
 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJAUS 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

III ketvirčio 
 

____2019-10-14______  
(data) 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

           Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais 

teisės aktais. 

  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją vartotojams, kurie 

neturi galimybės pareikalauti jų informacijos poreikius atitinkančių ataskaitų. 

 

II SKYRIUS 

APSKAITOS POLITIKA 

 

           Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus taiko tokią apskaitos politiką, kuri 

užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Pasirinkta 

apskaitos politika taikoma nuolat. Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus, 

sudarydamas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos 

principais: subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato. 

 
 

III SKYRIUS 

BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS 
 

2019 metų ataskaitiniam laikotarpiui asignavimų planas sudaro 3 000,00 €. Per ataskaitinį 

laikotarpį surinkta – 8 687,00 €. Panaudota asignavimų – 2 599,53 €. 

2019 m. asignavimų planas II ketvirčiui už patalpų nuomą – 400,00 €. Surinkta -  160,00 € ir 

panaudota 133,14 €. Apmokėta kuro sąskaita.   

Asignavimų planas už atsitiktines paslaugas II ketvirčiui sudaro 2600 €, surinkta – 8 527,00 €.  

 

IV SKYRIUS 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS 

 

2019 metų ataskaitiniam laikotarpiui asignavimų planas sudaro 94 280,00 €. Per ataskaitinį 

laikotarpį asignavimų buvo gauta ir panaudota 76 161,32 €. 
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Valstybinės funkcijos atliekamos vykdant: 

 01 – Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programą. 

 02 – Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir 

sveikatos programą. 

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programai, darbo užmokesčiui 

ir socialiniam draudimui  planuota įskaitant patikslinimus 71 700,00 €, gauta ir panaudota 60 490,09 

€.  

            Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programai, prekių ir paslaugų 

naudojimui planuota asignavimų įskaitant patikslinimus 21 423,30 €, gauta ir panaudota  15 222,98 

€.  

Socialinėms išmokoms (pašalpoms) planuota asignavimų 456,70 €, gauta ir panaudota 448,25 

€, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui planuota – 700,00 €, gauta ir panaudota – 0,00 €. 

            Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos 

programai, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms planuota 

asignavimų 1 000,00 €, gauta ir panaudota 840,08 €. 

Gauti asignavimai buvo naudojami pagal paskirtį. Grąžintų į Savivaldybės biudžetą 

asignavimų nebuvo. Mokėtinų sumų likutis dėl vėluojančių sąskaitų ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje sudaro 5 752,00 € . 

Akmenės krašto muziejuje ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra šios pareigybės: 

 

 

Eil.Nr. Pareigos Darbo krūvis Taikomas pastoviosios 

dalies koeficientas           

(nuo 2018 m. vasario 1 d.) 

 Akmenės krašto muziejus 

1 Direktorius 1 8,91 

2 Vyr. fondų saugotojas 1 5,46 

3 Muziejininkas 1 4,66 

4 Vyr. buhalteris 0,5 6,0 

5 Administratorius 0,5 6,0 

6 Valytojas 1 MMA 

 Viso: 5  

 Simono Daukanto muziejus 

1 Padalinio vadovas 0,5 5,16 

2 Turizmo vadybininkas 0,5 3,5 

3 Valytojas 0,5 MMA 

 Viso: 1,5  

 Lazdynų Pelėdos muziejus 

1 Padalinio vadovas 1 4,96 

2 Turizmo vadybininkas 0,5 3,4 

3 Aplinkos tvarkytojas 0,5 MMA 

 Viso: 2  

12 VISO: 8,5  
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Pagal darbuotojų darbo užmokesčio paskirstymą buvo numatytas įskaitant 

patikslinimus 70 500,00 € darbo užmokesčio fondas, gauta ir panaudota kultūros darbuotojams – 

36 574,36 €, kitiems darbuotojams – 23 717,92 €. Socialinio draudimo įmokoms numatytas 

asignavimų planas įskaitant patikslinimus 1 200,00 € , gauta ir panaudota – 888,82 €. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

  2019 m. III ketvirčio biudžeto, įskaitant patikslinimus, įvykdymas – 80,78 proc. 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis banko sąskaitoje – 0,00 €, ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje – 0,00 €.  

 

 

 

 

Direktorė                        Lionė Stupurienė 

      

 

Vyr. buhalterė            Oksana Norbutaitė 
 


