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LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA 
 

2018 metų IV ketvirčio 
 

SĄMATOS  VYKDYMO  ATASKAITOS  AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 

 

I.  BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, kodas 191379828, Žygimantų g. 1, 

Vilnius. LMA Vrublevskių biblioteka neturi savo filialų bei kontroliuojamų subjektų. 

Bibliotekos steigėjas yra Lietuvos mokslų akademija. Metinę konsoliduotą atskaitomybę 

pateikia Lietuvos mokslų akademijai. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Vidutinis darbuotojų skaičius – 152 vnt. 

Nuo 2015 metų apskaitos valiuta – euras. 

 

II.  BENDRA  INFORMACIJA 

APIE  LIETUVOS  MOKSLŲ  AKADEMIJOS  VRUBLEVSKIŲ  BIBLIOTEKĄ 

 

LMA Vrublevskių biblioteka yra valstybinės reikšmės biblioteka, biužetinė mokslo ir kultūros 

įstaiga. Ji įkurta 1912 metais. Jos įkūrėjas – žymus Vilniaus advokatas, visuomenininkas, bibliofilas 

Tadas Stanislovas Vrublevskis (*1858 XI 8–†1925 VII 3). Steigimo metu (antrajame XX a. 

dešimtmetyje) LMAVB turėjo apie 163 tūkstančius tomų, daugiau kaip 35 tūkst. rankraščių, didelį 

numizmatikos bei kartografinės medžiagos rinkinį ir nemažą paveikslų kolekciją. Dabar LMAVB 

fondą sudaro daugiau kaip 3,7 mln. egzempliorių dokumentų, iš jų – daugiau kaip 267 tūkst. 

rankraščių. 

LMA Vrublevskių biblioteka komplektuoja ir saugo mokslo informacijos išteklius, diegia ir 

palaiko informacinę sistemą ALEPH, aptarnauja skaitytojus, rengia ir leidžia mokslo veikalus ir 

raštijos paminklus, bibliografines rodykles, kitus informacinius leidinius, kataloguoja ir sistemina 

spaudinius, populiarina bibliotekines ir bibliografines žinias, keičiasi literatūra su šalies ir užsienio 

bibliotekomis, vykdo tarpbibliotekinio ir tarptautinio abonementų funkcijas, rengia Bibliotekos 

fonduose saugomos dokumentinės medžiagos parodas, rūpinasi Bibliotekos darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimu. 

LMA Vrublevskių biblioteka vykdo vieną programą – „Mokslo ir studijų sistemos 

informacinių poreikių tenkinimas“. LMAVB integracija į mokslinės informacinės visuomenės raidą 

paspartėjo, kai jai buvo patikėta kurti Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos (LIEMSIS) 

mokslinių publikacijų duomenų bazę, dabar tapusią LVU programos dalimi, bei koordinuoti šį 

darbą valstybės mokslo institutuose. Tuo pačiu Biblioteka įsijungė į LABT-M projektą, dalyvavo 

diegiant integruotą bibliotekinę sistemą ALEPH 500 (18 versija) ir administravo šios sistemos 

diegimą mokslo institutų bibliotekose. Iki 2011-02-01 LMAVB buvo LMT partneris kuriant 

tarptautinę ekspertuojamą „Lituanistikos“ duomenų bazę; nuo 2011-09-01 ji šią bazę kuria kartu su 

keliolika kitų bibliotekų kaip Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos narė. 

Universali mokslinė LMAVB paskirtis, čia diegiamos informacinės technologijos atveria 

dideles galimybes keistis mokslo informacija, užmegzti ryšius su kitomis mokslo, mokymo bei 

kultūros institucijomis ir visuomene. LMAVB jau kelerius metus bendradarbiauja su Lietuvos 

nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka kuriant nacionalinę Autoritetinių įrašų bazę, taip pat 

vykdė „Virtualios elektroninio paveldo sistemos“ (VEPS) ir „Lietuvos istorinių vietovardžių, 

asmenvardžių bei istorinės chronologijos tezauro“ (BAVIC) kūrimo darbus. LMAVB 

bendradarbiauja su Vilniaus universiteto biblioteka, dalyvauja Lietuvos akademinių bibliotekų 

informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo darbuose. 
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Kartu su akademinėmis bibliotekomis ji dalyvauja kuriant Lietuvos virtualiąją biblioteką. Ji taip pat 

bendradarbiauja su Lietuvos mokslo institutais ir įvairių mokslų centrais, kuriant mokslinių 

publikacijų duomenų bazę. 

Esama sričių, kuriose LMA Vrublevskių biblioteka susiduria su dideliais sunkumais. 2009 m. 

LR Vyriausybė Bibliotekai 10 kartų sumažino lėšas leidiniams įsigyti. Jos iki šiol tebėra 

negrąžintos į buvusį lygį. Gaunamo finansavimo užsakyti būtiniausiai literatūrai neužtenta taip pat 

dėl kasmet didėjančių spaudos kainų. 

Kitą sunkumų zoną sudaro nepakankamas Bibliotekos knygų saugyklos pastato 

rekonstrukcijos finansavimas. Rekonstrukcijos darbus planuojama atlikti per trejus metus. Bendra 

darbų vertė – daugiau kaip 8,6 mln. eurų. Pradėti rekonstrukciją 2016 m. gauta 320 tūkst. eurų. 

Jiems tęsti 2018 m. paskirta 1201 tūkst. eurų. Jei finansavimo lygis išliks toks ar bus panašus, 

rekonstrukcijos darbai užsitęs mažiausiai 6–7 metus. 

 Ilgalaikių įsipareigojimų – indėlių, paskolų, vertybinių popierių – Biblioteka neturi. 

 

III.  TEISĖS  AKTAI  IR  REGLAMENTAI 

 

LMA Vrublevskių biblioteka, vadovaudamasi bendrais apskaitos principais, teisės aktais, 

reglamentuojančiais jos veiklą, taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos 

duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 

reikalavimo, Biblioteka vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS 

„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimais“. 

LMA Vrublevskių biblioteka buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia 

pagal šiuos teisės aktus: Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos 

Respublikos bibliotekų įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos kilnojamų 

kultūros vertybių įstatymą, 2010-10-06 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą Nr. ĮV-499 

„Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“, 2006-12-11 Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro įsakymą Nr. ĮV-670 „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“, 2008-12-31 

įsakymas Nr.1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio 

lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (2018 m. kovo 1 d. 

redakcija,2018-12-31 įsakymo Nr. 1K-464 redakcija),2005-12-23 Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro įsakymą Nr. ĮV-757 „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos 

dienoraščio formų patvirtinimo“, 2005-11-02 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą Nr. 

ĮV-502 „Dėl valstybės ir savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo 

patvirtinimo“, LR Vyriausybės 1999-06-03 nutarimą Nr. 719 „Dėl inventorizavimo taisyklių 

patvirtinimo“, LRV 2000-02-17 nutarimą Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų 

atlikimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo 

pakeitimo įstatymą Nr. IX-1940 (2004 m. sausio 13d. redakcija), 2005-12-22 Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo Nr. X-471 bei minėtų teisės aktų pakeitimus, 2013-06-26 nutarimą Nr. 

604 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą 

ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, 2014-04-17 įstatymą Nr. XII-828 „ Lietuvos 

Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas“, 2014-11-28 LR finansų ministro 

įsakymą Nr. 1K-407, 2017m. birželio 30d. įsakymas Nr. 1K-259, 2008-12-31 įsakymas Nr.1K-465, 

2018-02,07 įsakymas Nr. 1K-50 redakcija. 
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IV. APSKAITOS  ORGANIZAVIMAS 

 

Atsakomybė už apskaitos organizavimą 

 

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, LR viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymą ir LR finansų ministro įsakymą „Dėl biudžetinių įstaigų apskaitos 

organizavimo taisyklių patvirtinimo“ už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą 

ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakingas LMA Vrublevskių bibliotekos vadovas. 

Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus 

pavaduotojas finansų reikalams atsako už buhalterinių įrašų teisingumą. 

 Bibliotekos vadovas ir direktoriaus pavaduotojas finansų reikalams pasirašo įstaigos 

finansines ataskaitas ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas. 

 

V.  SĄMATOS  VYKDYMO  REZULTATAI 

 

2018 metų trečias ketvirtis daugeliui Bibliotekos skyrių buvo sėkmingas, tačiau ne visus 

sumanymus pavyko įgyvendinti dėl tradicinio lėšų nepritekliaus statybai vykdyti. Vis dėlto Ūkio 

skyrius pagal finansines galimybes atliko visus darbus, užtikrinančius tiek saugų pastatų 

eksploatavimą, jų einamąjį remontą, tiek leidinių ir inventoriaus iš anksčiau kituose mokslo 

centruose panaikintų Bibliotekos skyrių saugų pergabenimą į centrinius rūmus. Lyginant su 2017 

metais didelių sąmatos pakeitimų Biblioteka neturėjo. Įstatymų numatyta tvarka pasikeitė 40 

tūkstančių eurų tik darbo užmokesčio suma. Netinkamų finansuoti išlaidų Biblioteka neturėjo. 

Iš biudžeto gauta 3288 tūkstančiai eurų. Kasinės išlaidos – 3288 tūkstančio eurų. Įvykdymas –

100 procentų. 

Uždirbtų lėšų gauta ir pervesta į biudžetą 24000 eurų. Iš biudžeto gauta ir panaudota 24000 

eurų. Planinės pajamos – 17 tūkstančių eurų, viršplaninės – 7 tūkstančiai eurų. 

          Lizingo įsipareigojimų bei kreditorinio įsiskolinimo Biblioteka neturi. 

Valstybės biudžeto lėšų likučių sąskaitoje ir kasoje Biblioteka neturėjo. 

Kreditorinis įsiskolinimas – 6,1 tūkst. eurų, kuris bus padengtas iki sausio 10 d., gavus 

sąskaitas už paslaugas. 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                              dr. Sigitas Narbutas 
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