MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Į. K. 190756653,
Rotušės a. 13, Kaunas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo
2018 – 12 - 31 d. (metinių)
ataskaitų

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
(2019 – 01 – 18)

Per 2018 metus
muziejaus kultūrinei ir ūkinei
veiklai programai
“Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros
paveldo apsauga ir aktualizacija“ (valstybės biudžeto lėšos)” (programos kodas –
01.008) planuotas 834696,00 Eur finansavimas, gauti asignavimai – 834696,00 Eur.
Darbo užmokesčiui ir SD įmokoms išmokėti gauta ir panaudota 743000,00 Eur,
prekėms ir paslaugoms – 88496,00 Eur, iš kurių didžiausios išlaidos yra
komunalinėms paslaugoms apmokėti – 38700,00 Eur. Pagal programą ,,Informacinių
išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir
aktualizavimas“, iš kurios finansuojamas investicijų projektas ,,Maironio lietuvių
literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“(programos
kodas – 02.007) gauta ir panaudota 522000,00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Pagal
programą “Informacinių išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų,
kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“ (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)”
planuotas finansavimas – 19971,00 Eur (5 forma), gauti asignavimai – 19379,58 Eur,
pervesta į Finansų ministeriją 18475,59 Eur. Pajamų už teikiamas paslaugas banko
sąskaitos likutis (pervedamų į valstybės iždą) ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko
sąskaitoje – 0,00 Eur , kasoje – 0,00 Eur. Pajamų už teikiamas paslaugas likutis ižde
2018 – 12 - 31 d. – 866,63 Eur . Lėšos liko iždo sąskaitoje dėl mažesnių, negu
tikėtasi, prekių ir paslaugų kainų . Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2018 metais
finansuotos įstaigos išlaikymo išlaidos – nupirkta muziejaus Viešųjų pirkimų plane
numatytų prekių ir paslaugų už 13971,00 Eur (prekės – dažniausiai iš UAB „Kesko
senukai Lithuania“, UAB „ Binoma“– su UAB sudarytos Viešųjų pirkimų sutartys,
atskiros sumos nėra reikšmingos), įsigyta eksponatų iš pajamų už teikiamas
paslaugas iš knygynų ir privačių asmenų
už 1999,78 Eur . Įsigytas ilgalaikis
materialusis turtas – terminalas į J.Tumo – Vaižganto muziejų – už 3999,05 Eur.
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2018-01-01 d. muziejus turėjo 260002 vnt. eksponatų, pirminio pripažinimo
metu įvertintų po 1 Eur. Per 2018 metus pervertinta 2427
vnt. eksponatų po 1
Eur, jie įvertinti 234040,00 Eur. Nurašyta eksponatų , pirminio pripažinimo metu
įvertintų po 1 Eur, nebuvo. Eksponatų po 1 Eur likutis 2018 – 12 - 31 d. – 257575
vnt./Eur.
Grynųjų pinigų kasose 2018 – 01 - 01 d. nebuvo, nėra jų ir 2018 – 12 - 31 d.
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje mokėjimo kortelių muziejus neturėjo.
Maironio lietuvių literatūros muziejus vykdo investicijų projektą „Maironio
lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“.
2018 - 01 - 01 d. įsiskolinimų pagal investicijų projektą muziejus neturėjo.
Viso investicijų projektui 2007 m. – 2018 - 01 - 01 d. panaudota 4297000,00
Eur biudžeto asignavimų. 2016 – 02 - 23 d. muziejus pasirašė su UAB
,,Geltona“ ekspozicijos projektavimo sutartį MLLM/16/1, kurios kaina –
68970,00 Eur, . 2018 metais su UAB ,,Geltona“ pasirašytas 2016-02-23
Maironio lietuvių literatūros muziejaus ekspozicijos projektavimo (darbo
projekto) paslaugų sutarties Nr. MLLM/16/01 Papildomas susitarimas Nr.3,
kurio kaina 53970,00 Eur ekspozicijos projektavimo darbams atlikti. Iš jų per
12 mėn. panaudota 53970,00,00 Eur. 2018 m. gegužės 09 d. buvo apsirašyta
sutartis Nr. MLLM/2018/05/04 su UAB ,,Justura“ dėl metalinių ir medinių
baldų ir jų montavimo darbų. Sutarties kaina – 179902,71 Eur. Sutartis galioja
iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. 2018-12-31 d. sutartis įvykdyta,
panaudota 179902,71 Eur. ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui – mediniams
ir metaliniams baldams bei fondų įrangai įsigyti. 2018-09-17 d. buvo
pasirašyta Statybos – tvarkomųjų rangos
darbų sutartis Nr.
MLLM/2018/09/12 su UAB ,,Irdaiva“, įsipareigota atlikti ir atlikti visi
pirkimo dokumentuose nurodyti mažos vertės pirkimo objekto - ,,Muziejaus
pastato (IC2p) u. k. 10435 Rotušės a. 13,Kaunas, rekonstravimas, papildomi
darbai – techninio projekto A laidos tvarkybos ir pritaikymo darbai“. Sutarties
kaina – 158000 Eur., darbų atlikimo terminas – iki 2018 m. 12 mėn. 10 d.
Investicijų projektas pagal 2018 metais pateiktą Kultūros ministerijai
Investicių projekto charakteristiką planuojamas įvykdyti iki 2019 metų
(imtinai) – 2018 metais pateikėme Investicijų projekto charakteristikos 1-2
priedus tęstiniam projekto vykdymui – finansavimo gavimui. Nuo investicijų
projekto vykdymo pradžios iki 2018-12-31 d. panaudota 4819,0 tūkst. Eur,
liko panaudoti 1232,0 tūkst. Eur. asignavimų – ekspozicijos įrangos ir kito
IMT įsigijimui.

Gautinos sumos 2018 – 12 - 31 – ai dienai:
1. 2.2.1.1.1.05 – UAB ,,Tele 2“ – 13,19 Eur, AB ,,Telia“ – 62,48 Eur – už
ryšio paslaugas. AB ..Lietuvos paštas‘‘ – 207,56 Eur už prenumeratą.
2. 2.2.1.1.1.06 – Circle K Lietuva, UAB – 204,15 Eur.
3. 2.2.1.1.1.20 – UAB ,,Kauno vandenys“ – 4,49 Eur, UAB ,,Lietuvos
energijos tiekimas“ – 35,28 Eur.
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4. 2.2.1.1.1.30 – 393 DNSB už paslaugas – 14,51 Eur.
5. 2.1.1.1.1.1. – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM – 20,72 Eur,
VSDFV – 60,25 Eur, nes darbuotojas pasiėmė nedarbingumą paskutinę
metų dieną, kai jau buvo išmokėtas darbo užmokestis už 2018 metų
gruodžio mėn.
Iš viso gautinos sumos – 622,63 Eur.
Mokėtinos sumos :
1. 2.2.1.1.1.20 - AB ,,Kauno energija“- 304,66 Eur už šildymą. Įsiskolinimas
padengtas 2019 m. sausio mėn.
Mokėtinos ir gautinos sumos susidarė todėl, kad sąskaitos – faktūros už
2018 m. gruodžio mėn. gautos 2019 m. sausio mėn., todėl ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje nebuvo tiksliai aiškūs įsiskolinimai tiekėjams.
Muziejus darbuotojams atlyginimus už gruodžio mėnesį išmokėjo 2018 m.
gruodžio mėn. todėl neliko įsiskolinimo darbuotojams, Sodrai ir mokesčių
inspekcijai .
Iš viso mokėtinos sumos – 304,66 Eur.
Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 2018 gruodžio 31 – ai dienai –
0,00 Eur, pajamų už teikiamas paslaugas, pervestinų į iždą likutis sąskaitoje 0,00 Eur.
Netinkamų finansuoti išlaidų, kurios būtų planuotos apmokėti iš
kokiam nors projektui skirtų tarptautinės finansinės paramos lėšų, tačiau
nustačius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių išlaidos būtų buvusios apmokėtos iš
valstybės biudžeto lėšų, nėra.
2018 metų pradžiai muziejui buvo patvirtinta 85,25 etatinių vienetų.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išliko tas pats rodiklis.
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