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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka (toliau  - Biblioteka) yra 

biudžetinė įstaiga, įsteigta: 

Neringos m. biblioteka Nr. 1 įsteigta 1956 metais, nuo 1990 metų biblioteka vadinosi 

Neringos miesto Nidos biblioteka, o nuo 1996 m. sausio 1 d. įgyvendinant LR Bibliotekų įstatymą, 

Neringos miesto savivaldybės Tarybos 1995-12-18 sprendimu Nr.069 biblioteka reorganizuota į 

Neringos miesto savivaldybės viešąją biblioteką su Preilos ir Juodkrantės filialais. 

2005 metais lapkričio 11 d.  Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TI-180 

Biblioteka pervadinta į Neringos savivaldybės  Viktoro Miliūno viešąją biblioteką.  

 Bibliotekos steigėjas  -  Neringos savivaldybės taryba, Taikos g.2, LT-93121, Neringa . 

  Pagrindinė veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra 91.01.00. – 

„Bibliotekų ir archyvų veikla“. Biblioteka teikia gyventojams paslaugas nemokamai ir už mokestį. 

Mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis 2019 m. birželio 27 d. Neringos savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T1-121 „ Dėl Neringos savivaldybės  Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos teikiamų 

atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“, kuris įsigaliojo nuo 2019 metų liepos 1 dienos. 

 Biblioteka yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo 

nuostatus, patvirtintus 2016 m. spalio 20 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-179,  

herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose.  

 Biblioteka turi paramos gavėjo statusą.  

 Bibliotekos struktūra: Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos 

abonementas ir skaitykla ir   Preilos bei  Juodkrantės filialai.  

 Neringos savivaldybės  tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-19 Bibliotekoje 

nustatyta 15 pareigybių.  2020 – 03 – 31 d. sąrašinis darbuotojų skaičius sudarė 13 darbuotojų, iš jų:   
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8 kultūros darbuotojai (direktorius, 6 bibliotekininkai, vyr. specialistė leidybai, 

edukacijai, projektinei ir kultūrinei veiklai), vyr. buhalteris,  ir 5 kiti darbuotojai (kompiuterių 

priežiūros specialistas, specialistas ūkio reikalams, 3 valytojai – kiemsargiai).   

Bibliotekos 2020 m. I ketv. metinė finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). 

Biblioteka sudaro žemesniojo lygio finansines ataskaitas. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 

 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, tvarkydama buhalterinę 

apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko 2011 m. kovo 16 d. Neringos 

savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-3 patvirtintą apskaitos 

politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų  ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles.  

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

 Pastaba Nr.1. 

2020 m. kovo 31d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Bibliotekos veikloje 

nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 12616,29 eurus (serveriai, programinė įranga). 

Ilgalaikis materialus turtas. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje A. II. Ilgalaikis 

materialusis turtas rodomas likutine verte. 

2020 m. I ketv. priskaičiuotas  1063,74 eurai nusidėvėjimas.  

Už 1847,24 eurų nupirkta  knygų iš  LR Kultūros ministerijos gauto finansavimo (valstybės biudžeto 

lėšų) dokumentams (išlaidoms), bibliotekos knygų fondui. 

- gauta neatlygintinai knygų už 1332,63 eurų;  

2020 m. kovo 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Bibliotekos veikloje 

materialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 71536,07 (baldai ir biuro įranga). 

Biblioteka disponuoja dviem kompiuteriais, gautais pagal panaudos sutartį 10 metų iš Neringos 

savivaldybės pagal 2008 m. spalio mėn. 8 d. sprendimu Nr.T1-206, kurių vertė 2012-12-31 d. 1275 

Eur (4403,76 Lt). Šis turtas apskaitytas nebalansinėje sąskaitoje, todėl šio turto balansinė vertė 

2020-03-31 d. lygi 0,00 Lt, panaudos sutartis baigėsi 2018 m. spalio 7 d.   



Biblioteka pagal 2014-02-17 d. Valstybinės žemės panaudos  sutartį Nr.13SUN-(14.13.56.)-6 

80 m. iš Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 

ūkio ministerijos  neatlygintinai 80 metų  gavo naudotis  0,0831 ha ploto žemės sklypo, kadastro 

Nr.2301/0001:44 (unikalus Nr.2301-0001-0044), esančio Pamario g.53, Neringos mieste, dalį, 

sudarančią 0,0320 ha už 111 214 eur. Šis turtas apskaitytas nebalansinėje sąskaitoje, todėl šio turto 

balansinė vertė 2020-03-31 d. lygi 0,00 Lt. Sutartis galioja iki 2094 m. vasario 16 d. 

2018 m. Biblioteka gavo iš Neringos savivaldybės patikėjimo teise pagal administracijos 

direktoriaus 2018-04 13   įsakymą Nr.V13-179  ir 2018-04-30 perdavimo – priėmimo aktą Nr.1 

ilgalaikį materialųjį turtą – stacionarų kompiuterį „Lenovo Think Centre M800 z“ (inventorinis Nr. 

IT-001776) už 853,05 eur., sukauptas nusidėvėjimas 0,00 eur. Per 2018 -2020 m. priskaičiuotas 

nusidėvėjimas 233,22 eur, likutinė vertė 2020-03-31 619,83 eur. 

 

Pastaba Nr.2. I.4.Atsargos  

Finansinės būklės ataskaitoje C. Trumpalaikis turtas I.4 Atsargos, skirtos parduoti 

(perduoti) – 5274,60 eurų, tai prekės, skirtos pardavimui (V. Giedraičio fotoalbumai, KULTŪROS 

ALMANACHAI „Dorė Nr.4“, „Dorė Nr.5“, „Dorė Nr. 6“, „Dorė Nr.7“, CD „METŲ METAI“  

Pastaba Nr.3. II. Išankstiniai  apmokėjimai 

Išankstinius apmokėjimus   6633,67 eurus sudaro:  

3733,67 eurai  ateinančių laikotarpių apmokėta spaudinių (laikraščių ir žurnalų) 

prenumerata,  

VŠĮ „Verslas ar menas“ 2 900 eurų už paslaugas pagal sutartis 2020 m. tęsiamam projektui 

V. Miliūno knygos reginčiųjų ir Brailio raštu leidybai, dėl karantino nebuvo galima užbaigti 

projekto I ketv. 

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 7827,30 eurų. 

Pastaba Nr.4. .III. Sukauptos gautinos  sumos: 
 
 

Eil. 

Nr. 

Sukauptos gautinos sumos Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena (eur) 

1. Sukauptos finansavimo pajamos (įsiskolinimas 

tiekėjams už elektros energiją) 

978,94 

2.  Sukauptos finansavimo pajamos (įsiskolinimas 

tiekėjams už ryšio paslaugas) 

203,52 

3. Sukauptos finansavimo pajamos (įsiskolinimas už 

vandens tiekimo paslaugas) 

9,02 

4. Sukauptiems atostoginiams 6095,14 

5. Sukauptoms įmokoms Sodrai 88,38 

 IŠ VISO: 7375,00 

 

Pastaba Nr.5. .III.5 Kitos gautinos  sumos– 452,30 eur. permoka VSDFV už darbuotojus. 



 Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

2020 m. kovo 31 d. biudžeto lėšų sąskaitoje  pinigų likutis 13 703,07 eurai: 

 2195,95 eurai (biudžeto asignavimai),  

1803,81 eurai pajamų įmokų banko sąskaitoje liko nepanaudotų pajamų įmokų lėšų likutis, 

9301,76 eurai iš LR kultūros ministerijos gautas finansavimas knygoms pirkti, ir V. 

Miliūno knygos ir atvirukų leidybos Brailio raštu projektui ),  

401,55 eurai ir kitų lėšų banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų gautų pagal labdaros ir 

paramos įstatymą (2% nuo GPM) .  

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. 

Per ataskaitinį laikotarpį  gauta finansavimo suma 58 849,00 eurų pinigais, ir nemokamai 

gauto turto iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių (knygos) :  

 Neringos savivaldybės biudžeto asignavimai bibliotekos išlaikymui : 47 700 eurų 

išlaidoms  

 Iš LR kultūros ministerijos 11 149 eurai: projektui „V. Miliūno knygos ir atvirukų 

leidyba Brailio raštu“ 500 eurų ir 10649 eurai knygoms pirkti 

 Nemokamai  gauta knygų per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių už 1332,63 Lt.  

 

Pastaba Nr. 8. 

II.9. Eilutėje „Tiekėjams mokėtinos sumos“, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1329,10 

eur. : 

Tiekėjo 

pavadinimas 

Suteiktų paslaugų 

pavadinimas 

Suma, eur. 

AB „Energijos 

skirstymo 

operatorius“ 

Už elektros tiekimą 452,20 

UAB „Ignitis “ Už elektros tiekimą 526,74 

AB „Telia 

Lietuva“ 

Už ryšio paslaugas 197,62 

AB „Telia 

Lietuva“  

Už kitas paslaugas 5,90 

   

Uab „Neringos 

vanduo“ 

Už vandens tiekimo 

paslaugas  

9,02 

UAB „Idea 

Valley“ 

Už paslaugas pagal sutartį 

internetinei svetainei 

80,96 

UAB „Gelsva“ Už paslaugas pagal sutartį 56,66 

Iš viso: 1329,10 

 

Pastaba Nr. 9. 

II.10. eilutėje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai" – 6183,52 eurai: 

 



Eil. 

Nr. 

Sukauptos gautinos sumos Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena (eur) 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 6095,14 
2. Sukauptos valstybinio    socialinio    draudimo    įmokų                  

 sąnaudos (atostoginiams) 
88,38 

 IŠ VISO: 6183,52 

 

 

 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

Pastaba Nr. 10.  

Ataskaitinį laikotarpį  už suteiktas kopijavimo, spausdinimo paslaugas, parduotas atsargas 

(albumus, kultūros almanachus)  iš viso apskaičiuota 185 eurai pajamų. 

Pastaba Nr. 11. Didžiausią Bibliotekos išlaidų dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

sąnaudos (84,4 %): 
 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Suma (eur) 

1. Darbo užmokesčio 41984,60 
2. Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio 799,51 

 Iš viso: 42784,11 

 
Palyginus su 2019 m. I ketvirčio duomenimis, darbo užmokesčio sąnaudos 2020 m. I ketv. 

padidėjo 4112,73 eurais dėl padidėjusio BMA ir MMA . 
 

                         Pastaba  Nr.   12.  Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.  Ataskaitinio laikotarpio 

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Suma (eur) 

1. Elektros energijos 3101,69 
2. Vandentiekio ir kanalizacijos 89,88 
3. Ryšių paslaugos 592,79 
4. Atliekų tvarkymo 67,1 

 IS VISO: 3851,46 

 
           Pastaba  Nr.   13.  Sunaudotų ir nurašytų atsargų savikainą 278,33 eurus sudaro nurašytos  

atsargos (parduoti, padovanoti reprezentacijos tikslais albumai ir kultūros almanachai). 

 
             

 

 

 

 

 

  Pastaba Nr. 14. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro: 



Eil. 
Nr. 

Sąnaudos Suma (eur) 

1. Techninė priežiūra (saugos tarnyba) 145,32 
2. Buhalterinės programos „Biudžetas" priežiūra 195,00 

3. El. įrenginių priežiūra pagal sutartį su UAB 

„Megometras“ 

 

181,50 

4. Kitos   (LATGA mokestis už kūrinių atgaminimą,   UAB 

„Gelsva „ paslaugos,  kitų paslaugų ir sanitarijos, ūkinių 

prekių įsigijimo paslaugos, banko paslaugos) 

 

433,02 

5. Prenumeratos paslaugų nurašymo sąnaudos I ketv. 1230,36 

6.  UAB „Asseco „ už bazinius LIBIS priežiūros darbus 
pagal sutartį 

363,00 

 Iš viso: 2548,20 

Direktorius Dalia Greičiutė 

Vyr.buhalteris                 Virginija Markuščenko 


