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vrEsosros ISTAIGOS KLAIPEDOS PROFESINIO MOKYMO IR

REABILITACIJOS CENTRO VEIKLOS ATASKAITA 2014 M.

Vie5oji istaiga ,,Klaipedos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras"

{staiga yra pelno nesiekianti ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, kurio tikslas

tenkinti vie5uosius interesus.

{staiga isteigta 2004 m. gruodZio 01 d.

lstaigos teisine forma - vie5oji istaiga, priklausomybe - valstybine, grupe - profesinio mokymo

istaiga. steigejas - Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija. Centro savininko teises ir

pareigas igyvendinanti institucija ( vienintelis dalininkas) - Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministerija. Centras yra registruotas paramos gaveju.

fstaigos veiklos laikotarpis neribojamas.

lstaiga turi ilkini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum4, istatymq nustatyta veikimo,

iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg. fstaiga turi antspaudq su savo pavadinimu ir s4skaitas

bankuose, savo simbolik4,atitinkandi4 jos pagrindines veiklos sriti, fstaigos finansiniai metai

sutampa su kalendoriniais metais.

Kontroliuojamq ir asocijuotq subjektq centras neturi.

{staigos buveine - Alyvq g. 10 a, Klaipeda LT-91208.

[staigos juridinio asmens kodas - I401gg874.

PVM moketojo kodas -LT401gg8716.

fstaiga turi padalini Neigaliqjq profesines reabilitacijos skyriq, adresu - Lelijq g. 5, Klaipeda

fstaiga turi bendrabuti adresu - Lelijq g' 5, Klaipeda

[staigos vykdo ma veikla:

{staigos pagrindinO veikla - profesinis mokyntas.

fstaigos kitos 5vietimo veiklos rriSys pagal Ekonomines veiklos riiSiq klasifikatoriq (EVRK):

vairavimo mokyklq veikla (85'53);

kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas (85.59);

Svietimr"ri biidingq paslaugr-1 veikla (85'60);



. pirminis Profesinis mokYmas,

. tgstinis profesinis mokYmas,

. vairuotojq mokYmas,

r profesineneigaliqiqreabilitacija.

2014 m. rugsejo 1 d. duomenimis, pagal pirminio profesinio mokymo programas mokosi

193 asmenys.

Tgstinis profesinis mokymas teikiamas asmenims, jau turintiems kvalifikacij4, tadiau

norintiems j4 tobulinti ar igyti kitq. 2014 m. tgstinio profesinio mokymo programas baigd Il74

asmenys.

Sekmingai pletojama veiklos kryptis - transporto priemoniq vairuotojq mokymas' 2014 m.

didZiausi4 mokymo apimdiq dali sudare mokymas pagal vairuotojq rengimo ir mokymo programas:

baigusiq Sias programas asmenq skaidius siekia beveik 3 tlkstandius.

2014 m. mokymo centras pletojo teikiamas paslaugas ir nuosekliai igyvendino numatytus

veiklos uZdavinius, orientuodamasis i kokybg, mokytojq kompetencijos tobulinim4, mokymo bazes

gerinim4, naujq veiklq ir projektq igyvendinimE'

Vieiosios istaigos dalininkai metry pradiioje ir pabaigoie:

{staigos steigejas ir vienintelis dalininkas - Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija'

Steigejo kapitalas 1030000 Lt. Per finansinius metus steigejo kapitalas nesikeite.

vieiosios istaigos gautos tdSos ir iry Saltiniai per /inansinius metus :

2014 m. iS valstybes biudZeto pirminio profesinio mokymo finansavimui gavo 594566,64

Lt. ES strukturinir+ fondq ir valstybes biudZeto le5q projektq veikloms vykdyti 7906368,05 Lt,

[staigos teikiamq paslaugq pajamos sudare 3519042,22 Lt. Kitos veiklos pajamos - 6368,16 Lt'

Informacija apie vieiosios istaigos isigyta ir perleistg ilgalaiki turtq per finansinius metus'

per ataskaitini laikotarpi nura5y'ta ilgalaikio materialaus turto

Transportopriemoniq9600,00Lt.,baldaiIgggT,00Lt,kompiuterinesirangos
6504,77 Lt,kito ilgalaikio materialiojo turto 76195,25 Lt'

Per ataskaitini laikotarpi , IM nupirkta:

Medicinos irangos 4226,57 Lt, transporto priemones 61 07 7 2,8lLt, baldai 68684'24Lt'

kompiuterines irangos 101004,77 Lt,kitos biuro irangos 9918,37 Lt, bibliotekos fondq 1505,07 Lt,

kito ilgalaikio materialiojo turto 394098,50 Lt., kitq statiniq 13580,00 Lt, nebaigtos statybos -

13229147,46 Lt

Pergrupuoto ilgalaikio turto 16304,96

Per ataskaitini laikotarpi uZpajamuota i5 nebaigtos statybos -

Gyvenamqiq pastatq - 5 421681,66 Lt'

Negyvenamqjq pastatq - 1647764,55 Lt'

Kitq statiniq - 8756917,20 Lt.

Viesosios istaigos iiluidos per -finansinius metus.



[staigos kitos ne ivietimo veiklos riliys:

kepyklos ir rniltiniq produktq gamyba (10.7);

varikliniq transporto priemoniq technind prieZi0ra ir remontas (5.20);

maZmenine prekyba ne parduotuvese, kioskuose ar prekyvietese (a7.9);

krovininis keliq transportas (49.4 1 );

laikymas ir sandeliavimas (52. 1 0);

krovinio tvarkymas (52.2$;

apgyvendinimo veikla (55);

maitinimo ir gerimq teikimo veikla (56);

kompiuteriq programavimo, konsultacind ir susijusi veikla (62.0);

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.2);

apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesdiq klausimais (69.20);

automobiliq ir lengvqiq varikliniq transporto priemoniq nuoma ir i5perkamoji nuoma (77.1);

istaigos ma5inq ir irangos, jskaitant kompiuterius, nuoma ir i5perkamoji nuoma

(77.33);

jdarbinirno veikla (78);

administracine veikla, jstaigq ir kitq verslo imoniq aptarnavimo veikla (82);

nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir nejgaliaisiais asmenimis veikla (88.10);

kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

bibliotekq ir archyvq veikla (9 1.0 l);

pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93.2);

kirpyklq ir kitq groZio salonq veikla (96.02).

fstaiga turi teisg uZsiirnti ir kita jstatymq nedraudLiama [kine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi

su fstaigos veiklos tikslais.

lstaiga - veikl4, kuriai teises aktq yra nustafy'tas reikalavimas tureti licencij4, gali vykdyti tik nustatyta tvarka

j4 gavusi.

Pagrindiniai veiklos tikshi ir uidaviniai:

Kurti ir diegti naujas, tobulinti vykdomas profesinio mokymo programas, atitinkandias

paklaus4 darbo rinkoje ir darbdaviq reikalavimus;

Nuolat atnaujinti praktinio ir teorinio mokymo bazg;

Skatinti darbuotojus igyti naujq kompetencijq ir tobulinti turimas;

Pletoti bendradarbiavima su darbdaviais ir oartneriais

Informacija apie vieiosios istaigos veiklq igyvendinant jos istatuose numatytas tikslus

Mokymo centro veikla yra ivairrapuse - tai lemia didejanti konkurencija, ekonomikos raida,

skatinanti darbo ie5kandiq Zmoniq konkurencinius gebejimus, noras prisitaikyti prie kintandiq

s4lygq. Siekiant tapti patrauklia ir komkurencinga profesinio mokymo istaiga, veikla igyvendinama

4 kryptimis: igyvendinamas :



Vie5osios istaigos s4naudos per finansinius metus sudard: , darbuotojq i5laikymo s4naudos -
3883574,56 Lt, nusidevejimo 410988,10 Lt. patalpq i5laikymo ir ry5io s4naudq -250375,93 Lt'

komandiruodiq s4naudos -111260,43 Lt. transporto iSlaikymo s4naudos 80593,46 Lt'

kvalifikacijos kelimo s4naudos- 8644,64 Lt. Remonto ir eksplotavimo s4naudos -63076'08 Lt. 
'

sunaudotq ir parduotq atsargq savikaina -37708I,00 Lt., Socialiniq i5mokq s4naudos -82657,22

Lt, nuomos s4naudos - 30563,91Lt. Kitq paslaugq s4naudos - 153740,20 Lt. Kitos sqnaudos

191327,55

[staigos patirtas nuostolis susidare del sumaZejusiu pajamq per 2013 m. pagrindines veiklos

kitq pajamq uLdirbta 4589802,52 Lt. o 2014 m3519042,22 Lt'

vieiosios istaigos darbuotoir,l skaiiius per iinansinius metus.

2014 m. pradZioje imones darbuotojq skaidius 104, laikotarpio pabaigoje 97 '

Direktore Birute Dirmotiene


