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Oficialusis [staigos pavadinimas - Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo centras, trumpasis pavadinimas - Klaipedos E. Galvanausko PMC. [staiga lrlgistruotajuridiniq asmenq registre, juridinio asmens kodas - 140199874.

[staiga isteigta 2004 m.

fstaigos teisine forma - viesoji istaiga.
f staigos priklausomybe - valstybine.
Mokyklq grupe - profesinio mokymo istaiga. fstaigos pagrindine paskirtis - profesinio

mokymo istaiga, teikianti pirmini ir tgstini profesin! mokym4.
Mokymo kalba - lietuviq.
[staigos savininke yra Lietuvos Respublika (toliau - valstybe).
Valstybes, kaip fstaigos savininko teises ir pareigas igyvendina Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buvein6s adresas - Vilnius, A.
Volano g. 2.

[staigos buveines adresas - Klaipeda, Taikos pr.67.
f staiga turi padalinius:

Tgstinio profesinio mokymo skyriq, isteigl4 1993 m., buveines adresas - Klaipeda,
Alyvq g. l0A. Mokymas vykdomas pagaltgstinio profesinio mokymo programas;

Pirminio profesinio mokymo skyriq, isteigt4 2012 m., buveiniq adresai - Klaipeda,
Leltjq g. 5 ir Klaipeda, Alyvq g. l0A. Mokymas vykdomas pagal pagrindinio ir vidurinio ,rgdy-o
bei pirminio ir tgstinio profesinio mokymo programas;

Mokomqii pastat4, isteigt4 1972 m., buveines adresas - Klaipeda, Baltijos pr. l8 A.
Mokymas vykdomas pagal pirminio ir tgstinio profesinio mokymo progru-ai;

Transporto, sandeliavimo ir rySiq sektorinis praktinio mokymo centr4, isteigt4
2014 m, buveines adresas - Klaipedos rajonas, Klaipedi5kiq g. 1. Mokymas vykdomas palal
pirminio ir tgstinio profesinio mokymo programas.

f staigos bendrabudiai :

buveines adresas - Klaipeda, Baltijos pr. l8;
buveines adresas - Klaipeda, Lelijq g. 5.

[staigoje mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio
mokymo programas.

Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo bUdai:
grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo budas;
pavienio mokymosi forma, savaranki5kas mokymo proceso organizavimo budas.

fstaiga turi ukini, finansini, organizacini bei teisini savaranki5kum4, istatymq nustatyt4
veikimo, iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg. fstaigos veiklos laikoiarpis- r.iiboiu-Lr,
finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. fstaiga yra paramos gaveja. istaiga yra pelno
nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, turintii anLpaud4iu valstybes
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herbu ir savo pavadinimu, s4skaitas bankuose, savo atributik4.
{staiga turi teisg uZsiimti ir kit4 fstatymq nedraudZiama flking komercine veikla, kuri

yra neatsiejamai susijusi su istaigos veiklos tikslais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2016 m. balandZio 20 d. nutarimu

Nr. 380 ,,Ddl sutikimo reorganizuoti vieSqj4 istaig4 Klaipedos statybininkq mokykl4" Klaipedos
statybininkq mokykla reorganizuojama jungimo bfldu prijungiant prie reorganizavime
dalyvaujandios vieSosios istaigos Klaipedos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro.

Nuo 2016 m. rugsejo 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2016 m. birZelio 20 d. isakymu Nr. V-555 ,,Del Klaipedos statybininkq mokyklos
rcorgantzavimo" istaiga reorganizuojama jungimo bldu prijungiant vie5Ej4 istaig4 Klaipedos
statybininkq mokykl4 prie vie5osios istaigos Klaipedos profesinio mokymo ir reabilitacijos cenlro.

Nuo 2016 m. gruodlio 20 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2016 m.lapkridio l0 d. isakymu Nr. V - 1069 ,,Ddl vie5osios istaigos Klaipedos profesinio
mokymo ir reabilitacijos centro pavadinimo pakeitimo ir Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo centro istatq patvirtinimo" pakeistas lstaigos pavadinimas.

Vizija - tapti efektyviai dirbandia, modernia profesinio mokymo istaiga, nuosekliai
igyvendinandia profesini mokym4, orientuot4 i regione paklausias ekonominds veiklos kryptis.

Misija - teikti profesinio mokymo, profesines reabilitacijos, vairuotojq mokymo
paslaugas, atitinkandias Siuolaikines visuomenes reikalavimus ir atliepiandias darbo rinkos
poreikius.

Mokymo centras, gerindamas organizacing kultlr4, savo veikl4 grindLiavertybemis:
o Tobuleiimas. Nuolat keidiantis ekonomindms ir socialinems sqlygoms, vyraujant

informacijos ir komunikaciniq technologijq pletrai b[tini esminiai pokydiai, todel asmeniui 
-itin

svarbus tampa poreikis mokytis vis4 gyvenim4.
o Lankstumas. Mokymo procesas organizuojamas atsiZvelgiant i darbo rinkos poreikius:

darbdaviq pageidavimu operatyviai igyvendinamas jq poreikius ir l[kesdius atitinkantis naujq
darbuotojq profesinis mokymas, asmenims, pageidaujantiems igyti kvalifikacij4, sudaromls
lanksdios mokymosi galimybes.

o Inova\tvltmas. Siekdami lsitvirtinti konkurencingoje aplinkoje" ieSkome naujq veiklos
krypdiq ir galimybiq, priimame iSS[kius, diegiame naujoves.

o Demesys klientui. Kiekvienam besikreipiandiam suteikiame pagalb4, noriai dalijames
patirtimi, Ziniomis, bendradarbiaujame padedant isidarbinti, pletojame bendradarbiavim4 su
darbdaviais, didiname mokymo paslaugq prieinamum4 neigaliems ir specialiqjq ugdymosi poreikiq
turintiems asmenims.

o Bendruomeniikumas. Demesys ir pagarba kolegai, besimokandiaj am, aptarnauj andi am
personalui - m[sq iSskirtinumas.

2016 m. lapkridio 14 d. patvirtinta Mokymo
akcentuoja Centro vizljE, misij4, strateginius tikslus,
vadovybes isipareigoj imus :

1. Gerinti ir pletoti mokymo/si ir profesines reabilitacijos paslaugas, tobulinant mokymo
programas ir kokybes vadybos sistem4, atsiZvelgiant i paslaugq vartotojq ir kitq partneriq
lukesdius.

2. Skiti pakankamus iSteklius Mokymo centro veiklos tikslams pasiekti, kokybes politikai
igyvendinti.

3. Sudaryti s4lygas nuolatiniam darbuotojq tobulejimui ir didinti jq profesionalum4.
4. Palaikyti gerus tarpusavio santykius, efektyvi4 s4veik4 tarp visq lygiq darbuotojq ir

skatinti darbuotoj q iniciatyv4 ir pasillymus.
Centro viz.ijai igyvendinti parengtas 2Ol4-2017 m. strateginis planas, patvirtintas

direktoriaus 2014 m. sausio 14d. isakymu Nr. V-l I ir pritartas Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministerijos kanclerio 2014 m. sausio l4 d. potvarkiu Nr. P-3, numatyti strateginiai tikslai:

1. Pletoti Mokymo centrE kaip atvir4, dinami5ka, organizacijq, orientuoi4 i ilgalaikg
perspektyv4, atitinkandiE Salies Svietimo ir socialing politik4.

Centro kokybes politika (V-350), kuri
vertybes. Kokybes politika deklaruoja
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2. Didinti profesinio mokymo paslaugq pasi[I4, prieinamum4, kokybg.
3. Tobulinti mokymo personalo kompetencijas, pletojant kvalifikacijos tobulinimo kryptis,

bendradarbiavimo formas.
4. Pletoti tarptautinius rySius ir bendradarbiavim4 su darbdaviais, socialiniais partneriais.
Siekiant igyvendinti 2014-2017 m. strategini planQ kasmet numatomi metines veiklos

tikslai ir uZdaviniai.
2016 m. Mokymo centro veiklos tikslai:
1. Gerinti mokymo turinio vadyb4.
2. Didinti mokymo, kitq paslaugq prieinamum4 ir kokybg.
3. Kurti ir taikyti Ziniq ir informacijos bei savirealizacijos valdymo sistem4.
4. Tobulinti vidaus ir i5ores dokumentq valdym4.
5. UZtikrinti personalo dalykines ir pedagogines kvalifikacijos tobulinim4.
6. Vie5inti centro veiklas bei stiprinti ir ie5koti naujq rySiq su uZsienio, Salies darbdaviais,

socialiniais partneriais.
7. Modemizuoti mokymui ir profesinei reabilitacijai reikalingas mokymosi erdves, kitas

patalpas.

PROCESU VEIKSMINGUMAS

P ir m i ni o pr ofe s ini o mo lqm o pr o c e s o v e i ks min guma s :
I5duoti 92 pirminio profesinio mokymo paZymejimai.
Parengtos 3 naujos neformaliojo Svietimo programos.
Pirminio skyriaus mokiniq lankomumo rodiklis yra 82,3 proc.
Sudaryta 14 sutardiq mokiniq praktikai atlikti.
T g s t i ni o pr ofe s ini o mo lgtm o pr o c e s o v e i ks mi n gum a s :
Baigusiqjq formalias tgstinio mokymo programas 2016 m. skaidius - gl2

39,53 o/o daugiau, nei 2014 m. ir 37 ,56 Yo daugiau. nei 201 5 m.
mokiniq. Tai yra

Baigusiqjq neformalias tgstinio mokymo programas 2016 m. skaidius - 1 104 mokiniq. Tai
yra 53,08 % daugiau nei2014 m. ir 1l,68o daugiau nei 2015 m.

{sidarbinimas baigusiqjq tgstinio mokymo programas per 2016 m. svyruoja nuo 74 % iki
100 %. Socialiniq darbuotojq padejejq, slaugytojq padejejq, aukliq-socialiniq darbuotojq padejejq
isidarbinamumas - 700 %o, valytojq - apie 78 o , pardavejq - apie 74 yo. virejq - apie S+%. fiiq
specialybiq duomenys nebuvo sistemingai rinkti.

Programq rengimo proceso veiksmingumas ;

Per 2016 m. parengtos 5 ir atnaujinta 11 neformalaus tgstinio mokymo programq. Jos
iregistruotos kvalifikacijos tobulinimo programq ir renginiq registre ir patalpintos Lietuvos darbo
birZos tinklapyje. Parengtos ir igyvendintos 2 neformalaus suaugusiqjq Svietimo programos. Be to,
licencijavus pirminio profesinio mokymo Higienines kosmetikos kosmetiko program4, atsirado
galimybe atskirus Sios programos modulius siUlyti Lietuvos darbo birLai. Per 2016 m. vienas Veido
prieZiDros modulis yra pritaikytas Mokymo centro galimybems ir Klaipedos regiono poreikiams ir
yra uZregistruotas Lietuvos darbo birZos puslapyje.

Transpotlo skyriuje licencijuotq formaliq programq parengtq nebuvo. parengtq ir
igyvendinamq neformaliq programq skaidius - 7 programos.

Vairuotoj t y molq,mo proce s o ve iks mi n gum a5 :
Baigusiqjq formalias programas skaidius - 641 mokinys
Baigusiqjq neformalias programas skaidius - 1013 mokiniq
ISlaikiusiq egzaminus skaidius - 87 %.
P r ofe s i ne s r e ab i I i t ac ij o s pr o c e s o v e iks m i n gum a s :

Baigusiqf q skaidius - 32 mokiniai.
fsidarbinusiq skaidius - 20 mokiniai (62,5%o).
I5silaikiusiq darbo rinkoje daugiau nei 6 men. skaidius - 6 mokiniai.
Bendrojo ugdymo proceso veiksmingumas ;

Mokiniq paZangumas proc. (metinis) 2015-2016 m.m.97,7 o/o
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Mokiniq i5laikiusiq brandos egzaminus skaidius - 40

[gijusiq vidurini iSsilavinim4 skaidius - 40.
Personalo valdymo proceso veiksmingumas:

Pagal veiksmingumo rodiklius per 2016 m. darbuotojai kvalifikacij4 tobulino 167 kartus.
Buvo organizuoti 3 mokymai administracijos darbuotojams, iSduoti 36 paiymejimai ir I seminaras
pedagoginiam perconalui. Pedagoginio personalo atestacijos procedurq nebuvo, tadiau 2016 m.
gruodZio 29 d. direktoriaus lsakymu Nr. V-409 suteikta profesijos molqttojo kvalifikacija 20
molgttojtl.

D o kumenttl v al dymo pr o c e s o v e iksmingumas ;

Parengti 7 nauji dokumentai, reglamentuojantys dokumentq valdymq Centre, skundq
nagrinejimo tvarka, mokymo skyriq organizavimo apraSai, saugumo uZtikrinimo tvarka.
Dokumentq perZilrejimas ir atnaujinimas vykdytas diegiant ISO9001 :2015 kokybes standart4.

Komunikacijos ir socialiniq ryiiry proceso veiksmingumas ;

Komunikacijos ir socialiniq ry5iq proceso tikslas - uZtikrinti efektyvq komunikacijos ir
socialiniq rySiq palaikymo procesq, yrapilnai pasiektas.

Komunikacijos ir socialiniq rySiq proceso rodikliai: partneriq skaidius - 75; sudarytq
sutardiq skaidius - 15.

Projekttl valdymo proceso veiksmingumas ;

[gyvendinamq projektq skaidius - 5;
Finansuotq/laimetq projektq skaidius - 2;
Dalyviq skaidius projektuose - 45.
Infr a s t r u kt ur o s v al dy mo pr o c e s o v e ilcs m i n gum a s ;

DidZiausios patirtos s4naudos 2016 m- buvo ilgalaikio turto einamajam remontui (49 proc.
visq s4na rdq). Taip pat 40 740,80 eurq (23 proc. visq s4naudq) skirtos: [kinems, kanceliarinems
prekems. Ukinio inventoriaus isigyta u1.20 350, 35 eurq (1'l proc. visq sEnaudq).

Remonto leSos - 87 343,37 eur.
Turto (ilgalaikio) isigijimai - lBl2B,24 eur.
Nura5ytas turtas 2016 m. uL 1224,62 eur.
Saugios aplinkos valdymo proceso veiksmingumas (pagal proceso rodiktius).-
Pildomi ivadinio instruktaZo Lurnalai darbuotojams ir mokiniams, instruktaZq darbo vietoje

Lumalai darbuotojams ir mokiniams, prieigaisrines saugos Lurnalardarbuotojams.
Metrologines patikros iSvados - atlikta metrologine patikra svarstyklems ir kraujospldZio

matavimo aparatui, sertifikato i5vada - atitinka teises aktq reikalavimams. Kalibravimo iiuaiiimai
suteikti sterilizatoriams ir rankiniam dinamometrui.

I nJb rm ac iniry t e c hn o I o gij 4 pr o c e s o v e i ks m i n gum a s :
frangos isigijimai, 9198,58 Eur.

frangos remontas, 1820,00 Eur.

KLIENTU PASITENKINIMAS

Nuo 2016 m. pradetas tirti klientq pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis. Tyrime
dalyvauja visi mokiniai baigE tam tikr4 program4 ir igrje kvalifikacij4 / kompetencija. Tyiimas
vykdomas nuolat visuose Centro skyriuose. Tyrimo -.i. isrki.iamos paslaugq teikimo stipiiosios
puses ir tobulintinos sritys. Atliktq tyrimq duomenys rodo, kad klientai (mokiniai) yra paienkinti
mokymo organizavimo ir vykdymo procesu. Tai irod,o pagrindiniai teiginiai - stipriosios puses.
Klientai/mokiniai teigia, j og:

o !ra. susipaZing su mokymo programa ir kompetencijomis ir iverting savo galimybes
siekti rezultatq;

o lrd aiSkus programos tikslas ir vertinimo sistema;

' uZsiemimai/pamokos vyko pagal iS anksto sudaryt4 tvarkara5ti ir jiems uZteko laiko
atlikti mokyojo skirtas uZduotis;

' jie kreipiasi i grupes kuratoriq, kai reikia sprgsti i5kilusias problemas;
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. naudojosi mokyojo nurodyta pagrindine literatlra, turejo galimybg pasinaudoti
mokytoj o(s) parengta metodine medLiaga;

. jiems buvo ai5kios skirtos uZduotys, atlikdami jas, gilino savo bendruosius
gebejimus

. pamokq metu naudojamos mokymo (-si) technologijos ir metodai mokymo/-si
procese jiems yra tinkami

. mokymo/-si metu susipaZino su konkredioje profesijoje naudojamomis
technologijomis

Vertindami praktini mokym4 (praktikos organizavim4 ir atlikim4) Centre, mokiniai
pabteLe, kad yra susipaZinE su praktinio mokymo planu mokymo istaigoje, naudojamq praktinio
mokymo iStekliq pakanka, praktinis mokymas (-sis) padejo igyti reikalingq kompetencijq praktinio
mokymo metu.

Atlikto tyrimo rezultatai pristatyti Centro skyriq posedZiuose, Mokytojq tarybos posedyje
2016 m. birZelio men. Taip pat Sio tyrimo tgsinio duomenys buvo svarstomi visq skyiiq
posedZiuose atlikus 2016 m. metinE ataskaitE. PosedZiuose teikti sillymai ir rekomendaiijos yra
reikalingi metiniam 2017 m. Centro veiklos planui rengti.

VIESOSIOS ISTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENo JU INASU VERTE
FINANSINIU METU PRADZIOJE IR PABAIGOJE, DALININKU KAPITALo DYDIS

FINANSINIU METU PRADZIOJE IR PABAIGOJE

{staigos dalininko turtines ir neturtines teises ir pareigas igyvendina Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija. Kitq dalininkq nera. Dalininkq inaSas metq pradZioje
sudare - 298308,62Bur, metq pabaigoje - 298338,62Eur.

FrNANSrN,rJ,fSff l?i'S[,^Jg3;."fi'Jr'j.'rlirTr,^'.'fl]I3llt'ril'.o1.
KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS

2016 m. i5 valstybes biudZeto pagal program4 ,,Svietimas ir mokslo administravimas"
skirta - 653623,66 Eur, panaudota - 653623,66 Eur (darbo uZmokesdiui - 371700 Eur. socialinio
draudimo imokoms - 116462,72 Eur, ry5iq paslaugoms - 1293,84 Eur, transporto iSlaikymui -
1271,02 Eur, spaudiniams - 1000 Eur, kitoms prekems - llg}3,37 Eur, komandiruotes iSlaidoms -
300 Eur, ilgalaikio materialiojo turto einamiems remontams - 50000 Eur, kvalifikacijos kelimui -
1200,38 Eur, komunaliniq paslaugq mokejimams - 63095,55 Eur, kitoms paslaugoms - 16395,81
Eur, socialinei paramai - 347 .40 Eur, stipendijoms - 18653,57 Eur.

2016 m. iS valstybes biudZeto pagal program4 ,,Valstybes Svietimo strategijos
fgyvendinimas" skirta - 700 Eur, panaudota - 653,38 Eur.

2016 m. i5 valstybes biudZeto pagal program4 ,,Del neformaliojo suaugusiqjq Svietimo
ir tgstinio mokymosi programq finansavimo 2016 metais" skirta - 10000 Er., pururrd&a - 10000
Eur.

2016 m- i5 Klaipedos m. savivaldybes uZ mokiniq pravaLiavim4 skirta ir panaudota -1545.79 Eur.
2016 m. gautas finansavimas projetui ,,Saugus darbas - gyvybes garantas", Nr. 2015-

1 -LT0l -KAl 02-0 I 3094 - 247 64.18 Eur.
2016 m. gautas finansavimas projetui ,,studentq praktika ES Salyse", Nr.20l5-1LTg1-

KA102-013347 - 13143.79 Eur.
2016 m. gautas finansavimas projetui,,Praktika ES Salyse", Nr.2014-1-LTgl-KAl02-

000263" - 9356,00 Eur.
2016 m. gautas finansavimas projetui ,,Development of Sectoral Qualification

Descriptors for EQF level 5", Nr.2016-l-LT01 -KA2o2-02317g - 55104.66 Eur.
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2016 m. gautas finansavimas projetui ,,Papasakok man apie..." Nr. LMFI-13 -3401.35 Eur.
IS kitq Saltiniq _ 1300,29 Eur.

INFORMACIJA APIE VIESOSIOS ISTAIGOS ISIGYTA IR PERLEISTA ILGALAIKI
TURTA PER FINANSINIUS METUS

Per ataskaitini laikotarpi istaiga lsigijo nematerialaus turto (programines irangos irprogramines irangos licencij4) uZ 5568,1g Eur.
Per ataskaitini laikotarpi po reorganizavimo Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerija pagal valstybes panaudos sutarti 2016 m. spalio 3 d. Nir. 5-60g, perdave istaigai,
istatuose numatltai veiklai vykdyti laikinai, neatlygintinai valdyti ir naudoti valstybei nuoruuyi.,
teise priklausanti ir Siuo metu panaudos davejo putit eSi-o teisg valdom4 nemaierialqji ilgaiaiki
tut14, isigijimo vertd - 1461,14 Eur, likutine verte - 0,00 Eu. (iurtas uprkuito-us uZbalaisineje
sqskaitoje).

Per ataskaitini laikotarpi padidinta gyvenamqjq pastatq verte - 23343,37 Eur.
fsigyt4 baldq - 825,628w.
Kito ilgalaikio materialaus turto isigijimo vertd - 12459,24 Ew.
Per ataskaitin! laikotarpi po reorganizavimo Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerija pagal valstybes panaudos sutarti 2016 m. spalio 3 d. Nir. 5-60g, perdave fstaigai,
f statuose numatytai veiklai vykdyti laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti valstybei ,roruuyi",
teise priklausanti ir Siuo metu panaudos davejo putit.li-o teisqvaldom4 materialqii ilgalaiki turt4,kurio isigijimo vertd 638467,87 Eur, likutine ,..t. 64227,94 

' 
Eur (turtas apskaitomas

uZbalansineje s4skaitoje).
2016 m. gautas nekilnojamas turtas i5 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerijos pagal valstybes turto panaudos sutarti 2016 *. grrodzio 16 d. Nr. S-7g4, kuris
apskaitomas uZbalansineje s4skaitoje, isigijimo verte sudaro tsgOt+t,:g Eur, likutind vertd -3 521 53 .67 Eur (turtas apskaitomas uZbalansinej e s4skaitoj e).

vIESosIos ISTAIGos sANAUDos pER FrNANSrNrus METUS , rS .lg - DARBo
uZvroxnsirurl

Einamaisiais finansiniais metais lstaigos [kines veiklos s4naudos sudare 2210699,3o
Eur, i5 jq darbo uZmokesdio s4naudos (iskaitant imones mokamus mokesdius) sudare 1294651,24
Eur.

VIESOSIOS ISTAIGOS DARBUOTOJU SKAIdIUS FINANSINIU METU PRADZI6JE IR
PABAIGOJE

vieSojoje istaigoje 2016 m. pradZioje dirbo l0l darbuotojas, ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 1 53 darbuotojai.

VTESOSIOS ISTAIGOS SANAUDOS VALDYMO ISLAIDOMS

fstaigos valdymo iSlaidoms priskirtos iSlaidos vadovaujandiq darbuotojq darbouZmokesdiui: s4naudos valdymo iSlaidoms liikaitant mokesdius) sudaro -'54456,75 Eur.

DUOMENYS AP-IE vrESoslos ISTATGos vADov4,ISTAIGos vADovo DARB9uZuoxn s itut IR KIToMS vrE s-oiiod iiiarcos vADovo r sMoxolls- "
. Istaigos vadovas, Dalia Marti5auskiene, direktores pareigose nuo 2015 m. lapkridio l7d' pagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkridio ll d. isakym* Nr.24.1-09-P1-632.
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fstaigos iSlaidos vieSosios istaigos direktorei Daliai MartiSauskienei darbo
uZmokesdiui ir kitoms iSmokoms - 35281,25 Eur.

vIESosIoJs ISTAIGos tsramos KoLEGTALTU oRGANIJ KTEKVTENS NARro
DARBO UZMOKESCIUI IR KITOMS ISTAIGOS KOLEGIALIU ORGANU NARIU

ISMOKOMS

{staigoje veikia savivaldos institucijos - Taryba, {staigos mokytojq taryba, fstaigos
mokiniq tarybE.

lstaigos kolegialiq organq nariams darbo uZmokestis ir kitos ismokos nebuvo
mokamos.

vIESosIos ISTAIGos ISLAIDos TSMoKoMS su vrEsosros ISTATG95
DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS

2016 m. istaigoje nebuvo iSmokq su vie5osios istaigos dalininku susijusiems
asmenims.

Direktore

Vyriausioji buhaltere

dr. Dalia MartiSauskiene

Ilona Grigiene


