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Svietimo ir mokslo ministerijai 2016-08-08 Nr. D3-132
Buhalterines apskaitos skyriui

ATSKTNAMASTs naSras pRrE 2016 METU rr KETvrRaIo
BIUDZETO VYKDYMO ATASKAITU

I. BENDROJI DALIS
{staigos pavadinimas MaZeikiq politechnikos mokykla (toliau Mokykla),

trumpasis pavadinimas - MaZeikiq PM. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre, juridinio
asmens kodas 29097 7 7 20.

Mokykla fsteigta 1976 m. spalio 2 d.
Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.
Mokyklos savininkas - valstybe.
Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos pagal 1976 m.

steigimo sutarti yra Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija, kodas 188603091,
buveines adresas - Vilnius, A. Volano g. 2.

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 nustaty'ta tvarka i5duodami kvalifikacij4 ir
mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai.

Mokykla yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybds vieSasis juridinis asmuo,
turintis antspaud4 su valstybes herbu ir savo pavadinimu, s4skaitas bankuose, savo atributik4.

Mokykla savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo istatymu, 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 - 776. Vidutinis darbuotojq

skaidius - 143.
II. BIUDZETO ISLAIDU VYKDYMO ATASKAITU PAGRTNDINTAI RoDIKLIAI

MaZeikiq politechnikos mokykla 2016 m. II ketvirti vykde veikl4 pagal 3 iSlaidq
s4matas:

1. Svietimo ir mokslo administravimo programa (kodas * ll.}}2,hnansavimo Saltinis:
valstybes biudZeto 1e5os, kodas 1.1.1.i.1), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 877 000,00
eury. Gauta asignavimq - 802 545,71euro, panaudota *799 026,67 euro. S4mata lr,ykdyta 97,lI
procento. Liko nepilnai ivykdya darbo uZmokesdio pinigais - 28 900,00 eurq, socialinio draudimo
imokq straipsnis - 10 397,00 eurq, ry5iq paslaugq straipsnis neivykdltas 477,24 euro, spaudiniq
straipsnis 2 591,42 euro. Kitq prekiq straipsnis virS1.tas 0,60 euro. Nepilnai irykdy.ta
komandiruodiq i5laidq straipsnis - 275,57 euro, ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto
straipsnis - 4 580,00 eurq, kvalifikacijos kelimo straipsnis 985,27 euro. Komunaliniq paslaugq
straipsniai ivykdyti pilnai. Kitq paslaugq straipsnyje liko neivykdl'ta - 228,37 euro. Stipendijoms
skirtame straipsnyje liko - 29 539,06 euro. Sios le5os bus panaudotos III ketvirdio laikotarpiu.
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2. Svietimo ir mokslo administravimo programos (kodas - 11.002, finansavimo
Saltinis: biudZetiniq istaigq pajamq imokos, kodas 1.4.I.I.1) planas - 24 000,00 eurq, pervesta i
Finansq nrinisterijos s4skait4 - 39 240,00 eurq, susigr4Zinta asignavimq - 19 748,92 euro,
panaudota - 19 748,92 erxo. Sios programos planas neivykdytas 4 251,08 euro.

3. Valstybes Svietimo strategijos igyvendinimo programa (kodas 11.001,
finansavimo Saltinis: valstybes biudZeto ldSos, kodas 1.1.1.1.1, valstybes funkcijq klasifikacijos
kodas 09 08 01 01), kuriai ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 42 2AA,00 eurq. Panaudota23 000,00
eurq. Likusios le5os bus panaudotos III ketvirtyje, kai bus gautos apmokejimui reikalingos
s4skaitos.

BiudZeto leSq likutis biudZetineje s4skaitoje ir kasoje metq pradZioje ir ataskaitinio
laikotarpio pabaigoj e yra nulinis.

Moketinos sumos 20i6 metq iI ketvirdio pabaigoje 51 180,20 euro. Socialinis
draudimas darbdavio le5omis 2 146,64 euro, rySio paslaugos 36,28 euro, transporto i5laikymas
266,94 euro, kitos prekes 3 182,68 euro, komunalines paslaugos 39 440,90 euro, kitos paslaugos 6
106,76 euro.

Gautinos sumos 2016 metq II ketvircio pabaigoje 9129,90 euro. ISankstiniai
apmokejimai sudaro 24 068,30 euro. RySiq paslaugos 77,38 euro, transporto paslaugos 60,32 euro,
spaudiniai 292,71 euro, kitos prekes 203,02 euro, komunalinds paslaugos 400,04 euro, kitos
paslaugos 34,83 euro ir gyvenamieji pastatai 23 000,00 eurq.

Europos s4jungos ir kitq tarptautiniq projektq Mokykla nevykdo. I5laidq i5 valstybes
biudZeto le5q del netinkamq finansuoti ES projektq nebuvo.

Praejusiais metais nepanaudotq le5q likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo iskaitytas
i nuo metq pradZios gautus asignavimus yra 0,24 euro.

Mokykla finansines nuomos (lizingo) ir pirkimq i5simoketinai lsipareigojimq neturi.
Fomoje ,{5 per ataskaitini laikotarpi parodytas pardavimas ir pervesta VMI per LT

FM 2 320,34 euro.

Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui,
pavaduoj anti direktoriq

Vyriausioji buhaltere
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