
 

DĖL  2022  METŲ  9 MĖNESIŲ  BIUDŽETO ATASKAITŲ 
(AIŠKINAMASIS RAŠTAS) 

 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė 

kultūros įstaiga, kurios misija – puoselėjant atvirą Lietuvos kultūrą, kūrybinį potencialą, 

siekiant valstybės ir visuomenės gerovės, kaupti, saugoti, tirti, restauruoti, pristatyti ir 

populiarinti nacionalinės vertės dailės kūrinius ir kitas kultūros vertybes, sudarant sąlygas 

įvairiapusiam visuomenės švietimui ir kultūrinio pobūdžio socialinių programų įgyvendinimui. 

 Lietuvos nacionalinis dailės muziejus yra finansuojamas iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto.   

Muziejaus steigėjas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

Muziejus neturi kontroliuojamų  ir asocijuotų subjektų. 

Muziejus, vykdydamas Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų 

subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo 

lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir 2022 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr.1K-301 redakcija, sudaro ir teikia Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijai biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas. 

Muziejus per 2022 metų 9 mėnesius sumokėjo į biudžetą 530 065,02 EUR 

pajamų įmokų. Pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1 iš valstybės biudžeto Muziejus gavo   

123 240,01 EUR.  Bendras nepanaudotas pajamų įmokų likutis su perkeltu 2021 metų 

likučiu yra  581 133,57 EUR.  Pridedama forma Nr.1. 

Pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 Muziejus per 2022 metų devynis 

mėnesius gavo 5 174 540,89 EUR. Gauti asignavimai panaudoti pagal patvirtintus išlaidų 

ekonominės klasifikacijos straipsnius.   Pridedamos formos Nr. 2. 

 Banko sąskaitoje biudžetinių lėšų likutis 2022 m. rugsėjo 30 dieną – 20,26 EUR. 

Tai  yra biudžeto lėšos skirtos mokėti atostoginiams. Pridedama banko išrašo kopija. 

            

            

       
  



        Per ataskaitinių 2022 metų devynis mėnesius muziejus panaudojo 5 297 780,90 EUR 

biudžeto lėšų. Biudžeto sąmatos vykdymas pagal programas, uždavinius ir priemones 

atsispindi formoje Nr.4. Pridedama forma Nr.4. 

        Mokėtinų sumų likutis iš biudžeto lėšų 2022 metų rugsėjo 30 dieną yra 516 033,67 

EUR. Didžiausią dalį – 442 668,25 EUR sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

įsiskolinimas. Tai yra priskaitytas darbo užmokestis už rugsėjo mėn. Šių metų spalio 10 

dieną šis įsiskolinimas sumokėtas. 

Įsiskolinimas už prekių ir paslaugų naudojimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

yra  63 081,58 EUR.  Iš jų didžiausią sumą sudaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas 

per rugsėjo mėn. – 40 103,81 EUR. Ataskaitų pateikimo dienai šie įsiskolinimai jau yra 

sumokėti. Pridedama Mokėtinų sumų ataskaita. 
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