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ArSKrNAMAsrs RASras pnrn zorr UETU rv KETvrRiro
BIUDZETO VYKDYMO ATASI'{ITU

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

trumpasis pavadinimas MaZeikiq 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 irstitucijos pagal

1976 m. steigimo sutarti yra Lietuvos Respublikos lvietimo ir mokslo midsterija, kodas
188603091, buveines adresas A. Volano g.2/7, Vilnius.

Mokyklos buvein6s adresas - Ventos g.18, MaZeikiai.
MokyklLl grupd - profesinio mokymo istaiga.
Mokymo kalba - lietuviq.
Mokymas vykdomas paga.l bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas;

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustaq'ta tvarka iiduodami kvalifikacijq ir
mokymosi pasiekimus iteisinantys dokunentai.

Mokykla yra pelno nesiekianlis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis
asmuo, tudntis antspaudq su valst,vbes herbu ir savo pavadinimu, s4skaitas bankuose, savo

atributikq.
Mokykla savo veiklq grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos
Svietimo jstatymu, Lietuvos Respublikos prolesinio mokymo istatymu, Lietuvos Respublikos
buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos
Respr.iblikos Svietimo ir mokslo ministedjos teises aktais, kilais teises altais ir Maieikiq PNl

nuostatais.
Nuo 2004 m. gruodZio 14 d. mok]'klai suteiktas paramos gavejo statusas.

Ataskaitinio laikotaryio pabaigoje mokiniq skaidius 707. Vidutinis darbuotoiq
skaidius - 139.

II. BIUDZETO ISLAIDV VYKDYMO ATASI'A.ITU PAGRINDINIAI
RODIKLIAI

1. MaZeikiLl politechnikos mokykla 2017 m. lV ketvirti vykd6 veiklq pagal 4 iSlaidrl

sqmatas:

1.1. Svietimo ir mokslo administravimo programa (kodas - 11 002, finansavimo laltinis:

valstybes biudzeto leios, kodas 1.1 . 1 . 1.1). kuriai ataskaitiniu laikotaryiu buvo skirta 1 943 000
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eurq. Gauta asignavimq - 1 943 000 eurL+: panaudota - 1943 000 eury. S4mata ivykdfa 100

proc..

1.2. Svietimo ir mokslo administravimo programos (kodas - 11.002, finansavimo

laltinis: biud2etinir.l istaigLl pajamrl imokos, kodas 1.4.1.1.1) planas - 63 040,00 eurq, pervesta i

Finansq ministerijos s4skaitq - 68 600,00 eurq, susigr4zinta asignavimq - 60 889,38 eunl,

panaudota -60 889,38eurq. Sios p.og.amos planas ivykdytas 96,65 proc..

1.3. Valstybes Svietimo strategijos jgyvendinimo programa (kodas - 11.001,

finansavino Saltinis: valstybes biudzeto lesos. kodas 1.1.1.1.1, valstybes funkcijq klasifikacijos

kodas 09 08 01 01), kuriai ataskaitiniu laikotaryiu buvo skirta 132 300,00 eurq. Panaudota 132

161,18 eumi. Sios programos planas nepilnai ivykdyas - 138,82 eurai.

1.4. Svietimo ir mokslo administravimo progmma (kodas - 11.002, finansavimo Saltinis:

valstybes biudzeto leios, kodas 1.1.1.1.1, centralizuota priemone 11.002.02.01.06 ,.Gerinti

pedagogq darbo apmokejimo sqlygas"), kuriai ataskaitiniu laikotaryiu buvo skida 3 300,00

euq (16" p1o*roro, planas nejr l kdyas

Biudzeto ieSLl likutis biudZetineje sqskaitoje ataskaitinio pradiioje ir ketvirdio
pabaigoje yra nulis eurq. Kasoje metq pradZioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra nulinis.

Moketinos sun.ios 2017 metq iV ketviriio pabaigoje 2 261,17 euro. Sias moketincs
sumas sudaro transporto iSlaikymas 144,99 eurai, kitos prekes 427,62 eurai, komunalines
paslaugos 879,15 eurqi, kitos paslaugos 815,,11 euras.

Gautinos sumos 2017 metr+ IV ketviraio pabaigoje l1 196,90 euq.
Mokykla vykdo Europos S4jungos leSomis projektq pagal ,,ERASNIUS+" programq

Nr.2017- 1-LT01-LA 102-0348 87.Gauta 69 760,00 eurq. Panaudota 38 121,46 eurai. ISlaidq i5

valstybes biudZeto leSq del netinkamq linansuoti ES projektq nebuvo.
Mokykla finansines nuomos (lizingo) ir pirkimq iSsimokdtinai isipareigojimq neturi.
Formose ,A5, A6 ir A7 per ataskaitini laikotarpi duomenq nera.

Stase CupkovieneDir. pavaduotoia ugdymui, pavaduojanti direktoriq

Vwiausioii buhaltere &u*a.. Regina Valaitiene


