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ATSKINAMASIS R{srls pnrn zora nrETU r PUsMEiIo
BIUDZETO VYKDYMO ATASK-{ITU

I. BENDROJI DALIS
Istaigos pavadinimas MaZeikiq politechrikos mokykla (toliau

-

Mokykla).
trumpasis pavadinimas MazeikiLt PM. Mokykla iregistruota Juridit'iq asmenq registre, juridinio
asmens kodas 290977720.

Mokykla isteigta 1976 m. spalio 2 d.
Vokl klos teisiue lomra - biud;et'ne j'rajga.
N4okyklos savininkas

-

valstybe.

ir pareigas igyvendinan6ios institucijos pagal
lvietimo ir mokslo ministerija, kodas
Lietuvos
Respublikos
1976 m. steigimo sutafti )ra
188603091, buveinds adresas A. Volano g.2/7, Vilnius
Mokyklos buveines adrcsas - Ventos g.18. MaZeikiai.
mok\ rno i.laigd.
Vok5 klq gnrpe - prole
'inio
N{okymo kalba - lietuvii}.
Mokymas vykdomas pagal bendrojo ugdymo h profesinio mokymo programas;
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustat)'ta tvarka isduodarni kvalifikacijq ir
mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai.
Mokykla yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vieiasis juridinis
asmuo, tudntis antspaud4 su valstybes herbu ir savo pavadinimu, s4skaitas bantuose, savo
anibutik4.
Mokykla savo veiklq grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos prot'esinio mokymo istatymu. Lietuvos Respublikos
buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutadmais, Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, kitais teises aktais ir MazeikiLl PM
Mokyklos savininko teises

nuostatais.

Nuo 2004 m. gruodiio 14 d. mokyklai suteiktas paramos gavejo statusas.
Ataskaitinio laikotalpio pabaigoje mokiniq skaidius 33'1. Vidutilis darbuotojq

skaidius

139.

II. BIUDZETO ISLAIDU VYKDYMO ATASKAITU PAGR]NDINIAI RODIKI,IAI
MaZeikiq politechnikos mokykla 2018 m ketvifti vykde veiklq pagal 4 illaidq
1.1. Svietimo ir mokslo administravimo programa (kodas - 11 002, finansavimo
Saltinis: valstybes biudZeto ]e!os, kodas 1 1.1 1.1), kudai ataskaitiniu laikotarpiu buvo sLirta
89,1000,00 eurq. Gauta asignavimLl - 790445,55 eury, panaudota 784741,16 eunl. Sqmata
ivykdyta 87,8 proc. Liko nepilnai ivykdytas darbo uZmokesdio pinigais 62686'83 eurai
17480,47 eurai straipsnis, ryiiq paslaugq isigijimo
straipsnis, socialinio draudimo imokos
128,30 eurq, kvalifikacijos kdlino iSlaidq straipsnis 713,99 eurai,
iSlaiclq straipsnis

-

-

-

i\,IAZEI(tu rolrrEcLNIKos MoKyKLA

ilgalaikio materialiojo tulo einamojo remonto straipsnis

-

5000,00 eurq, stipendijq straipsnis

23249 ,25 e.uiai.

1.2. Svietimo ir mokslo administravimo programos (kodas - 11.002, finansavimo
laltinis: biudZetiniq istaigrl paj amq imokos, kodas 1 .4, 1 1.1) planas - 3475 i,00 eunl, peruesta i
30000,00 eurq, susigr4Zinta asignavimq 24363,57 euai,
Finansq ministerijos saskait4
panaudota 24308,82 eurai. Sios programos nepanaudotas asignavimq likutis bus panaudotas
einamajame ketviit),je. Praejusiais metais nepanaudotrl lesq likutis, kuris ataskaitinicis metais
buvo iskait)tas i nuo metq pradzios gautus asignavimus yra 7751,00 eurai.
1.3. Svietimo ir mokslo administravimo programa (kodas - 11.002, finansavimo
Saltinis: valstybes biudZeto leSos, kodas 1 . L 1.1 1, valstybes furtcij q klasifikacijos kodas 09.08.
01.01), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 32000,00 eury. Programos le3os bus

-

panaudotos einamajame ketvirtyje.

1.4. Valstybes Svietimo strategijos igyvendinimo programa (kodas - 11.001,
finansavimo Saltinis: valstybes biudZeto leSos, kodas 1.1.1.1 1, valstybds funkcijq klasifikacijos
kodas 09.08.01.01, centralizLrotos priemones, kodas 1100202.01 06), kuriai ataskaitiniu
laikotarpiu buvo skirta 5300,00 eu1q. Panaudota 5260,30 euq.
Mokykla pradejo vykdyti Europos sqjLmgos lesomis finansuojama projektq pagal
..FRASMl sF p-ogram" Nr.20'8-l-l 10 -KAl02-040-7'. Cruta i( Svietimo mainq pdlrmo.
fondo 80 procentq projekto lesq 23932,80 eurq.
Biudzeto leSll likutis biudzetineje s4skaitoje ataskaitinio laikotaryio pradiioje
yra 0,00 eurq, ketvidio pabaigoje 5 759,14 eurai. BiudZeto leSLl likutisudaro darbo uimokesdio
iSlaidos - 269,89 eurai, kvalihkacijos kelimo iilaidos 240,00 eurq, stipendijos 5 249,25 eurai.
Kasoje metq pradzioje ir ataskaitinio laikotaryio pabaigoje biudzeto leSq likutis yra nulinis
eurq.

Moketinos sumos 2018 melLl

II

ketvirdio pabaigoje 632'11,07 eulai.

Sras

moketinas sumas sudaro darbo uZmokestis 621,96 eurai, socialinio draudimo imokos 1247,93
eurai, tanspofio islaikymas 1015,58 eurai. komandiruotes 388,11 eurai, komunalinds paslaugos
46506,98 eulai, [kinio inventoriaus isigijimo iilaidos 646,00 eurai, kitq prekiq ir paslaugq
eurai'
isigijimo iSlaidos 10718,51 eurai, ilgalaikio materialiojo turto isigijimo iilaidos 2096,00
Gautinos sumos 2018 metq II ketvirdio pabaigoje 18673,61 eurai Sias sumas
sudaro iiarkstiniai mokdjimai 2980,96 eurai, gautinos sumos uZ paslaugas 15692,65 eurai.
Vykdant projektus, netinkamq finansuoti iSlaidq nebuvo.
Formose A5, A6

il AT per ataskaitini laikotaryi duomenq

Dir. pavaduotojas inft astruktiiiai. pavaduo.jantis

nera.

,R-,.' rr,/ e,raailus

Kaminskis

direktorg

Vyriausioji buhalterc

@naz2

Regina Valcitiene

