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DRUSKISTSKl) )U[STO �1UZIEJ1'S

i\ISKJ:<-lAMi\Srs RASTAS

Prie 2017 m. lr lctvirčio finansinės at�kailu,

I. BE!'iIJlW.lI DALIS

I. Druskininkų mi(",(O muziejuv (lol iau - Mu/iejus) yra Druskininkų ...... ivald)bės biudžetme

istaiga kaupianti, sauganti, d<sponoojantL tirianti, restauruojanti ir populiarinli SlJsietll.'l SlJ

Drusl<ininka.is ir.torinius paminklus, kultūros palikimą, m""" karinius.. :-'luziejaus pav'adinimo

santrumpa - O:-.tM.

MUJ.iejus, '1tdydamlll> 5lWO veiklą, Įgyvendina Druskininkų S3"iv-aldy'bės strateginio

plana...imo dokumenIUS:

1.1. Druskininlų savivaldybės 2014--2020 m. stratcgini pl,;tros planą;

1.2. Druskininkų sa...ivaldybės 2015-2017 metų straleĮ!iniu 'ciklos plano 8 programos

.. Kultlirus plėtros prugrama'" OI tikslo "Plėtoti kultliros srities paslaugas ir gerinti jų kokyb<,:" 03

uMa... inio "Išsaugoti paveldą. i,tnrin� ir kultijrin� atminti" OI pricmon� "Druskininkų miesto mutiejaus

\'eiklos vykdy'mas";

1.3. Druskininlų savivaldybės 2017 m. hiudtctll.

2. Muz.icjaus 'eiklos pagrindiniai rikslai - kaupti, saugoti, ehponunli, tirti, resLaUJ'\lOti ir

populiarinti SU Druskininuis susierus i5llwijos paminklu.., kuhūros ir ;"lorijos palilimą. meno lŪTiniu$,

dimci �ict.:ji�d�

J. Įgyvendindamas iioos tilslus, Muz.icjus vykdo iias funlcijas:

3.1. isigyja. tiria ir siSlemina mU7iejin� bei isr<winę wnę turinčius elsponarus, formuoja

mUJ:iejaus rinkinius, atitinkančius \-tuTiejaus profili bei fondo rinkinių komplekta...imo kryptis;

3.2. užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkam .., saugojim<> "'I1y'g3$ ir apsaugą, jų

konservavimą ht.i restauravimą:

3.3. rengia sukauptų rinkinių pagrindu ekspozidjas ir pamdas, publiku"ja tyrinėjimų rezultatus.

rengia. l�idJ-ia miestų ir Muziejų populiarinančius leidinius;

3.4. priima ir :;augo laikinai pcrdootus eksponalus;

35. bcndradart>iauja su hietimo įstaigumis ir rengia muziejines rookslci... ių š...ietimo

pro�:

3.6. kultūrines Muziejaus prllgramas vykdo lartu su killlmis organi7xijomis, mmininkai!> ir

kolcklyv-ais;

3.7, rengia pa.<J<aita$, seminanJS, konferencijas ir oficialius m�10 renginius;

3,8. adieka kitas leis,;s akmose numatytas funkcijas.

4. Muziejaus adresas - M. K,Ciurlionio g. 59, 661 64 Druskininkai.

5. MU7iejalls !>teig�jas yra Druskininkų savivald)'hės taryha.

6. MUJ:iejlls savu veikloje vad"vauj�i Lieluvos R�spuhlikos Konstitucija. lietuv'os

Respuhlikos Prezidento dekretais, LietUVI)S Respublikos Vyriausy'bės nutarimais, lietuvos Respuhlikos

kultūros ministerijos teises aktais.. Druskininkų s<l\'i"'aldyhė-; Iar}-OOS ir administracijos teisės aktais bei

\tuziejaus Statutu. '

,. Muziejus yT1l jstat)mų ir kitų teisės aktų nustatyta tv.arU. įregistruotas juridinis asmuo,

turinti!> savo anspaud.a" SI.! savo pav'adinimu, sąskaita>. banke. Jlllidinio asmms kodas 188205689.

Sudaro ir teikia atslirus tcmcsnio lygio finansinių ata�ailų ir hiudtcto 'y'kdymo ataskaitų rinkinius.

8. MUJ:ieju!> kaip saviv'a1dybės iv1eigta kultlims istaiga. jrcgir.truota 1.iC1U\lOS Respublika!>

istat)'mų nU!>lal)la tvarka Lietuvos Rcspullikos kultūr", ministcrijoje 1999 m. gegužės 26 d.,

iregimavim<> NR. KĮ 99_181 sm.

9. Muziejus struktūrinių vienetų ir kontroliuojamų subjektų neluri.



10. Muziejuje patvirtinti 6 etalai: direkk>rius - I et'""-�; �)'riausiasis fondų �ugotojas - I etatas;

V)Tiau>iasis finansininkas - I etatas; vyriausiasis mU/iejininkas - I etatas, mUliejininkas - I etatas ir

salių pritiCirdojas - I etatas,

II. A"SKAITOS "OLlTlKA

II. MUIiejaus apskai!OS politika patvininta Muz.icjaw; din:kIoriaw; 2016-12-30 jsal..yml.'

�r.I ...n.

III. PASTABOS

12. Buhalterinės ap,kaitos s.ą,kaitų likučiai 2015 metų prad!ioje perskaičiuuti i Eurus.

13. Muziejinių vertY'bių, kuri", buvo ikainotos simboline verte, kainus perskaičiuotos lr

ivertintos simboline I Eur verte. o kainų skirtumas sm.laro pcrkainavimo rezervą.

14. Per 2011 m�ų I pu.s�i i� savivaldybes biud!clo veiklos pn>gramai finansuoti.

trumpalaikiams jsiJll'l"C'igojimams dengti ir darbo u1mok�iui dalinai al'ibt)1i gauli asignavimai

4U51.19Eur.

15. Pet" 2017 m. I pų:<m�j ilgalaikio tuno nebu�'o perdunt.a ar nura!)U. Įsig:.u mlU.icjinių

vertybių ut 1-228.80 Eur.

16. Ilgalaikio tuno balansinė �'ene sunW:ėjo di:! jo nusid;,vėjimo.

17. MUliejaus ilgalaiki" makriali"jl' turto. kuris >'ra nusid;,vėjęs, lačiau naudojamas veikl"je.

vert� yra 12.048,71 Eur,

18. Atsargų, skinų parduoti likuti 2408,62 L:ur sudaro suvenyrai ir leidiniai skini parduoti

vykdant muziejaus veiklos programą (pajamos u1 paslaugas). Muziejau.. teikiamų paslaugų kainos

patvirtintos Dru,J,;ininkų $lI�ivaldy-bės tarybos 2016 m. sausio 29 d. 'l'rertdimu Sr.n.N ..f)ė,1

l>r\Iskininkų !o&vivaldyb<:. kultQros i-;taigų teikiamų pasleugų kainų-o

19. Veiklos n:ZUltalų ataskait<:tie pagrindine- �'eiklos pajamos. palyginus su Iuo pačiu praėjusių

metų laikotarpiu, sumažtjo 1.698,42 Eur. Daugiausiai - 1.861.911 Eur sumaJ.ėjo finansa�'imo pajamos

iš S8vivaldy'� biud!elo.

20. Paj�mų ut paslaugas ir suvenYIll parda�im� per 2011 m. I pusmeli gauta 3.216,10 Eur, tai

25�.Q I Fur daugiau nei per pnlėjusių metų tų pati laikotu'T'i.

21. Pagrindin;'. veiklos s.ąnaudos. pal)'ginus su Iuo pačiu pruejusių melŲ laikotarpiu, sumažėjo

1.140,20 Fur. Didžiausia, skirtuma, darbo užmokesti" ir !>OCialini" draudimo i!laidų eilukje. kuri

padidėjo 4.356,92 Eur dėl datbo užn1oke..:!io padidinimo kullūros ir mc:no darbuotojams nuo 2016 mc:[Ų

JI plI-...-nctio. Komunalinių paslaugų ir r)!ių sąnaudų ..ilutėjc sumatėjimas 1.182,&1 Eur �IIO, kad

buvo trumpesnis !ildymo ....,..On&S ir mviau rnergijos sunaLJdnb. mlUicj:aus pa..ato !ildymui. Jk 10.

nebuvo ši� \latosios galerijos pa-;talaS. Sunaudotų alsargų eilutėje sąnaudų &Umilijim�

1.821,15 Eur dėl to. kad mažiau isig)"Ul trumpalaikio lurto. " kitų paslaugų eilutėje sąnaudų

,umatėjimas 2.;\79,41 Eur ,Jė1 to. kad 2016 m. v;tnvų simpuziumo i�laidos buv" II ir IJJ ketv, o 2011

m.• nurnal}'t'" 111 ketv. Kit",e sąnaudų .. ilutčse suma1ėjimas ndymus,

Direktorius Gintaras Dumčius

Vyriausioji finansininkė Regina AurutĮevičicnė


