
CRC kodas: dd11e1c1

161 Forma 01.007 Forma Nr. 1 patvirtinta  

2020 kovo 31 d.

M.

2020-04-08 Nr.
(data) Kodas

Ministerijos / Savivaldybės 14

Departamento 900

Įstaigos 0161

Programos 01 007

(eurais, ct)

2 4 5 6 7 8 9

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Įstaigos vadovas      
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris
   (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
188734151     Vilnius, Šv. Jono g. 11

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

Faktinės įmokos į 
biudžetą per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Pavadinimas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES 

Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, 

Aida Baliūnienė

3

(Vardas ir pavardė)(Parašas)

Asta Junevičienė

1

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:

1.1.Finansavimo šaltinį  1.4.1.1.1

1.2. Finansavimo šaltinį 1.4.2.1.1

2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių 
panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar 
Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:           

Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9

2.1.Finansavimo šaltinį  1.6.1.1.1

2.2. Finansavimo šaltinį 1.6.1.1.2

2.3. Finansavimo šaltinį 1.6……..

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Įstatymu  
patvirtintos įmokos 

metams*

Perkeltas įmokų 
likutis  ataskaitinių 

metų pradžioje       
(iždo sąskaita)

ATASKAITA

IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

(Programos pavadinimas)

Gauti biudžeto 
asignavimai per 

ataskaitinį 
laikotarpį

Panaudoti 
asignavimai per 

ataskaitinį 
laikotarpį

Bendras nepanaudotas 
asignavimų likutis 

ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje  (7+8)        

Negautas 
asignavimų likutis 

iš iždo  (2+4-5)      

Nepanaudotas 
asignavimų likutis 
sąskaitoje, kasoje, 

mokėjimo kortelėse

Lietuvos Respublikos finansų ministro                            
2008 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro                            
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

2020 kovo 31 d.



CRC kodas: f4185261

161 Forma 01.008 Forma Nr. 1 patvirtinta  

2020 kovo 31 d.

M.

2020-04-08 Nr.
(data) Kodas

Ministerijos / Savivaldybės 14

Departamento 900

Įstaigos 0161

Programos 01 008

(eurais, ct)

2 4 5 6 7 8 9

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Įstaigos vadovas      
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris
   (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Bendras nepanaudotas 
asignavimų likutis 

ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje  (7+8)        

Negautas 
asignavimų likutis 

iš iždo  (2+4-5)      

Nepanaudotas 
asignavimų likutis 
sąskaitoje, kasoje, 

mokėjimo kortelėse

Lietuvos Respublikos finansų ministro                            
2008 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro                            
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Įstatymu  
patvirtintos įmokos 

metams*

Perkeltas įmokų 
likutis  ataskaitinių 

metų pradžioje       
(iždo sąskaita)

ATASKAITA

IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

(Programos pavadinimas)

Gauti biudžeto 
asignavimai per 

ataskaitinį 
laikotarpį

Panaudoti 
asignavimai per 

ataskaitinį 
laikotarpį

Asta Junevičienė

1

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:

1.1.Finansavimo šaltinį  1.4.1.1.1

1.2. Finansavimo šaltinį 1.4.2.1.1

2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių 
panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar 
Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:           

Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9

2.1.Finansavimo šaltinį  1.6.1.1.1

2.2. Finansavimo šaltinį 1.6.1.1.2

2.3. Finansavimo šaltinį 1.6……..

3

(Vardas ir pavardė)(Parašas)

Aida Baliūnienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
188734151     Vilnius, Šv. Jono g. 11

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

Faktinės įmokos į 
biudžetą per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Pavadinimas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES 

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos 

2020 kovo 31 d.













 
 

LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS SEKRETORIATAS 

Biudžetinė įstaiga, Šv. Jono g. 11, LT-01123 Vilnius, tel. (8 5) 210 7340, faks. (8 5) 210 7343, el. p. lietuva@unesco.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188734151 
 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO 
ATASKAITŲ 
 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, juridinio asmens kodas 
188734151, yra biudžetinė įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai, 
finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.  

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas 
banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 
ataskaitų rinkinius.  

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas vykdo 01.007.02.01.01 programą 
Dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, tarptautinėse programose, renginiuose, kuriai po 
patikslinimo 2020 metams patvirtinta 221000 Eur sąmata. 2020 metų I ketvirčiui numatyti 59200 
Eur panaudoti 87,2 procentais.  

Ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčiui buvo skirta 42000 Eur, o darbdavio socialinio 
draudimo įmokoms nuo darbo užmokesčio atitinkamai 600 Eur. Palyginus su 2019 m. I ketvirčio 
darbo užmokesčio asignavimais 2020 m. asignavimų suma didesnė, nes padidėjo pareiginės algos 
bazinis dydis bei 10 proc. buvo padidinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kultūros 
ir meno darbuotojams. Darbo užmokesčio fondas panaudotas pagal paskirtį 98,2 procentais.  

Iš ryšių paslaugoms numatytų 400 Eur per ataskaitinį laikotarpį išleista 268,60 Eur. Dar 
127,96 Eur suma įtraukta į kreditinį įsiskolinimą tiekėjams ir apmokėta kito ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje. 

Per 2020 m. I ketvirtį išleista 84,6 procentai ataskaitinio laikotarpio lėšų komandiruotėms. 
Lėšos sutaupytos, bet numatoma jas panaudoti ateityje. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai numatyti 5100 Eur panaudoti 
administracinių patalpų nuomai kaip ir buvo numatyta.  

Asignavimai komunalinių paslaugų įsigijimui per ataskaitinį laikotarpį panaudoti 83,7 
procentais – iš numatytų 700 Eur išleista 585,99 Eur. Kaip ir ryšių paslaugų atveju dalis 2020 m. I 
ketvirčio komunalinių paslaugų išlaidų apmokėta kito ataskaitinio laikotarpio pradžioje, todėl 
207,91 Eur suma įtraukta į kreditinį įsiskolinimą tiekėjams. 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui per 2020 m. 1 ketvirtį buvo 
numatyta išleisti 300 Eur. Ši suma panaudota nepilnai, nes paslaugų tiekėjų sąskaitos pateiktos 
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. 

Iš reprezentacinėms išlaidoms numatytų 100 Eur panaudota pagal paskirtį 96,64 Eur. 
2020 metais po patikslinimų padidinta išlaidų eilutė Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos – pridėta 4000 Eur tarptautinės ekspertės Yonca Erkan vizitui. Deja, dėl pandemijos  
vizitas neįvyko, tad iš šios sumos buvo panaudota tik 222,05 Eur lėktuvo bilietams. Įstaigos veiklai 
per ataskaitinį laikotarpį  skirti 2500 Eur taip pat nepanaudoti pilnai dėl mažesnio nei planuota 
pirkimų poreikio.  

Ataskaitiniu laikotarpiu nepanaudotos darbdavio socialinės paramos lėšos.  
Kita Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato 2020 metais vykdoma 

programa – 01.008.03.01.01 Įgyvendinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimo, lituanistikos 
tradicijų ir paveldo iniciatyvas ir renginius. Šiai programai įgyvendinti numatomi du projektai – 
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UNESCO pasaulio paveldo metų Lietuvoje minėjimas, kuriam skirta 15000 Eur, bei Lietuvos 
kryždirbystės turistinių kelių žemėlapio sukūrimas, kuriam skirta 9000 Eur. Abu šie projektai dar 
bus vykdomi ateityje, tad lėšos kol kas nepanaudotos. 

 
Kreditinį 5539,22 Eur Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato biudžeto 

lėšų įsiskolinimą 2020 m. kovo 31 dienai sudaro 2020 m. kovo mėnesį suteiktos paslaugos, už 
kurias sąskaitos apmokėjimui pateikiamos po ataskaitinio laikotarpio ir yra apmokamos naujo 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Debitorinio įsiskolinimo nėra. 

 
2020 m. kovo 31 d. įstaigos biudžetinių lėšų sąskaitoje likusi 12,59 Eur suma. Tai 

kasmėnesinis mokestis už banko paslaugas, kurį kredito įstaiga nusiskaičiuoja kito mėnesio 1-ąją 
dieną. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas neturi kasos ir mokėjimo kortelių.
  

 
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas nevykdo iš valstybės biudžeto 

finansuojamų projektų bendrai su Europos Sąjungos fondais ar kitomis tarptautinėmis finansinės 
paramos organizacijomis. 

 
 
 
 
 
Generalinė sekretorė                   Asta Junevičienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aida Baliūnienė, tel. 8 5 2107340, el. p. aida@unesco.lt 







5 priedas

(data)

(eurais, ct)

Laikotarpio 

pradžios likutis

Pervestinų 
sumų 

pasikeitimas

Pajamų 
administratoriaus 

pervesta sumų

Laikotarpio 

pabaigos 

likutis     

(3+4-5)

Laikotarpio 

pradžios 
likutis

Apskaičiuota 
sukauptų 

pervestinų 
sumų

Apskaičiuota 
pervestinų 

sumų

Pervesta sumų (už 
kitų pajamų 

administratorių)

Laikotarpio 

pabaigos likutis 

(7+8-9-10)

Pervestinos 

pajamos, iš 
viso

Veiklos 

pajamų rūšis
Finansavimo 

šaltinio kodas

Mokesčių 
administrato-

riaus įmokos 
kodas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IŠ VISO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generalinė sekretorė Asta Junevičienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Aida Baliūnienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

III. Pajamos IV. Papildoma informacija

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) 

Ekonominės 
klasifikacijos 

straipsnio kodas

Ekonominės 
klasifikacijos 

straipsnio 

pavadinimas

I. Pervestinos sumos II. Sukauptos  pervestinos sumos

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo 
finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių                                                                                  

(sudarymo vieta)

                                (administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

(Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos forma A5)

 APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS,  
ATASKAITA UŽ 2020 METŲ I KETVIRTĮ

2020-04-08 Nr. _________

_____________Vilnius___________

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, 188734151, tel. Nr. 8 5 2107340



6 priedas 

(eurais, ct)

tiesiogiai į 
valstybės iždo 

sąskaitą

netiesiogiai į 
valstybės iždo 

sąskaitą

su valstybės 
iždu su kitu VSS

1 2 3 4 5a 5b 5c 5d 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IŠ VISO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generalinė sekretorė Asta Junevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Aida Baliūnienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, 188734151, tel. Nr. 8 5 2107340

2020-04-08 Nr. _________
(data)

Pervesta sumų
Ekonominės 
klasifikacijos 

straipsnio 

kodas

Ekonominės 
klasifikacijos 

straipsnio pavadinimas

I. Pervestinos sumos II. Sukauptos  pervestinos sumos

Laikotarpio 

pradžios likutis

Pervestinų 
sumų 

pasikeitimas

III. Pajamos IV. Papildoma informacija

Vilnius

(sudarymo vieta)

Sumų užskaita

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms 
ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių                                  

Laikotarpio 

pradžios likutis

Apskaičiuota 
sukauptų 

pervestinų 
sumų

Apskaičiuota 
pervestinų 

sumų

Laikotarpio 

pabaigos likutis     

(7+8-9)

Laikotarpio 

pabaigos likutis   

(3+4-5a-5b-5c-5d)

Pervestinos 

pajamos, iš 
viso

Veiklos 

pajamų rūšis
VSS juridinio 

asmens kodas

Finansavimo 

šaltinio kodas

(administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

(Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos forma A6)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) 

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ  2020 
METŲ I  KETVIRTĮ



7 priedas 

(administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

(data)

(eurais, ct)

gautos įplaukos iš VSS gautos įplaukos iš kitų 
subjektų (ne VSS)

užskaitos su kitu VSS 
suma

į valstybės iždo 
sąskaitą

užskaitos su 
valstybės iždu suma

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 6 7 8

IŠ VISO:

Generalinė sekretorė Asta Junevičienė
(parašas)

Vyriausioji buhalterė Aida Baliūnienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Laikotarpio pabaigos 

likutis   (3+4a+4b+4c-

5a-5b)

VSS juridinio asmens 

kodas

Ekonominės 
klasifikacijos 

straipsnio kodas

Ekonominės 
klasifikacijos 

straipsnio 

pavadinimas

I. Pervestinos sumos

Laikotarpio pradžios 
likutis

Finansavimo šaltinio 
kodas

II. Papildoma informacija

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) 

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo 
finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių                                  

SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮPLAUKŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT TIESIOGIAI Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, 
ATASKAITA UŽ 2020 METŲ I KETVIRTĮ

(Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos forma A7)

Pervestinų sumų pasikeitimas 

Vilnius

(sudarymo vieta)

2020-04-08 Nr. _________

Pervesta sumų

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, 188734151, tel. Nr. 8 5 2107340


