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Svietimo ir mokslo ministerijos
Buhalterines apskaitos skyriui

2017-01-23Nr.B-25

AISKINAMASIS RASTAS PRIE 2016 METU IV KETVIRdIo
BIUDZETO VYKDYMO ATASKAITU

I. BENDROJI DALIS
fstaigos pavadinimas MaZeikiq politechnikos mokykla (toliau

-

Mokykla),

trumpasis pavadinimas MaZeikill PM. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre, juridinio
asmens kodas 290977720.
Mokykla isteigta 1976 m. spalio 2 d.
Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.
Mokyklos savininkas - valstybe.
Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos pagal
1976 m. steigimo sutarli yra Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministeriia, kodas
188603091, buveines adresas A. Volano g.217, Vilnius.
Mokyklos buveinds adresas - Ventos g.18, MaZeikiai.
Mokyklq grupe - profesinio mokymo istaiga.
Mokymo kalba - lietuviq.
Mokymas vykdomas pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas;
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatlta tvarka iSduodami kvalifikacij4 ir
mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai.
Mokykla yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis
asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir savo pavadinimu, s4skaitas bankuose, savo
atributik4.
Mokykla savo veikl4 grrndLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo fstatymu, Lietuvos Respublikos
buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, kitais teises aktais ir MaZeikiq PM
nuostatais.
Nuo 2004 m. gruodZio 14 d. mokyklai suteiktas paramos gavejo statusas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokiniq skaidius - 900. Vidutinis darbuotojq
skaiiius 141.

II. BIUDZETO ISLAIDU VYKDYMO ATASKAITU PAGRINDINIAI
RODIKLIAI
1.

MaZeikiq politechnikos mokykla 2016 m.

IV ketvirti vykde veikl4 pagal 3 i5laidq

s4matas:

1.1. Svietimo ir mokslo administravimo programa (kodas

-

1

1.002, finansavimo Saltinis:

valstybes biudZeto 1e5os, kodas 1.1.1.1.1), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta

I 871 000

MAZETKI U POLTTECHNTKOS MOKYKLA

eurq. Gauta asignavimq

- I 855 527,06 eun1, panaudota -

1 855 527,06 eurq. S4mata ivykdyta

99,17 proc. Liko nepilnai ivykdytas socialinio draudimo imokos pinigais

-

15 472,94 eurq

straipsnis.

1.2. Svietimo

ir

-

mokslo administravimo programos (kodas

Saltinis: biudZetiniq istaigq pajamq imokos, kodas 1.4.1.1.1) planas

Finansq ministerijos s4skait4

-76

640,00 eurq, susigr4Zinta

-76

ll.OO2, finansavimo

600,00 eurq, pervesta i

asignavimq-76 600,00, panaudota

-76 600,00 eurq. Sios programos planas ivykdyas.

L3.

Valstybes Svietimo strategijos igyvendinimo programa (kodas

-

I 1.001,

finansavimo Saltinis: valstybes biudZeto ldSos, kodas 1.1.1.1.1, valstybes funkcijq klasifikacijos
kodas 09 08

0l

01), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 119 500,00 eurq. Panaudota 119

152,44 eurai. Sios programos planas nepilnai ivykdyas

-

347,56

eur,4.

BiudZeto le5q likutis biudZetineje s4skaitoje ataskaitinio pradZioje ir ketvirdio
pabaigoje yra nulis eurq. Kasoje metq pradZioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra nulinis.
Moketinos sumos 2016 metq IV ketvirdio pabaigoje 4 374,19 euro. Sias moketinas
sumas sudaro ry5iq paslaugos 288,11 eurai, kitos prekes 306,03 eurai, kvalifikacijos kelimas 12
eurq, komunalines paslaugos 3 681,53 eurai, kitos paslaugos 87,12 eury.
Gautinos sumos 2016 metq IV ketvirdio pabaigoje 6134,47 eurai.
Mokykla vykdo Europos s4jungos le5omis projekt4 pagal ,,ERASMUS+" program4
NR.2016-l-LT01-KA102-022832. Gautas dalinis 80 proc. finansavimas 31 372,80 eurq.
Panaudota 24 226,2\ eurai. I5laidq i5 valstybes biudZeto leSq del netinkamq finansuoti ES
projektq nebuvo.
Praejusiais metais nepanaudotq leSq likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo
fskaityas inuo metq pradZios gautus asignavimusyra40,24 euro.
Mokykla finansinds nuomos (lizingo) ir pirkimq iSsimoketinai isipareigojimq neturi.
A6 ir A7 per ataskaitini laikotarpf duomenq nera.
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