išreiškė
pasitenkinimą sudaryta
galimybe.

3. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų bendrai
finansuojamo
projekto Nr.09.1.2CPVA-K-722-010027 „Panevėžio
Margaritos
Rimkevičaitės
profesinio rengimo
centro profesinio
mokymo(si)
infrastruktūros
plėtra“
įgyvendinimas.

3.1. Tenkinami
mokinių poreikiai,
kokybiškiau
įgyvendinamos PM
programos,
plečiama IT ir
siuvimo programų
pasiūla.
Įgyvendinamas
suaugusiųjų
mokymas
bendradarbiaujant
su užimtumo
tarnyba. Efektyviai
naudojamasi
mokyklos praktinio
mokymo baze.

Tiriamas poreikis, kuriamos
naujos profesinio mokymo
programos (pagal darbo
rinkos poreikį).

Licencijuojant
naujas profesinio
mokymo programas,
atsižvelgta į
Įsidarbinimo
galimybių
barometrą –
kasmetinę
Užimtumo tarnybos
rengiamą
įsidarbinimo
galimybių
artimiausiems
metams prognozę.
Taip pat
konsultacijas su
socialiniais
partneriais –
Panevėžio prekybos,
pramonės ir amatų
rūmais.
IT ir siuvimo
mokymo programų
rengiami specialistai
priskiriami prie
vidutinės paklausos
Panevėžio regiono
darbo rinkoje.

4. Bendradarbiaujama
su verslo
organizacijomis,
įmonėmis.

Bendradarbiaujama
su verslo
įmonėmis,
darbdaviais.

4.1. Tęsiama ir plečiama
pameistrystės mokymosi
forma.

4.1. 2021 m.
pameistrystės forma
mokėsi 24 mokiniai
- pardavėjo
mokymo programos
M44041601 - 1
mokinys,
T43041601 – 9
mokiniai ir
socialinio
darbuotojo padėjėjo
mokymo programos
M44092001 – 8
mokiniai,
T43092001 – 6
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mokiniai. Tai
sudaro 6% nuo
bendro mokinių
skaičiaus.
4.2. Vykdomas bedarbių
4.2. 2021 m.
profesinis mokymas.
Užimtumo tarnyboje
registruota
(https://uzt.lt/):
18 mokymo
programų
bedarbiams
mokykline
mokymosi forma;
18 mokymo
programų
bedarbiams
pameistrystės
mokymosi forma;
neformaliojo
švietimo ir
savišvietos būdu
įgytų kompetencijų
pripažinimo
paslaugos 18
formaliojo mokymo
programų.
4.3. Bendradarbiaujant su
4.3.
Panevėžio užimtumo
Bendradarbiaujant
tarnyba vykdomas profesinis su Panevėžio
mokymas.
užimtumo tarnyba
2021 m. suteikta
kompetencijų
pripažinimo
paslauga 2 darbo
ieškantiems
asmenims pagal
Pardavėjo
konsultanto
modulinę profesinio
mokymo programą
(T43041603).
2021 m. pradėta
įgyvendinti
Pardavėjo –
kasininko modulinė
profesinio mokymo
programa
(T32041601) darbo
ieškantiems
asmenims (5
mokiniai).
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5. Atnaujinti
edukacines aplinkas
optimizuojant turimą
infrastruktūrą.

6. Antikorupcinės
aplinkos ir atsparumo
korupcijai mokykloje
stiprinimas.

5.1. Profesinio
mokymo programų
veiklos palaipsniui
perkeliamos iš
pastatų, esančių
Klaipėdos g, 146 į
Aldonos g. 4.

Organizuojamas sektorinio
praktinio mokymo prekybos
centro perkėlimas iš
Klaipėdos g. 146 į Aldonos
g. 4 ir mokinių profesinis
mokymas.

5.2. Stiprinti
mokinių fizinio
aktyvumo ir
sveikos gyvensenos
nuostatų
formavimą.

Atnaujinama infrastruktūra,
pritaikant ją formaliajam ir
neformaliajam mokinių
švietimui.

Kuriami
antikorupcinė
aplinka ir
mikroklimatas.

Parengtas ir patvirtintas
mokyklos korupcijos
prevencijos veiksmų planas,
į planą įtrauktos Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos
2020–2023 metų korupcijos
prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių
plano priemonės, skirtos
ministerijos pavaldžioms
įstaigoms.
Vykdomos mokyklos
ilgalaikio korupcijos
prevencijos priemonių plano
priemonės.

Su užimtumo
tarnyba suderinta
ilgalaikė
bendradarbiavimo
perspektyva.
Įsigyta išmanioji
treniravimo sistema
„SmartFit“ pagal
koordinuojamą
sporto projektą
„Fizinio aktyvumo
plėtojimas
panaudojant
išmaniąją
treniravimo sistemą
SmartFit“ Nr. SRFSIĮ-2020-1-0152
bendrai
finansuojamą
Valstybės sporto
rėmimo fondo
lėšomis, kurį
administruoja
Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija ir
Švietimo mainų
paramos fondas.
Įstaigos
internetinėje
svetainėje patalpinti
Korupcijos
prevencijos tvarkos
aprašas; 2021 m.
korupcijos
prevencijos veiksmų
planas; Motyvuota
išvada dėl
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės mažos
vertės viešųjų
pirkimų srityje;
Sąrašas pareigybių, į
kurias priimant
teikiamas prašymas
Specialiųjų tyrimų
tarnybai pateikti
informaciją apie
asmenį; informacija
apie pranešėjų
apsaugą.
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Vykdomas
įstaigos korupcijos
prevencijos veiksmų
planas, į planą
įtrauktos Švietimo,
mokslo ir sporto
ministerijos 2020–
2023 metų
korupcijos
prevencijos
programos
įgyvendinimo
priemonių plano
priemonės, skirtos
ministerijos
pavaldžioms
įstaigoms.
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Neįvykdyta 1.1.2. užduotis. Mokiniai
Dėl objektyvių COVID-19 pandemijos sukeltų
dalyvauja Panevėžio m. BU mokyklų
padarinių, Panevėžio m. dalykinės mokinių
dalykinėse olimpiadose.
olimpiados nevyko. Šiais mokslo metais veikla
atnaujinta ir tęsiama.
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Atliktas NŠA Panevėžio Margaritos
Gauta profesionali ir informatyvi
Rimkevičaitės profesinio rengimo centro išorinis
ataskaita, kurios rekomendacijomis
vertinimas, vadovaujantis LR ŠMSM 2020-03-25
planuojama veikla, nusistatomos
įsakymu Nr. V-442, tvarkos aprašo nustatyta
konkrečios priemonės, siekiant
metodika.
aukštesnės kokybės.
3.2.
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Pasiekti rezultatai
(kuriais vadovaujantis
Užduotys
Siektini rezultatai
ir jų rodikliai
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
4.1. Pakoreguota 8.5 Įvardinti septyni
Pasirašytos ilgalaikės
Be kitų patalpų
p. numatyta užduotis rezultatai 8.5.1;
patalpų nuomos sutartys.
nuomos sutarčių
„Atnaujinti
8.5.2 yra
pasirašyta
edukacines aplinkas įgyvendinti, tačiau
ilgalaikė
optimizuojant turimą jų apimtys
bendradarbiavimo
(valdomą)
pakeistos iš esmės.
ir nuomos sutartis
infrastruktūrą“.
Ekonomiškai
(5 m.) su Kino
efektyviai
Centru „Garsas“.
naudojamos
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tikslinės biudžeto
asignacijos ir
valdomas valstybės
nekilnojamas
turtas. Gaunamos
papildomos lėšos.

2021-01-07 Nr.
F2-02/2021 jos
pagrindu,
Panevėžio m.
savivaldybės
lėšomis iš esmės
suremontuotos ir
atnaujintos
nuomojamos
patalpos (1221,26
kv. m.). Tokiu
būdu reikšmingai
padidinta
valdomų patalpų
vertė, taupomos
komunalinių
paslaugų
finansavimo
lėšos, gaunamos
pastovios
ilgalaikės nuomos
pajamos.
Parengta reikiama
dokumentacija perteklinių
patalpų pardavimui ir gautų
lėšų panaudojimui.

Suderinus su VŠĮ
dalininku LR
ŠMSM, parengta
perteklinių
patalpų, esančių
J. Tilvyčio g. 64
Panevėžyje,
pardavimo
dokumentacija ir
investicinis
projektas gautų
lėšų panaudojimui
VšĮ „PRIC“,
2021-12-16.
Suderinus su LR
ŠMSM ir
Panevėžio
kolegija, išplėsta
pastatų, esančių
Klaipėdos g. 146
Panevėžyje
pardavimo ir
gautų lėšų
reinvestavimo
strategija,
užtikrinanti
efektyvų ir
ilgalaikį
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valstybinių
patalpų
naudojimą
tiesioginėms
reikmėms.
Atliktas turto
vertinimas,
rengiami
investiciniai
projektai.

III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS
5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaitą)
Vertinimo kriterijai
Pažymimas atitinkamas
langelis:
1 – nepatenkinamai;
2 – patenkinamai;
3 – gerai;
4 – labai gerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas
1□ 2□
3x
4□
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas
1□ 2□
3□
4x
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas
1□ 2□
3x
4□
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 1□ 2□
3x
4□
siekiant rezultatų
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis)
1□ 2□
3x
4□
IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo
rodiklius
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Pažymimas
atitinkamas langelis
Labai gerai x
Gerai
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai
☐

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1. Veiklos, nuolat kintančioje aplinkoje, planavimo ir savalaikio grįžtamojo ryšio apie pokyčio
rezultatus, kompetencija.
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V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
8. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys
8.1.

Įgyvendinti pasiūlą
profesinio mokymo
modulių bendrojo
ugdymo mokyklų
mokiniams.

8.2.

Plėsti IT ir siuvimo
praktinio mokymo
centrų užimtumą.

8.3.

Vykdyti valdomo
nekilnojamojo turto
optimizavimą, atlikti
remonto darbus.

8.4.

Centre kurti
nepakantumo bet
kokioms korupcijos
apraiškoms aplinką.

Siektini rezultatai
8.1.1. I-II, III-IV gimnazijų
klasių mokiniai mokosi
pagal LTKS 2-4 lygio
profesinio mokymo
programų modulius.
8.1.2.Sudarytos
bendradarbiavimo/jungtinės
veiklos sutartys su 4
gimnazijomis.
8.2.1. Įgyvendinamos
naujos informacijos ir ryšių
technologijų bei gamybos ir
perdirbimo švietimo sričių
profesinio mokymo
programos.
8.2.2. Vykdomos
neformalaus vaikų švietimo
(NVŠ) programos.
8.2.3. Organizuoti
užsiėmimai bendrojo
ugdymo mokyklų
mokiniams.
Sumažėja valdomų patalpų
plotai. Gerinama jų būklė
tiesioginės veiklos
vykdymui.
Atliekami remonto darbai
pagal veiklos programą.
Minimalizuojamos
korupcijos pasireiškimo
galimybės visose veiklos
srityse.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)
Sudarytos 2 grupės I-II gimnazijų
klasių mokinių mokytis pagal 2
skirtingus LTKS 2 lygio
profesinio mokymo programų
modulius ir 1 grupė III-IV
gimnazijų klasių mokinių mokytis
pagal 4 lygio profesinio mokymo
programų modulį.
Įgyvendinamos 2 naujos
informacijos ir ryšių technologijų
ir 1 nauja gamybos ir perdirbimo
švietimo sričių profesinio
mokymo programos. Vykdomos 5
NVŠ programos, kuriose
dalyvauja 50 mokinių.
Organizuoti 6 profesinio
orientavimo praktiniai
užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 70
bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių.
Parduoti patalpas J. Tilvyčio g. 64
Panevėžyje ir už gautas lėšas
įgyvendinti investicinį projektą
Aldonos g. 4 Panevėžyje.

Parengtas ir patvirtintas mokyklos
korupcijos prevencijos veiksmų
planas, į planą įtrauktos Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos
2020–2023 metų korupcijos
prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių plano
priemonės, skirtos ministerijos
pavaldžioms įstaigoms.
Visi viešieji pirkimai vykdomi
skaidriai ir vadovaujantis
nustatyta reglamentuojančiais
dokumentais.
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9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
9.1. Ne nuo Centro veiksmų užsitęsusios dokumentų ir kitų veiksmų derinimo procedūros.
9.2. Nenusakoma pandeminė COVID-19 įtaka ir nepakankami finansiniai resursai.
VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Direktoriaus veiklos ataskaitą už 2021 metus
vertiname labai gerai. Nustatytos veiklos užduotys įvykdytos, atliktos neplanuotos, svarios, įstaigos
veiklos rezultatams turėjusios veiklos. Vykdomos inovatyvios profesinio ir bendrojo ugdymo jungtys,
tenkinančios mokinių poreikius, atsakingai ir efektyviai valdomas nekilnojamas turtas, priimami
ekonominiais rodikliais grįsti vadybiniai sprendimai. Siūlome tobulinti pasiektų rezultatų ir
grįžtamojo ryšio įtaką veiklos planavimui.
Centro tarybos pirmininkė
(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

Aušra Gabrėnienė
(vardas ir pavardė)

2022-02-07

Julius Jakučinskas
(vardas ir pavardė)

(data)

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Mokymosi visą gyvenimą
departamento direktorius
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

(parašas)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas: Gerai.
Susipažinau.
Direktorius
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

Tautvydas Anilionis
(vardas ir pavardė)

(data)

