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I. BENDROJI DALIS 

 

 

              Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga, 

rejestro Nr. 002164 įregistruota 1998 m. balandžio 17 d., adresu Tilžės g.10 LT 99172 Šilutė, 

įstaigos kodas 190700188.  

             Pagrindinė veikla  - ”Bibliotekų veikla” 

             Įstaiga yra  atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su pavadinimu ir  atsiskaitomąsias 

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotose kredito įstaigose. 

             Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų 

subjektų neturi. 

             Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka  turi šiuos filialus: 

1. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Šilutės miesto filialas, H. Šojaus 

g. 2a, LT- 99128 Šilutė. 

2. Šilutės rajono savivaldybės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Bikavėnų filialas, Bikavėnų k., 

Bikavėnų paštas, LT- 99443 Šilutės rajono. 

3. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Degučių filialas, Degučių k., 

Degučių paštas, LT- 99216 Šilutės rajono. 

4. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filialas, Gardamo k., 

Gardamo paštas, LT-99417 Šilutės rajono. 

5. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos  Grabupių filialas, Grabupių k., 

Šilutės paštas, LT-99152 Šilutės rajono. 

6. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Inkaklių filialas, Inkaklių k., 

Švėkšnos paštas, LT-99391 Šilutės rajono. 

7. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Laučių filialas, Laučių k., Šilutės 

paštas, LT-99154 Šilutės rajono. 

8. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Juknaičių filialas, Juknaičių km, 

Juknaičių paštas, LT-99331 Šilutės rajono. 

9.  Šilutės rajono savivaldybės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Katyčių filialas, Katyčių k., 

Katyčių paštas, LT-99224 Šilutės rajono. 

10. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialas, Kintų k., Kintų 

pašt., LT-99358 Šilutės rajono. 

11. Šilutės rajono savivaldybės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Balčių filialas, Balčių k., Vainuto 

paštas, LT-99433 Šilutės rajono. 

12. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filialas, Pašyšių k., 

Pašyšių paštas, LT-99323 Šilutės rajono. 

13. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Ramučių filialas, Ramučių k., 

Ramučių paštas, LT-99419 Šilutės rajono. 

14. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Rusnės filialas, Rusnė, Neringos 



g. 2, Rusnės paštas, LT-99349 Šilutės r. 

15. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Saugų filialas, Saugų k., Saugų 

paštas, LT-99402 Šilutės rajono. 

16. Šilutės rajono savivaldybės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Šylių filialas, Šylių k., Šylių 

paštas, LT-99426 Šilutės rajono. 

17. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos  Švėkšnos filialas, Švėkšna, 

Liepų aikštė 25,  Švėkšnos paštas, LT-99382 Šilutės rajono. 

18. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Traksėdžių filialas, Traksėdžių 

k., Šilutės paštas, LT-99105 Šilutės rajono. 

19. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialas, Usėnų k., Usėnų 

paštas, LT-99314 Šilutės rajono. 

20. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vainuto filialas, Vainutas, 

Galnės g. 1 Vainuto paštas, Vainuto seniūnija, LT-99432 Šilutės rajono. 

21. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filialas, Vilkyčių k., 

Vilkyčių paštas, LT-99369 Šilutės rajono. 

22. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Ž.Naumiesčio filialas, 

Ž.Naumiestis, Pergalės aikštė – 1, Ž.Naumiesčio paštas., Ž.Naumiesčio seniūnija, LT-99207 Šilutės 

rajono. 

Bibliotekoje 2014 m.  patvirtinta 67,25 pareigybė.  

              Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos finansiniai metai sutampa su ataskaitiniais metais.           

            Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija yra Šilutės rajono savivaldybė. 

             Biblioteka savininko nustatyta tvarka panaudos ir patikėjimo teise valdo ir  naudoja į 

bibliotekos buhalterinę apskaitą įtrauktą turtą ir juo disponuoja.     

             Biblioteka yra daugiafunkcinė įstaiga. Jos tikslai yra įtakoti informacijos ir žinių 

visuomenės raidą, diegti demokratijos, intelektinės laisvės, teisės į informaciją ir kultūros atvirumo 

vertybes, užtikrinti veiksmingą ir efektyvų Bibliotekos viešųjų bei techninių paslaugų, procesų bei 

išteklių valdymą, formuoti konstruktyvius, tiksliais duomenimis ir grįstus Bibliotekos, 

bendruomenės ir vietos valdžios santykius. Skaidriai, efektyviai ir ekonomiškai naudoti gautas 

asignavimų lėšas.  

             Tolesnę Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos veiklą gali įtakoti Lietuvos ekonominė ir 

demografinė situacija - jaunų šeimų išvykimas į užsienį, mažėjantis gimstamumas rajone, ženkliai 

sumažėjęs  mokyklinio amžiaus vaikų  skaičius (ypač kaimo vietovėse) tai  biblioteka netenka 

lankytojų. 

                                                                                                                              

II.  APSKAITOS POLITIKA 

 Parengimo principai 

                               

 Bibliotekos tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio31 d. 

įsakymu Nr. 1K- 040  „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23 - ojo standarto 

patvirtinimo „  ir vėlesniais jo pakeitimais.                       

Sumos  finansinėse ataskaitose pateikiamos nacionaline valiuta – litais (Lt). 

   

    Ilgalaikis materialus turtas 

                     

 Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą 

ir vertės sumažėjimo nuostolius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro “Dėl 

viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“. Ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant  tiesinį proporcinį metodą. Ilgalaikio 

materialiojo turto naudojimo laikotarpiai nustatyti, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus 

normatyvus.                     



                    Nematerialus turtas 

 

              Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

vertės sumažėjimą.  

                     

                   Ilgalaikis finansinis turtas 

 

 Biblioteka ilgalaikio finansinio turto neturi, todėl finansinės rizikos valdymo tikslų ir 

politikos aptarti nėra tikslo. 

            

           Pajamų pripažinimas 

 

 Biblioteka finansavimo pajamos pripažįstamos tada, kai patiriamos sąnaudos. 

 

  Sąnaudų pripažinimas 

 

   Biblioteka veiklos sąnaudos pripažįstamos kaupimo ir palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų ar jų ekvivalentų suma. 

Atsargų sunaudojimo sąnaudos pripažįstamos, kai atsargos išduodamos naudojimui veikloje. 

 

III. PASTABOS 

 

Finansinės būklės ataskaitos pastabos 

 

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialus turtas 

 

  Ilgalaikis nematerialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius. Amortizacija paskirstoma tolygiai kiekvienam 

naudingo tarnavimo mėnesiui. Pagrindinėje veikloje naudojamo nematerialiojo turto amortizacija 

pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis.  Ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi 

nuliui. Ilgalaikis nematerialus turtas apskaitomas pagal finansavimo šaltinius. Ilgalaikio 

nematerialaus turto, kurio kontrolę ribotų sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija Biblioteka neturi. Bibliotekoje dalis ilgalaikio nematerialaus 

turtas yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas  veikloje. 2014 m. I ketvirtį 

neatlygintinai ar kita finansavimo forma nematerialaus turto negauta.          

Bibliotekos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo 

tarnavimo laikas: 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija  2 m. 

2. Kitas nematerialusis turtas                                                          6 m 

 

2 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas 
 

 

          Buhalterinėje apskaitoje  ilgalaikis materialusis turtas  registruojamas įsigijimo savikaina, 

sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo 

dienos būklę. Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis  Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra 

prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 2014m I ketvirtį gauta 

kompiuterinės įrangos už 38962Lt, valstybės lėšos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro įsakymu „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ 2010 m. spalio 6d. Nr. ĮV-

499 ir 12 VSAFAS  reikalavimu bibliotekų fondai apskaitoje yra rodomi kaip atskira ilgalaikio 



materialiojo turto grupė, finansinės būklės ataskaitoje apskaitoma II.9 „kitas ilgalaikis materialus 

turtas.“ Bibliotekos fondus sudaro atskiros knygos, kurių įsigijimo savikaina mažesnė už 

Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę ( mažiau nei 1000 Lt). 

Bibliotekos fondams nusidėvėjimas neskaičiuojamas, jie nurašomi kai pripažįstami netinkamais 

naudoti. Bibliotekos fondai apskaitomi pagal finansavimo šaltinius. 2014m I ketvirtį bibliotekos 

fondams papildyti skirta: valstybės lėšos – 24582,50Lt 

       Bibliotekos fondai pagal šaltinius.            

 

Balansinė 

sąskaita 

Pavadinimas Pradinė vertė 

Lt 

Įsigijimo 

vertė Lt 

Nurašyto 

turto vertė Lt 

Likutinė vertė 

Lt 

1209201 Bibliotekos fondai –savivaldybės lėšos 146219,05 0 0 146219,05 

1209203 Bibliotekos fondai – valstybės lėšos 1153134,91 24582,50 0 1177717,41 

1209205 Bibliotekos fondai –kitų šaltinių lėšos 453683,90 0 0 453683,90 

 VISO 1753037,86 24582,50 0 1777620,36 

 

 

3 pastaba. Biologinis turtas 

              

             Biologinis turtas – tai turtas iš kurio pagrįstai tikėtina, kad gausime  ekonominės naudos 

arba naudosime kultūriniams, gamtosauginiams, moksliniams, teisėsaugos ar pažintiniams tikslams.             

Viešosios bibliotekos kiemelyje, esantys  krūmai ir keli medžiai neatitinka šių kriterijų, jie yra 

puošybos elementai ir  balanse neapskaitomi.  

                                                   

4 pastaba. Trumpalaikis turtas 

 

 

Atsargos 

            Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų 

ministro įsakymu „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 8-ojo standarto 

patvirtinimo“. Atsargos – tai trumpalaikis turtas, kurį Biblioteka sunaudoja pajamoms uždirbti ir 

viešosioms paslaugoms teikti per vienerius metus. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargos atiduotos naudoti bibliotekos veikloje iš karto 

pripažįstamos sąnaudomis. Atsargomis taip pat laikomas bibliotekos įsigytas ūkinis inventorius - 

materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią bibliotekos ilgalaikio materialiojo turto 

vertę. Ūkinis  inventorius  apskaitomas nebalansinėse  sąskaitose  kiekine ir vertine išraiška. 

Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas Bibliotekos nebalansinėje sąskaitoje davėjo nustatyta 

kaina arba šis turtas apskaitomas vieno lito verte.   

Atsargos 2014 m. kovo 31 d. sudarė 979 Lt. (degalų likutis automobilyje –  37,10Lt, kitos gautos 

atsargos – 941,90Lt.).  

Išankstiniai apmokėjimai 

          Išankstiniai apmokėjimai 2014 m. kovo 31 d. sudarė 21360 Lt. (ateinančių laikotarpių 

sąnaudos -  apmokėjimai  tiekėjams  prenumerata 19133,85 Lt ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  

2226,52 Lt) .  

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

              Pinigus sudaro pinigai  kredito įstaigų sąskaitose. Biblioteka 2014 m. kovo 31 d. biudžeto 

lėšų neturi. Bibliotekos kasoje nulinis likutis. Kitose pinigų kredito įstaigų sąskaitose -    32265Lt.  

 

                                               5 pastaba. Finansavimo sumos 

 

          Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Finansų ministro įsakymu “Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 



atskaitomybės 20-ojo standarto patvirtinimo“. Finansavimo sumos pateiktos 4 priede. Finansavimo 

sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus . Šilutės F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka finansavimo sumas gauna iš savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto ir kitų 

šaltinių bibliotekos statute nustatytiems tikslams įgyvendinti ir savarankiškoms funkcijoms vykdyti. 

Finansavimo sumos apima gautas pinigines paramas ir kitą  paramos būdu gautą turtą. F.Bajoraičio 

viešosios bibliotekos finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos: finansavimo sumos 

nepiniginiam  turtui įsigyti ir  finansavimo sumos kitoms išlaidoms - gautinos, gautos ir panaudotos. 

Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 

patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.  

                                                     

6 pastaba. Įsipareigojimai. 

 

 

         Biblioteka ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikius įsipareigojimus 277891 Lt sudaro 

tiekėjams mokėtinos sumos 152337Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 24732Lt, 

sukauptos mokėtinos sumos 100058 Lt (atostoginiai ir soc. draudimo įmokos) bei kiti trumpalaikiai  

įsipareigojimai 764 Lt. 

 
    

7 pastaba. Grynasis turtas 
      Bibliotekos 2014 m. kovo 31 d. sukauptas perviršis ar deficitas sudarė  - 4378Lt.. 

                                                   

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos 

 

8 pastaba. Finansavimo pajamos 

 

               Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos 

registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra 

uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos  nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Informacija apie finansavimo pajamas pateikta 5 pastaboje 

 

9 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

 

       Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų 

ministro įsakymu “Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto 

patvirtinimo“.  Pagrindinės veiklos kitos pajamos - apskaitomos pajamos gautos už teikiamas 

mokamas paslaugas. 2014m I ketvirtį surinkta 2452,52Lt, susigrąžinta 1600Lt, o panaudota 

380,15Lt lėšų už mokamas paslaugas. 

 

10 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

 

       Veiklos sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tą laikotarpį, kurį patiriamos. Atsargų 

sunaudojimo sąnaudos pripažįstamos, kai išduodamos naudojimui veikloje, ateinančių laikotarpių 

sąnaudos apskaitomos tuo laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos. 

   Veiklos sąnaudos apskaitomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro  

įsakymu „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto 

patvirtinimo“. 

                Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2014 metų I ketvirtį sudarė 536250 Lt., tai sudarė darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos –384640, nematerialiojo turto amortizacijos ir 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos -50934Lt, šildymo, elektros energijos, ryšių, vandentiekio ir 

kanalizacijos sąnaudos – 75465Lt, komandiruočių sąnaudos – 204Lt, transporto sąnaudos – 3681Lt, 

kvalifikacijos kėlimo – 900Lt, paprastojo remonto ir eksploatavimo - 50Lt, sunaudotų atsargų,  kitų 



paslaugų  – 19996Lt.Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo  

principais tuo ataskaitiniu  laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant 

į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma 

tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų  uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos  pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo 

patirtos. Darbuotojams sukauptos mokėtinos sumos už kasmetines atostogas ir Sodros įmokos nuo 

atostoginių ataskaitoje kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis  kiekvieną mėnesį. 
 

 

      Direktorė                                                                                                                  Dalia Užpelkienė 

 

 

 

  Rengėjas 

 Vyr. buhalterė  Stasė Stankevičienė 
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