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Svietimo ir mokslo ministerijai
Buhalterijos skyriui

AISKINAMASIS RASTAS PRIE 2017 METU I KETVIRdIO
BIUDZETO VYKDYMO ATASKAITU

I. BENDROJI DALIS
[staigos pavadinimas MaZeikiq politechnikos mokykla (toliau

trumpasis pavadinimas MaZeikiq PM. Mokykla
iregistruota Juridiniq
asmens kodas 290977720.
Mokykla isteigta 1976 m. spalio 2 d.
Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.
Mokyklos savininkas - valstybe.

Mokyklos

-

Mokykla),

ur-.nq registre,.luriainio

ir

savininko teises
pareigas lgyvendinandios institucijos pagal
1976 m. steigimo sutarti yra Lietuvos Respubtit<oi sviiiimo ir mokslo
ministerija, kodas
188603091, buveinds adresas A. Volano g.217, Vilnius.
Mokyklos buveines adresas - Ventos g.l g, MaZeikiai.
Mokyklq grupe - profesinio mokymo istaiga.
Mokymo kalba - lietuviq.
Mokymas vykdomas pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas;
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo minisiro nusiatlta tvarka isduodami
kvaiifit<'acija ii
mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai.
Mokykla yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vieSasis juridinis
asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir savo pavadinimu, s4staitas
bankuo"se, savo
atributik4.
Mokykla savo veikl4 grindiia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
_
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos
Respublikos
Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo
Lietuvos
Respublikos
istatymu,
buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikor vyiiuuybes nutarimais,
Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, kitais teises aktais
ir MaZeikiq pM

nuostatais.

skaidius

Nuo 2004 m. gruodZio 14 d. mokyklai suteiktas paramos gavejo statusas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokiniq skaidius s7g. Vidrtirri, darbuotojq

-

- l4l

II. BIUDZETO ISLAIDU VYKDYMO ATASKAITU PAGRINDINIAI
RODIKLIAI
1.

MaZeikiq politechnikos mokykla 2017 m.

I

ketvirti vykde veikl4 pagal 3 i5laidq

s4matas:

1.1. Svietimo ir mokslo administravimo programa (kodas

-

ll

.O12,finansavimo Saltinis:

valstybes biudZeto leSos, kodas 1.1.1.1.1), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu
buvo skirta 462 0OO
uaZrxtP POLITECHNIKoS MoKYKLA

eury. Gauta asignavim\- 407 465,66 eury, panaudota

-

406 637,66 eury. S4mata ivykdyta
88,0 proc. Liko nepilnai ivykdytas darbo uZmokesdio pinigais 25 473,07eurq straipsnis,
socialinio draudimo imokos - 11193,80 eurq straipsnis, ry5iq paslaugq straipsnis neivykdytas 113,95 eurai, transporto i5laikymo straipsnis
eurai, kitq prekiq straipsnis

-

1 044,44 eurai, spaudiniq straipsnis

-

910,82

- 1 lO4,7g eurai, komandiruodiq straipsnis 661,33 eurai, ilgalaikio

materialiojo turto einamojo remonto straipsnis 110,15 eury, kvalifikacijos kelimo straipsnis
301,25 eurai, kitq paslaugq straipsnis - 237 ,77 eurai, stipendijq straipsnis 13 610,97 eurai.

-

1.2. Svietimo

ir

mokslo administravimo programos (kodas

Saltinis: biudZetiniq istaigq pajamq imokos, kodas 1.4.1.1.1) planas

Finansq ministerijos s4skait4

-

-

-

11.002, finansavimo

63 000,00 eury, pervesta i

20 600,00 eury, susigr4Zinta asignavimq

-

46g3,70 eurq,

panaudota 4683,70 eurq. Sios programos nepanaudotas asignavimq likutis bus panaudotas
einamaj ame ketvirtyj e.

1.3. Valstybes Svietimo strategijos igyvendinimo programa (kodas

-

I 1.00i,

finansavimo Saltinis: valstybes biudZeto leSos, kodas 1.1.1.1.1, valstybes funkcijq klasifikacijos
kodas 09 08 01 01), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 2 300 eurq. Sios programos lesos
bus panaudotos einamaj ame ketvirtyje.

BiudZeto leSq likutis biudZetineje s4skaitoje ataskaitinio pradZioje yra nulis eurq,
ketvirdio pabaigoje 828,00 eurai. Kasoje metq pradZioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigojl
yra nulinis eurq.
Moketinos sumos 2017 metq I ketvirdio pabaigoje 52 245,52 eurai. Sias moketinas
sumas sudaro darbo uZmokestis 53,09 euro, rySiq paslaugos 327,91 euras, transporto
i5laikymas 1426,23 eurai, spaudiniai 510,14 eurq, kitos prekes 1876,75 eurai, kvalifikacijos
kelimas 868,25 eurai, komunalines paslaugos 44 640,12 eurai, kitos paslaugos 2 543,03
"urui.
Gautinos sumos 2017 mett4l ketvirdio pabaigoje 12 967,65 eurai.
Mokykla vykdo Europos sqjungos le5omis projekt4 pagal,,ERASMUS+" programq
NR.2016-1-LT01-KA102-022832. LeSq likutis dalinio 80 proc. finansavimo 7 Z2i,t)-.rry.
Panaudota 7227,10 eury. ISlaidq i5 valstybes biudZeto le5q del netinkamq finansuoti ES
projektq nebuvo.
Mokykla finansines nuomos (lizingo) ir pirkimq iSsimoketinai isipareigojimq neturi.
laikotarpi duomenq ndra.
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