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

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo
2018 – 09 - 30 d. (9 mėnesių)
ataskaitų

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
(2018 – 10 – 12)

Per 2018 metų 9 mėnesius 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 635973,00 Eur finansavimas, gauti asignavimai – 575784,17 Eur.
Darbo užmokesčiui ir SD įmokoms išmokėti gauta ir panaudota 514813,83 Eur,
prekėms ir paslaugoms – 58651,98 Eur, iš kurių didžiausios išlaidos yra
komunalinėms paslaugoms apmokėti – 26806,17 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“ gauta ir
panaudota 124067,16 Eur valstybės biudžeto lėšų. Pagal programą “Informacinių
išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir
aktualizavimas“ (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)” planuotas finansavimas –
11971,00 Eur, gauti asignavimai – 5573,59 Eur, pervesta į Finansų ministeriją
12100,67 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 – 09 - 30 d. – 8297,70
Eur . Iš pajamų už teikiamas paslaugas 2018 metų 9 mėnesius finansuotos įstaigos
išlaikymo išlaidos – nupirkta muziejaus Viešųjų pirkimų plane numatytų prekių ir
paslaugų už 7471,00 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 už
801,66 Eur .
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2018-01-01 d. muziejus turėjo 260002 vnt. eksponatų, pirminio pripažinimo
metu įvertintų po 1 Eur. Per 2018 metų 9 mėnesius pervertinta 2024
vnt.
eksponatų po 1 Eur, jie įvertinti 216500,00 Eur. Nurašyta eksponatų , pirminio
pripažinimo metu įvertintų po 1 Eur, nebuvo. Eksponatų po 1 Eur likutis 2018 – 09 30 d. – 257978 vnt./Eur.
Grynųjų pinigų kasose 2018 – 01 - 01 d. nebuvo, nėra jų ir 2018 – 09 - 30 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
9 mėn. pusmetį panaudota 36000,00 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. 2018-09-17 d. buvo
pasirašyta Statybos – tvarkomųjų rangos darbų sutartis Nr.MLLM/2018/09/12
su UAB ,,Irdaiva“ įsipareigoja atlikti visus pirkimo dokumentuose nurodytus
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 2020 metų (imtinai) – 2018 metais pateikėme Investicijų projekto
charakteristikos 1-2 priedus tęstiniam projekto vykdymui – finansavimo
gavimui. Projekto vykdymas priklauso nuo finansavimo – didesnis
finansavimas leistų greičiau baigti statybos – remonto darbus, parengti naują
patrauklią ir modernią ekspoziciją, moderniai įrengti darbuotojų kabinetus.

Gautinos sumos 2018 – 09 - 30 – ai dienai:
Vykdant investicijų projektą pagal sutartį UAB ,,Justura“ muziejus išmokėjo
avansą, kurio likutis 2018-09-30 d. sudarė 32190,32 Eur.
Iš viso gautinos sumos - 32190,32 Eur.
Mokėtinos sumos :
1. 2.2.1.1.1.05 – UAB ,,Tele2“ – 31,79 Eur ir Telia Lietuva, AB – 550,59 Eur
už ryšių paslaugas. Viso – 582,38 Eur. Įsiskolinimas padengtas 2018 m.
spalio mėn.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
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2.2.1.1.1.06 – Circle K Lietuva, UAB – 276,02 Eur už kurą muziejaus
automobiliui. Įsiskolinimas padengtas 2018 m. 10 mėn.
2.2.1.1.1.11 – 81,40 Eur – įsiskolinimas už komandiruotės išlaidas
darbuotojai, padengta 2018 m. 10 mėn.
2.2.1.1.1.15 – UAB ,,Paranojus“ – 534,75 Eur už paslaugas. Įsiskolinimas
padengtas 2018 m. 10 mėn.
2.2.1.1.1.20 – UAB ,,Veda“ – 90,75 Eur už muziejaus šildymo sistemos
priežiūrą, UAB ,,Kauno švara“ – 123,64 Eur už švaros paslaugas, UAB
,,Kauno vandenys“ – 95,56 Eur už vandens tiekimą, AB ,,Kauno energija“93,29 Eur už šildymo sistemų aptarnavimą, UAB ,,Šilumita“ – 80,55 Eur
už paslaugas, UAB ,,Lietuvos energijos tiekimas „ – 21,99 Eur už dujinio
šildymo prižiūrą, AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ – 743,13 Eur už
elektros energijos tiekimą. Viso – 1248,91 Eur. Įsiskolinimai padengti
2018 m. 10 mėn.
2.2.1.1.1.22 – UAB ,,Riešutas ir Ko“ – 182,87 Eur už prekes. Įsiskolinimas
padengtas 2018 m. 10 mėn.
2.2.1.1.1.30 – VĮ ,,Infostruktūra“ – už FVAIS programos serverio
aptarnavimą – 94,60 Eur, 393 DNSB – 77,62 Eur – už paslaugas, UAB
,,Binoma“ – 210,0 Eur už prekes.Viso – 382,22 Eur. Įsiskolinimai padengti
2018 m. 10 mėn.
3.1.1.2.1.02 – UAB ,,Geltona“ – 16000,0 Eur
už ekspozicijos
projektavimą, UAB ,,Irdaiva“ - -25200,0 Eur. už paslaugas vukdant
investicijų projektą. Įsiskolinimas padengtas 2018 m. 10 mėn.
3.1.1.4.1.01 – Kęstučiui Kaparui už eksponatą – 25 Eur. Įsiskolinimas
padrengtas 2018 m. 10 mėn.

Mokėtinos sumos susidarė todėl, kad sąskaitos – faktūros už 2018 m.
rugsėjo mėn. gautos 2018 m. spalio mėn., todėl ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nebuvo tiksliai aiškūs įsiskolinimai tiekėjams.
Muziejus darbuotojams atlyginimus už rugsėjo mėnesį išmokėjo 2018 – 10 05 d., todėl liko įsiskolinimas darbuotojams, Sodrai ir mokesčių inspekcijai –
50256,22 Eur (tame tarpe – 265,0 Eur. darbuotojams už 2 pirmas ligos
dienas). Įsiskolinimas padengtas išmokėjus darbo užmokestį 2018-10-05 d.
Iš viso mokėtinos sumos – 53809,77 Eur.
Lėšų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje 2018 rugsėjo 30 – 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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