




20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

 Finansavimo 

sumos 

(gautos), 

išskyrus 

neatlygintina

i gautą turtą 

Finansavimo 

sumų 

pergrupavim

as

Neatlygintin

ai gautas 

turtas

Perduota 

kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl turto 

pardavimo

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 

sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 

sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų):

0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 9000

1.

1.

nepiniginiam turtui įsigyti 0

1.

2.

kitoms išlaidoms kompensuoti 9000 9000

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

825444 902700 0 28423 2000 2339 924895 0 0 0 827333

2.

1.

nepiniginiam turtui įsigyti 825444 30678 28423 2000 2339 64523 815683

2.

2.

kitoms išlaidoms kompensuoti 872022 860372 11650

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių 

ir tarptautinių organizacijų (finansavimo 

sumų dalis, kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.

1.

nepiniginiam turtui įsigyti 0

3.

2.

kitoms išlaidoms kompensuoti 0

4. Iš kitų šaltinių: 7753 21000 0 0 0 0 13108 0 0 0 15645

4.

1.

nepiniginiam turtui įsigyti 0

4.

2.

kitoms išlaidoms kompensuoti 7753 21000 13108 15645

5. Iš viso finansavimo sumų 833197 932700 0 28423 2000 2339 938003 0 0 0 851978

Rengėjas:

( Vardas, pavardė, parašas )

Elvyra Veniukevičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Ei

l. 

N

r.

Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį



Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. AD1-602

Viešojo sektoriaus subjekto kodas 190464738

Eil. Nr.

Finansavimo sumų 

pirminis finansavimo 

šaltinis

Finansavimo sumų davėjas (juridinio asmens 

kodas, pavadinimas)

Gautos finansavimo 

sumos (išskyrus 

neatlygintinai gautą 

turtą)  (Lt)

Neatlygintinai gautas 

turtas  (Lt)

1 Savivaldybės biudžetas Klaipėdos miesto savivaldybė 847700

2 Savivaldybės biudžetas Klaipėdos miesto savivaldybė 55000,00

3 Kiti šaltiniai AB Lietuvos dujos 3000,00

4 Kiti šaltiniai AB Klaipėdos vanduo 10000,00

5 Kiti šaltiniai AB Banginis 2000,00

6 Kiti šaltiniai UAB Pamario restauratorius 1000,00

7 Kiti šaltiniai Lietuvos   Jūrų krovos kompanijų asociacija 5000,00

8 Kiti šaltiniai Lietuvos Respublikos kultūros minisrerija 9000,00

9 Savivaldybės biudžetas Klaipėdos miesto savivaldybė 28423,00

Iš viso: 932700 28423,00

Vyr. buhalteris: Elvyra Veniukevičienė

(parašas)  (vardas ir pavardė)

Betoninė krantinė

Miesto gimtadienio renginiui

Miesto gimtadienio renginiui

Miesto gimtadienio renginiui

Už projektą „Užpelkių kapinyno radinių konservavimas“

Miesto gimtadienio renginiui

Miesto gimtadienio renginiui

(data)

Ataskaitinis laikotarpis: 2012 m.  lll-as ketvirtis

Finansavimo sumų paskirtis (trumpai)

Klaipėsos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

PAŽYMA APIE GAUTAS FINANSAVIMO SUMAS 

2012 10. 25.

Įstaigos veiklos organizavimas

Klaipėdos miesto 760 metų istorinės sukakties paminėjimui



Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. AD1-602

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Gautinos 

finansavimo 

sumos

Gautinos 

sumos už turto 

naudojimą

Gautinos 

sumos už 

parduotas 

prekes, turtą, 

paslaugas

Sukauptos 

finasavimo 

pajamos 

(savivaldybės 

biudžeto lėšos)

Sukauptos 

finasavimo 

pajamos 

(valstybės 

biudžeto lėšos)

Sukauptos 

finansavimo 

pajamos 

(atostogų 

rezervas 

savivaldybės 

biudžeto lėšos)

Sukauptos 

finansavimo 

pajamos 

(atostogų 

rezervas 

valstybės 

biudžeto lėšos)

Kitos 

sukauptos 

pajamos *

Kitos 

sukauptos 

gautinos sumos 

*

Sukauptos 

gautinos sumos 

(negauti 

spec.programų 

likučiai)

Išieškotinos 

sumos už 

padarytą žalą

Kitos gautinos 

sumos*

C. TRUMPALAIKIS TURTAS x x x x x x x x x x x x x

III. Per vienus metus gautinos sumos 131602 0 0 24000 14507 0 25263 0 0 0 67832 0 0

 III.3 Gautinos finansavimo sumos 0 x x x x x x x x x x x

III.4

Gautinos sumos už turto 

naudojimą, parduotas prekes, 

turtą, paslaugas

24000 x 24000 x x x x x x x x x

III.5 Sukauptos gautinos sumos 107602 x x x 14507 25263 67832 x x

III.6 Kitos gautinos sumos 0 x x x x x x x x x x

* PASTABA. Į * pažymėtus stulpelius įrašyti neišvardytas sumas

Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjeko pavadinimas)

(data)

Rengėjas Elvyra Veniukevičienė

PAGAL 2012 M. RUGSĖJO  28 D. DUOMENIS

k 190464738. Klaipėda , Didžioji Vandens g. 2

2012 11 07

(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas)

PAŽYMA-PRIEDAS PRIE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

(vardas ir pavardė, parašas)



 

 

 

                                                        

                                      
 

 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga  Tel. (8 46) 41 05 23  Duomenys kaupiami ir saugomi 

Didžioji Vandens g. 2, LT-91246 Klaipėda Tel. / faks. (8 46) 31 21 39  Juridinių asmenų registre 

                            El. p. direktorius@mlimuziejus.lt  Kodas 190464738 

               www.mlimuziejus.lt 

 

2012 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDROJI DALIS 
1.1. Biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

(toliau –Muziejus) yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto, kurios pagrindinis tikslas-kaupti, tirti, 

konservuoti ir registruoti, saugoti ir propaguoti Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos miesto kultūros 

paveldą. Įmonės kodas: 190464738. Bendras muziejaus patalpų plotas – 4632,56 kv.m.: muziejaus  

ekspozicijų plotas – 1574,60 kv.m., muziejaus lauko ekspozicijų plotas – 102482 kv.m, , rinkinių 

saugyklų plotas – 511 kv.m. Muziejus registruotas adresu Klaipėda Didžioji Vandens g. 2, LT-

91246. Tel.: (8-46) 410523; (8-46) 312139.  

Faksas (8-46) 312139, el. paštas: info@mlimuziejus lt, internetinis puslapis: www.mlimuziejus.lt 

1.2. Įstaigos vadovas – direktorius Jonas Genys 

1.3.Metų pradžioje įstaigoje patvirtinti 44 etatai, visi faktiškai užimti 

      1.4.Tikslai ir funkcijos:  

      1.4.1. Muziejaus tikslai: – kaupti, saugoti, tyrinėti ir propaguoti Klaipėdos miesto ir Mažosios 

Lietuvos istorinį paveldą, ugdyti miestiečių istorinę savimonę, formuoti klaipėdietišką identitetą. 

Siekiant šių tikslų, Muziejus vykdo šias funkcijas: įsigyja, tiria ir sistemina muziejinę bei 

istorinę vertę turinčius eksponatus, formuoja muziejaus rinkinius, atspindinčius Mažosios Lietuvos, 

Klaipėdos miesto istoriją ir kultūrą; užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas 

saugojimo sąlygas ir apsaugą, sudaro sąlygas muziejuje saugomų muziejinių vertybių viešam 

naudojimui, rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, publikuoja tyrimų rezultatus, ruošia parodas 

bei kitus renginius muziejuje, Klaipėdos mieste, Lietuvoje ir užsienyje; kartu su švietimo įstaigomis 

rengia ir vykdo edukacines programas, konkursus; organizuoja mokslines, muziejaus rinkinius 

didinančias ekspedicijas (archeologines, etnografines, kraštotyrines), konferencijas; rengia, leidžia ir 

platina su muziejaus veikla susijusius leidinius; dalyvauja bendrose apskrities muziejinėse 

programose; rengia su muziejaus veikla susijusią informaciją elektroninėse laikmenose; virtualiomis 

ekspozicijomis, parodomis pristato muziejų interneto svetainėse; teikia konsultacijas fiziniams ir 

juridiniams asmenims Klaipėdos miesto ir Mažosios Lietuvos istorijos, paveldo klausimais. 

Įstaigos tikslas – užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos 

paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

Siekiant strateginio tikslo, 2012 m. įgyvendinama tęstinė „Miesto kultūrinio savitumo 

puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimas“ programa, kurios tikslas išsaugoti Mažosios 

Lietuvos kultūros paveldą ,ugdyti istorinę savimonę ir formuoti klaipėdietišką identitetą.  

Kad būtų užtikrinta efektyvi įstaigos veikla, būtina skirtas lėšas muziejaus darbuotojų darbo 

užmokesčiui, socialinio draudimo įnašams ir darbuotojų kompetencijai kelti, panaudoti racionaliai. 

Muziejaus veikla siekiama ugdyti miesto kultūrinį tapatumą, stiprinti istorinę savimonę, išsaugoti 

Mažosios Lietuvos kilnojamąjį kultūros paveldą, plėtoti etninę, marinistinę kultūrą, gerinti tiek 

muziejaus, tiek miesto įvaizdį, aktyvinti veiklą turizmo procesuose. 

Muziejus pagrindinės veiklos teikiamos paslaugos ( muziejaus ekspozicijų lankymas, 

edukaciniai užsiėmimai ir kt.) – mokamos, kurių kainos patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2009 m. liepos 23d. Nr.T2-279 sprendimu. Visos surinktos lėšos naudojamos trūkstamam 

darbo užmokesčiui dengti, komunalinėms išlaidoms apmokėti ir ilgalaikiam materialiam turtui 

įsigyti. 

mailto:direktorius@mlimuziejus.lt


      Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas 

banke. Sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinius. 

     Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. Tarpinių 

finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2012 m. rugsėjo mėnesio paskutinės dienos 

duomenimis. 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

1.1.Muziejus nuo 2010 m. sausio 1 dienos apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia 

vadovaujantis: 

-  

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS); 

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu; 

LR biudžetinių įstaigų įstatymu; 

LR biudžeto sandaros įstatymu; 

- Kitais finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais. 

- 3. ILGALAIKIS TURTAS 
1.2.2012 m. rugsėjo 30 d. Muziejaus ilgalaikį turtą sudaro : 

Turto grupės 

pavadinimas 

Balansinės 

sąskaitos 

Nr.  

Turto vertė, Lt Sukauptas 

nusidėvėjimas, Lt 

Likutinė vertė, Lt 

Programinė įranga 1120001  29973,00   29677,00       296,00 

Negyvenamieji pastatai 1202201 609898,00 294165,00  315733,00 

Infrastruktūros ir kiti 

statiniai 

1203101 161980,00 134007,00    27973,00 

Baldai 1208101   80124,00   74611,00      5513,00 

Kompiuterinė technika ir 

ryšių priemonės 

1208201   53161,00   46751,00      6410,00 

Transporto priemonė 1206001    81400,00  70094,00    11306,00 

Kitas ilgalaikis turtas 1209401   649608,00  412958,00   236650,00 

Muziejinės vertybės 1207101   208745,00    208745,00 

Iš viso:  1874889,00 1062263,00  812626,00 

 

.Pagal VSAFAS  12-ą standartą nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant „ tiesiogiai proporcingą“ arba 

„tiesinį“ skaičiavimo būdą. 

            .  

4. TRUMPALAIKIS TURTAS 

Atsargos . Per III ketvirtį įsigyta įvairių ūkinių ir kanceliarinių prekių iš savivaldybės biudžeto 

lėšų už 10000,06Lt , nurašytos įstaigos reikmėms. Už 10000,00Lt įsigyta atsargų skirtų 

parduoti. Per 9 mėnesius parduota atsargų už 2338,90Lt ir už 2000,00Lt atsargų perduota 

kitiems viešojo sektoriaus subjektams. Muziejaus turi ūkinio inventoriaus už 142825,79Lt 

Išankstiniai apmokėjimai sudarė 11860,81Lt. Permoka už pajamų mokestį ir socdraudimo 

įmokas sudarė 11649,68Lt, 211,13Lt už degalus. Gautinos sumos už paslaugas 

24000,00Lt(UAB Konsolė už archeologinius tyrimus). Sukauptos gautinos sumos per 9 

mėnesius sudarė - 67831,32Lt už parduotas prekes ir paslaugas. Gautinų sumų detalizavimas 

pateikiamas patikslintame „ Gautinų sumų“ 2012m. rugsėjo 30d.sąraše ir Pažymoje –priede prie 

finansinės būklės ataskaitos pagal 2012m. rugsėjo 30d.   

Pinigai banko sąskaitose - 25544,65Lt 

  

5. FINANSAVIMO SUMOS. (4 priedas 20-ojo VSAFAS „finansavimo sumos“) 



 Gautų ir gautinų finansavimo sumų ir panaudotų ar grąžintų finansavimo sumų skirtumas 

– 932700,00 Lt, tame skaičiuje: 

 Iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti      -                                 827021,58 Lt 

 Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                         20678,42Lt 

 Iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti  (Klaipėdos miesto  

760 metų sukakties paminėjimui)                                                                                45000,00Lt 

       Knygos „Klaipėdos mieso herbas“ leidybai                                                                10000,00Lt 

       Iš kitų šaltinių  kitoms išlaidoms kompensuoti                                                            21000,00 Lt 

 

 

6. ĮSIPAREIGOJIMAI 

Trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams ir sukaupti atostoginiai bei soc. draudimo įmokos 

 – 39770,00 Lt:  

 1.Skolas tiekėjams sudaro                                                 –   14507,00 Lt iš jų:  

  komunalinės ir ryšių paslaugos – 9016,03 , kitos išlaidos –  5445,50 Lt 

 2.Mokėtini atostoginiai                                                       –  19288,00 Lt 

 3.Mokėtinos soc. dr. įmokos                                               –    5975,00 Lt 

       4.Mokėtinas darbo užmokestis                                                     37,27Lt 

       5.Atsiskaitimas su atskaitingais asmenimis                                   8,20Lt 

 

 

 

Direktorius                         Jonas Genys 

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                       Elvyra Veniukevičienė 

 


