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[KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ (APSKRIČIŲ BIBLIOTEKŲ) METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS FORMA]
Kauno apskrities viešoji biblioteka
2019 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis
(vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas)

1. Užtikrinti pasirengimą investicijų projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar
Parengtas ir su Kultūros
valstybės biudžeto lėšomis, dėl Kauno apskrities viešosios bibliotekos pastato modernizavimo ir pritaikymo
ministerija suderintas investicijų
bendruomenės poreikiams.
projektas
Pagrindiniai darbai. 1. 2019 m. vasario 22 d. ir balandžio 19 d. Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB) Kultūros
ministerijai pateikė patikslintus projekto “Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas” projektinius pasiūlymus
kartu su priedais. LR kultūros ministro 2019 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV-360, patikslinus valstybės projektų sąrašą,
projektas „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.
2.Liepos 15 d. KAVB Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikė projekto „Kauno apskrities viešosios bibliotekos
Pateikta paraiška Centrinei
modernizavimas“ paraišką su priedais. Patikslinus paraišką rugsėjo 12 d., 2019 m. spalio 10 d. Kultūros ministro įsakymu
projektų valdymo agentūrai
Nr. ĮV-651 KAVB investicijų projekto įgyvendinimui skirta 10 647 695,31 eur. 2019 m. lapkričio 7 d. pasirašyta iš ES
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0018 „Kauno apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas“ sutartis tarp KAVB ir CPVA
2. Stiprinti ir plėsti bibliotekos veiklą priskirtoje teritorijoje, sukuriant regioninės veiklos plėtros modelį.
Sukurtas bibliotekos regioninės
Pagrindiniai darbai. 2019 m. 5 apskričių viešosios bibliotekos parengė Apskričių viešųjų bibliotekų regioninės veiklos
veiklos plėtros modelis
plėtros modelį, kurio tikslas - stiprinti ir užtikrinti tolygią regionų kultūros raidą. Modelyje įvardytos 4 pagrindinės
regioninės veiklos kryptys, nukreiptos į bibliotekų veiklos tobulinimą ir viešinimą, mokymosi visą gyvenimą veiklų
organizavimą, informacijos išteklių valdymą ir kokybiškų bei prieinamų kultūros paslaugų teikimą. Kryptys įgyvendinamos
bendradarbiaujant su savivaldybių viešosiomis, mokyklų ir kitomis bibliotekomis. Modelis pateiktas Kultūros ministerijai
derinimui
3. Įgyvendinti priemones, skirtas Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų teikiamų paslaugų
prieinamumą negalią turintiems gyventojams plėtoti.
Pagrindiniai darbai . 2019 m. Kauno regiono bibliotekose organizuotos edukacinės programos žmonėms su negalia:
Kaniterapija, Emocijų atpažinimo ir raiškos terapija, Edukacinių stalo žaidimų užsiėmimai. Sukurti ir pristatyti 2 regiono
bibliotekose 10 animuotų pasakų vaizdo įrašų su vertimu į gestų kalbą. Sukurti informacinių paskaitų „Skaitmeninio
turinio kūrimas internetinėmis priemonėmis“ ir „Papildytoji realybė“ vaizdo įrašai su vertimu į lietuvių gestų kalbą.
Vaikams su negalia organizuotos 5 kūrybinės dirbtuvės, 3 edukaciniai užsiėmimai, knygų apie Lietuvą ir interaktyvių
knygų pristatymai. Regiono bibliotekoms nupirkta didinamųjų stiklų rinkiniai regėjimo sutrikimų turintiems asmenims.
Regiono bibliotekų specialistams organizuoti edukaciniai užsiėmimai su emocinį intelektą lavinančiais žaislais „Emocinio
intelekto ugdymas integruojant kimoči", kiekvienai regiono bibliotekai perduoti kimoči rinkiniai. Siekiant įgyti gerosios
patirties, regiono bibliotekininkams organizuota kvalifikacinė išvyka į Latvijos bibliotekas, dirbančias su negalią turinčiais
žmonėmis. Organizuoti mokymai regiono bibliotekų specialistams „Bibliotekų erdvių pritaikymas šeimoms, auginančioms
autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus"

Nustatytos teritorijos negalią
turinčių gyventojų poreikiams
tenkinti įgyvendintų priemonių
skaičius

4. Organizuoti ir koordinuoti Laikinosios sostinės metams paminėti renginius.
Pagrindiniai darbai . Biblioteka dalyvavo įgyvendinant Laikinosios sostinės atminimo metų minėjimo 2019 metais plano,
patvirtinto LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1275, veiklas: parengė ir eksponavo kilnojamąją parodą
„Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“. Taip pat buvo Kultūros tarybai teikta ir gavo
finansavimą projekto "Laikinoji sostinė - nepraeinanti praeitis" paraiška. Projekto metu buvo organizuotos paskaitos,
ekskursijos, parodos ir edukacijos. Istorijos festivalio metu mieste vestos ekskursijos po Laikinosios sostinės kultūros
paveldo objektus.Taip pat buvo organizuoti rytmečiai vaikams „Laikinosios sostinės vaikų pasakos ir žaidimai“ įvairiose
priešmokyklinio ugdymo įstaigose

Laikinosios sostinės metams
paminėti skirtų renginių skaičius

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

10

11

110%

Komentaras

Gavus projekto "Laikinoji sostinė - nepraeinanti
praeitis" finansavimą, buvo įgyvendinta daugiau
veiklų, negu planuota
7

23

329%

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,
įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo
vienetas

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

_

3,38461538

#VALUE!

Sudėtinis vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas

Faktinė
reikšmė

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Nustatytos teritorijos bibliotekų aptarnavimas:
1. Metodinė pagalba bibliotekų veiklos klausimais teikta visoms 13
Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų ir 5
mokyklų bibliotekoms.
2. Tobulinant regiono bibliotekininkų kvalifikaciją planuota surengti
17 mokymų, surengti 56 mokymai temomis.
3. Įgyvendinti projektai, skirti Kauno ir Marijampolės apskričių
savivaldybių viešosiomis bibliotekomis - tiek šių apskričių
bendruomenėms, tiek ir regiono bibliotekininkų profesinių bei
bendrųjų įgūdžių tobulinimui, siekant teikti kokybiškesnes paslaugas
vartotojams. Iš viso ataskaitiniais metais vykdyta 10 regioninių
projektų ir 2 programos („Kauno regiono viešųjų bibliotekų
darbuotojų sveikatos stiprinimas", „Biblioteka: edukacijų
laboratorija", „Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų
stiprinimas atminties institucijose",
„Laikinoji sostinė: nepraeinanti praeitis", „Laikinosios sostinės
kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga", „Nuo Lietuvos iki
Suomijos: bibliotekų tarptautinių ryšių stiprinimas" ir kt.)

Suteiktų konsultacijų skaičius,
tenkantis vienai aptarnaujamos
teritorijos savivaldybės viešajai
bibliotekai (vnt.)

Bibliotekininkams skirtuose
mokymuose apmokytų
nustatytos teritorijos
bibliotekininkų dalis (proc.)

_

82,1933962

#VALUE!

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų
bibliotekų skaičius (vnt.)

13

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosioms bibliotekoms skaičius
(vnt.)

44

Nustatytos teritorijos mokyklų bibliotekų skaičius
(vnt.)

67

Suteiktų konsultacijų nustatytos teritorijos
mokyklų bibliotekoms skaičius (vnt.)

8

Nustatytos teritorijos bibliotekininkų skaičius
(žm.)

848

Organizuotų mokymų nustatytos teritorijos
bbliotekininkams pagal bibliotekos sukurtas ir/ar
pritaikytas mokymų programas skaičius (vnt.)

66

Nustatytos teritorijos bibliotekininkams skirtų
mokymų dalyvių skaičius (žm.)

697

Komentaras

Projektuose (programose), kurių
tikslinė grupė yra nustatytos
teritorijos savivaldybių viešosios
bibliotekos ir/ar jų lankytojai,
dalyvavusių savivaldybių viešųjų
bibliotekų dalis (proc.)

_

100

II. Skaitmeninimas:
1. Atrinkti planuoti 472 vartotojams aktualūs kultūros paveldo
objektai ir, suderinus su VEPS-3 projekto partneriais, skaitmeninti bei
visi pateikti į portalą e-paveldas. Bibliotekos vartotojai nuolat
informuoti apie portalo informacines galimybes, mokyti susirasti
reikalingą dokumentą ar informaciją tiek portale, tiek ir bibliotekos
elektroniniame kataloge bei LIBIS suvestiniame kataloge, teiktos
konsultacijos. Portale e-paveldas esančių dokumentų nuorodos yra
įtrauktos į el. žinyną "Kaunas: datos ir faktai" ir į bibliotekos
parengtas virtualias parodas.
2. Bibliotekos skaitmeninimo kompetencijų centro paslaugomis
naudojosi regiono savivaldybių viešosios bibliotekos, savo fonduose
turinčios vertingų kultūriniu bei istoriniu turiniu spausdintų
dokumentų bei rankraščių. Joms suteikta 10 konsultacijų dokumentų
tvarkymo, autorių teisių ir kitais su kultūros paveldo objektų
saugojimu bei naudojimu susijusiais klausimais. Ataskaitiniais
metais, kaip ir planuota, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai
bibliotekai suskaitmenintas vienerių metų laikraščio komplektas. Jo
skaitmeninė kopija saugoti ir naudoti perduota Prienų viešąjai
bibliotekai

Suskaitmenintų ir skaitmeninių
kultūros paveldo objektų
peržiūrų skaičius, tenkantis
vienam objektui (vnt.)

_

Nustatytos teritorijos
savivaldybių viešųjų bibliotekų,
kurios naudojasi apskrities
viešosios bibliotekos
skaitmeninimo kompetencijų
centro paslaugomis, dalis (proc.)

_

69,2307692

#VALUE!

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešųjų
bibliotekų, kurios naudojosi apskrities viešosios
bibliotekos skaitmeninimo centro paslaugomis,
skaičius (vnt.)

9

III. Dokumentų fondas:
1. Bibliotekos fonde kaupiami ir saugomi dokumentai sudarė
galimybę tiek teikti informaciją, tiek ir skolinti dokumentus kitų
bibliotekų vartotojams. Buvo planuota įvykdyti 300 bibliotekų
pateiktų užklausų, planas įgyvendintas 91 %.
2. Privalomojo egzemplioriaus pagrindu ir ir teisės aktų nustatyta
tvarka formuota bibliotekai paskirta NPDAF dalis, aktyviai
bendradarbiauta su leidėjais, siekiant suformuoti išsamų atsarginį
archyvinį fondą. ISBN ir ISMN Lietuvos agentūroje užregistruoti 5072
leidiniai. KAVB nekaupia dokumentų, kurių tiražas yra iki 100 egz.,
standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, Brailio raštu išleistų
dokumentų, dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų
turinčių asmenų poreikiams, elektronine forma publikuotų
dokumentų. Todėl iš užregistruotų agentūroje pavadinimų skaičiaus
išminusavus minėtus dokumentus, KAVB per metus turėjo surinti iš
leidėjų 3550 pavadinimus.
3. Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose bibliotekose 2019 m.
buvo prenumeruojamos duomenų bazės: EBSCO, Naxos Music
Library ir Infolex. Prenumeruojamos licenzijuojamose duomenų

Per tarpbibliotekinį
abonementą įvykdytų užklausų
dalis (proc.)

_

94,137931

#VALUE!

Per tarpbibliotekinį abonementą gautų užklausų
skaičius (vnt.)

290

Per tarpbibliotekinį abonementą įvykdytų
užklausų skaičius (vnt.)

273

Nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosiose
bibliotekose licencijuojamose
duomenų bazėse peržiūrėtų
turinio vienetų skaičiaus pokytis
lyginant su praėjusiais metais
(proc.)

–

58,3028546

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Vykdytų projektų (programų), kurių tikslinė grupė
yra nustatytos teritorijos savivaldybių viešosios
bibliotekos ir/ar jų lankytojai, skaičius (vnt.)

12

Projektuose (programose), kurių tikslinė grupė
yra nustatytos teritorijos savivaldybių bibliotekos
ir/ar jų lankytojai, dalyvavusių savivaldybių
viešųjų bibliotekų skaičius (vnt.)

13

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų skaičius iš viso (vnt.)

2242

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius
(vnt.)

472

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

130715

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius
(vnt.)

2242

Atvirąja turinio licencija paženklintų
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius
(vnt.)

374

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių
skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo
kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų
kokybės kategoriją, skaičius (vnt.)

374

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose
bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse
peržiūrėtų turinio vienetų skaičius praėjusiais
ataskaitiniais metais (vnt.)

_

Suskaitmenintų objektų peržiūrų skaičius padidėjo
suskaitmenintų dokumentų nuorodas įtraukus į
rengiamą el.žinyną, virtualias parodas, kultūros
paveldo objektai pristatomi vedamų edukacijų metu.
Taip pat daugiau dėmesio buvo skirta kultūros paveldo
objektų sklaidai, vartotojų informavimui bei atliekant
paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge (įrašai
susieti su e-portale skelbiamu dokumentu)

Neturime praėjusių ataskaitinių metų EBSCO
panaudojimo duomenų.

pateiktų užklausų, planas įgyvendintas 91 %.
2. Privalomojo egzemplioriaus pagrindu ir ir teisės aktų nustatyta
tvarka formuota bibliotekai paskirta NPDAF dalis, aktyviai
bendradarbiauta su leidėjais, siekiant suformuoti išsamų atsarginį
archyvinį fondą. ISBN ir ISMN Lietuvos agentūroje užregistruoti 5072
leidiniai. KAVB nekaupia dokumentų, kurių tiražas yra iki 100 egz.,
standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, Brailio raštu išleistų
dokumentų, dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų
turinčių asmenų poreikiams, elektronine forma publikuotų
dokumentų. Todėl iš užregistruotų agentūroje pavadinimų skaičiaus
išminusavus minėtus dokumentus, KAVB per metus turėjo surinti iš
leidėjų 3550 pavadinimus.
3. Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose bibliotekose 2019 m.
buvo prenumeruojamos duomenų bazės: EBSCO, Naxos Music
Library ir Infolex. Prenumeruojamos licenzijuojamose duomenų
bazėse peržiūrėtų turinio vienetų skaičiaus anksčiau biblioteka
neplanavo, praėjusių ataskaitinių duomenų pateikti negali
(neturime duomenų apie EBSCO panaudą).
4. Rengiant nustatytą Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos
dalį tęstas lietuviškų periodinių leidinių publikacijų bibliografinių
įrašų sudarymas, Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui
(NBDB) sudaryti analiziniai bibliografiniai įrašai, nustatyti jų
reikšminiai žodžiai, parašytos anotacijos

Nustatytos teritorijos
savivaldybių viešosiose
bibliotekose licencijuojamose
duomenų bazėse peržiūrėtų
turinio vienetų skaičiaus pokytis
lyginant su praėjusiais metais
(proc.)

–

Lietuvos publikuotų dokumentų
archyvinio fondo surinkimo
pilnumas (proc.)
[Taikoma tik Kauno apskrities
viešajai bibliotekai]

–

#VALUE!

104,028169

#VALUE!

#VALUE!

Neturime praėjusių ataskaitinių metų EBSCO
panaudojimo duomenų.

Nustatytos teritorijos savivaldybių viešosiose
bibliotekose licencijuojamose duomenų bazėse
peržiūrėtų turinio vienetų skaičius (vnt.)

10696

Lietuvos leidėjų per metus išleistų leidinių
skaičius (vnt.)

3550

Iš leidėjų gautų privalomojo egzemplioriaus
pavadinimų skaičius (vnt.)

3693

2019 m. gautų privalomųjų egzempliorių skaičius buvo
viršytas, kadangi buvo gauti ankstesnių metų išieškoti
trūkumai.

dalį tęstas lietuviškų periodinių leidinių publikacijų bibliografinių
įrašų sudarymas, Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui
(NBDB) sudaryti analiziniai bibliografiniai įrašai, nustatyti jų
reikšminiai žodžiai, parašytos anotacijos

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:
1. Teiktos mokymosi visą gyvenimą paslaugos siekiant prisidėti prie
gyventojų skaitmeninės atskirties mažinimo, medijų ir informacinio
raštingumo kompetencijų ugdymo. Įdiegtos naujos mokymo(-si)
programos, įskaitant projekto „Prisijungusi Lietuva" programas.
Prisijungus prie projekto "Prisijungusi Lietuva" įgyvendinimo,
vartotojams buvo pasiūlytos 5 mokymų temos. Organizuoti 21
mokymai, kuriuose mokėsi 277 gyventojai, ir tai gerokai padidino
Bibliotekos planuotą mokymų ir dalyvių juose skaičių.
2 . Kauno regiono bendruomenėms pasiūlyta 20 edukacinių
programų, iš kurių moksleiviams pasiūlytos 8 į Kultūros pasą
įtrauktos programos, asmenims su negalia - 3 programos

Sudarytų nacionalinės
retrospektyviosios bibliografijos
įrašų skaičiaus pokytis lyginant
su praėjusiais metais (proc.)
[Taikoma tik Kauno apskrities
viešajai bibliotekai]

_

Apmokytų gyventojų skaičius
(žm.)

_

Edukacinių užsiėmimų dalyvių
skaičius (žm.)

V. Apsilankymai:
Biblioteka teikė Kauno ir Marijampolės apskričių gyventojams
aktualias mokymosi visą gyvenimą, saviraišką ir bendrakūrystę
skatinančias paslaugas, užtikrindama kokybišką fizinių ir virtualių
informacinių paslaugų teikimą, sudarydama sąlygas turiningai
praleisti laisvalaikį

Lankytojų skaičius (žm.)

4000

_

-16,829837

564

6989

357393

#VALUE!

#VALUE!

175%

#VALUE!

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičius praėjusiais
ataskaitiniais metais (vnt.)

2145

Sudarytų nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos įrašų skaičius (vnt.)

1784

Skaitmeninio raštingumo mokymų dalyvių
skaičius (žm.)

356

Medijų ir informacinio raštingumo mokymų
dalyvių skaičius (žm.)

208

Kitų mokymų dalyvių skaičius (žm.)

0

Bibliotekos parengtų mokymo(si) programų
skaičius (vnt.)

12

Bibliotekos parengtų virtualių mokymo(si)
programų skaičius (vnt.)

3

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir
mokinių skaičius (žm.)

3436

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų
skaičius (žm.)

1549

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)

355

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų
asmenų skaičius (vnt.)

1649

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius
(vnt.)

20

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

6

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

405

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir
mokiniams, skaičius (vnt.)

166

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
senjorams, skaičius (vnt.)

50

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų
asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)

25

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems
asmenims skaičius (vnt.)

164

Fizinių lankytojų skaičius (žm.)

178094

Virtualių lankytojų skaičius (žm.)

179299

2019 m. sudaryta mažiau įrašų nei planuota.
Bibliografinius įrašus kuria 2 darbuotojai, tačiau dėl
darbuotojo ligos iki lapkričio mėn. įrašus sudarinėjo tik
1 specialistas

Metų eigoje gavus projekto "Kultūra sumaniai"
finansavimą, buvo organizuoti plane nenumatyti
edukaciniai užsiėmimai, kurie pritraukė daugiau
dalyvių.
Turint galimybę pasiūlyti bibliotekos kultūrines ir
edukacines paslaugas moksleiviams "Kultūros paso"
programoje, parengtos ir vestos 3 naujos programos.
Todėl vietoje planuotų 100 edukacinių užsiėmimų
vaikams pravesti 166, atitinkamai juose dalyvavo ir
daug didesnis negu palnuota vaikų skaičius.
Didelio populiarumo sulaukę "Senjorų rytmečiai"
pritraukė daugiau nei planuota dalyvių.
Projektas „Kauno regiono viešųjų bibliotekų
darbuotojų sveikatos stiprinimas" didelio populiarumo
sulaukė tarp regiono bibliotekininkų, projekte
dalyvavo žymiai daugiau specialistų, negu buvo
tikėtasi.
Nuo rugsėjo mėn. vesti šiaurietiško ėjimo užsiėmimai
vartotojams sulaukė didelio susidomėjimo, todėl buvo
organizuotos papildomos grupės.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Didinant bibliotekos teikiamų paslaugų pasiekiamumą, kuriamos
naujos ir tobulinamos jau esamos e.paslaugos bei e. produktai,
kuriamos naujos fizinės paslaugos ir produktai.
Siekiant pagerinti prieigą į bibliotekos interneto svetainę kvb.lt
integruotas buvusios savarankiškos svetainės vaikai.kvb.lt
svetainės turinys. Aktualizuojant Kauno ir Marijampolės apskričių
savivaldybių viešųjų bibliotekų e.išteklius ir jų sklaidą, KAVB
svetainėje atnaujinta rubrikos „Kraštiečiams" struktūra ir rubrikos
„Kauno ir marijampolės apskričių viešųjų bibliotekų kraštotyrinė
veikla" turinys. El.žinynas „Kaunas: datos ir faktai" papildytas nauju
teminiu pažintiniu maršrutu "Kauno skulptūros". Sukurtas skaitymo
skatinimui skirtas vaizdo įrašų archyvas "Lyderiai skaito".
2. Bibliotekoje apsilankantiems vartotojams įkurta edukacijų erdvė,
kurioje lankytojai naudojasi kūrybinio, inžinierinio ir programavimo
paketų įranga, stalo žaidimais; įkurtas sveikatos literatūros
kampelis; vartotojams pasiūlyta šiaurietiškų lazdų skolinimo
paslauga.
3. Biblioteka teikė paslaugas, įtrauktas į Kultūros paso paslaugų
rinkinį: „Knygos istorijos išmaniai“, „Tekstilės istorija kitaip“, „Knygos
menas“, "Popieriaus restauravimo dirbtuvės", Skaitymai ir kūrybinės
dirbtuvės „Gamtos formų atspaudai“, Skaitymai ir kūrybinės
dirbtuvės „Sapnų ir svajonių gaudyklės“, „Baltų raštų gelmė“,
„Hiphopo edukacija".
4. Kauno regione organizuotos edukacinės programos žmonėms su
negalia, sukurti ir pristatyti 10 animuotų pasakų vaizdo įrašų su
vertimu į gestų kalbą bei informacinių paskaitų vaizdo įrašai su
vertimu į lietuvių gestų kalbą. Vaikams su negalia organizuotos
kūrybinės dirbtuvės, knygų apie Lietuvą ir interaktyvių knygų
pristatymai. Organizuotas paskaitų ciklas, skirtas žmonėms, kurių
šeimos narys arba globotinis turi negalią. Kiekvienai regiono
bibliotekai perduoti kimočių rinkiniai, apmokant dirbti su jais,
nupirkta didinamųjų stiklų rinkiniai regėjimo sutrikimų turintiems
asmenims

Sukurtų naujų paslaugų ir/ar
produktų skaičius (vnt.)

7

7

100%

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros
paso paslaugų rinkinį, skaičius
(vnt.)

_

8

#VALUE!

Asmenims, turintiems negalią,
pritaikytų paslaugų skaičius
(vnt.)

10

11

110%

II. Tarptautiškumas:
1. Didinant Kauno ir Marijampolės apskričių viešųjų bibliotekų
specialistų tarptautinį mobilumą, sudarant sąlygas pasisemti
gerosios tarptautinės praktikos patirties nacionalinių veiklų
įgyvendinimui, vykdyti projektai "Nuo Lietuvos iki Suomijos:
bibliotekų tarptautinių ryšių stiprinimas" ir "Biblioteka: edukacijų
laboratorija". Šių projektų metu lankytasi ir keistasi darbo patirtimis
užsienio partnerių bibliotekose Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir
Latvijoje.
2. Neplanuotai tarptautinis bendradarbiavimas buvo tęsiamas
anksčiau vydytų projektų programoje ERASMUS+ partneriams
pakvietus dalyvauti naujame tarptautiniame projekte "Green
Bridges", kurio veiklos nukreiptos bendruomeniškumo skatinimui,
žmogaus ryšio su gamta atgaivinimui. Projektas vykdomas kartu su
partneriais iš Didžiosios Britanijos, Rumunijos, Italijos ir Suomijos

Tarptautinių projektų, kuriuos
įgyvendina(-o) arba dalyvauja(o) įgyvendinant biblioteka,
skaičius (vnt.)

2

3

150%

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
Biblioteka neplanavo inciatyvų skaičiaus. Ataskaitiniais metais
įgyvendintos 66 iniciatyvos bendradarbiaujant su 44 organizacijomis
(su Vytauto Didžiojo universitetu, Kauno kolegijos Vienožinskio menų
centru, vaikų pramogų centru Curiocity (PC „Mega"), su Lietuvos
švietimo istorijos muziejumi, Prancūzų institutu Lietuvoje, Aviacijos
muziejumi, Lietuvos geležinkelių muziejumi, Vilniaus mokytojų
namais, miesto ir rajono bendrojo lavinimo bei specialiosiomis
mokylomis ir kitomis įstaigomis ir organizacijomis)

Bendradarbiaujant su kultūros,
švietimo ir mokslo įstaigomis,
nevyriausybinėmis ar verslo
organizacijomis įgyvendintų
iniciatyvų skaičius (vnt.)

_

66

#VALUE!

Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų
skaičius (vnt.)

4

Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų
skaičius (vnt.)

3

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso
paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

44

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o)
biblioteka, skaičius (vnt.)

2

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje,
kuriuose dalyvauja(-o) biblioteka, skaičius (vnt.)

1

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

13

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo
įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

26

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
Biblioteka neplanavo inciatyvų skaičiaus. Ataskaitiniais metais
įgyvendintos 66 iniciatyvos bendradarbiaujant su 44 organizacijomis
(su Vytauto Didžiojo universitetu, Kauno kolegijos Vienožinskio menų
centru, vaikų pramogų centru Curiocity (PC „Mega"), su Lietuvos
švietimo istorijos muziejumi, Prancūzų institutu Lietuvoje, Aviacijos
muziejumi, Lietuvos geležinkelių muziejumi, Vilniaus mokytojų
namais, miesto ir rajono bendrojo lavinimo bei specialiosiomis
mokylomis ir kitomis įstaigomis ir organizacijomis)

IV. Rinkodara: 2019 m. lankytojų tyrimų atlikti neplanuota

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
Į savanoriškas veiklas įsitraukti jaunuoliai kviečiami, suteikiant jiems
galimybę aktyviai prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo,
organizuojant įvairias akcijas, kultūrines programas ir kt.

Bendradarbiaujant su kultūros,
švietimo ir mokslo įstaigomis,
nevyriausybinėmis ar verslo
organizacijomis įgyvendintų
iniciatyvų skaičius (vnt.)

_

66

#VALUE!

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

13

Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

14

_

Lankytojų pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis
indeksas (proc.)

_

_

#VALUE!

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

Lankytojų rekomendavimo
apsilankyti bibliotekoje indeksas
(proc.)

_

_

#VALUE!

Bibliotekos administruojamų paskyrų
socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

Bibliotekoje ir/ar jos
renginiuose bent kartą dirbusių
savanorių skaičius (žm.)

15

16

107%

10739

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
Užimtų pareigybių dalis (proc.)
2019 m. suplanuoti, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę
sistemą paskelbti ir įvykdyti 3 konkursai į vadovaujančias pareigybes
ir 1 konkursas pareigybei patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos
srityje, įtrauktai į pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas sąrašą
Darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam vadovaujančiam
darbuotojui (vnt.)

_

_

10,8823529

#VALUE!

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

17

Bendrosios veiklos srities
darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam specialiosios veiklos
srities darbuotojui (vnt.)

_

0,34223706

#VALUE!

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje
skaičius (vnt.)

51,25

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1 . Bibliotekos darbuotojų naujų kompetencijų, žinių ir gebėjimų
įgijimui bei lavinimui bibliotekoje organizuota 18 mokymų, kuriuose
mokėsi 316 dalyvių (unikalių darbuotojų - 152).
2. 2019 m. laimėjus projektą " Nuo Lietuvos iki Suomijos: bibliotekų
tarptautinių ryšių stiprinimas", organizuotos gerosios užsienio šalių
bibliotekų patirties perėmimo išvykos, susipažinta su Estijos ir
Suomijos bibliotekomis ir jų veiklomis. Semiantis patirties
edukacinėje bibliotekų veikloje lankytasi Latvijos bibliotekose
(projektas "Biblioteka: edukacijų laboratorija"). Užsienyje
kvalifikaciją kėlė 29 darbuotojai, tai sudaro 14 % (planuota ne
mažiau 8 %)

Kvalifikaciją tobulinusių
darbuotojų dalis (proc.)

98,8861386

#VALUE!

Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

202

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

2,25

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios
veiklos srityje skaičius (vnt.)

65

75,2475248

116%

32

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje
(kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)

149,75

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

152

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos
tobulinimui (eurai)

9,900990099

Metinis įstaigos biudžetas (eurai)

2454141,53

Finansai
I. Gautos lėšos:
1. Įstaigos metinės pajamos planuotos gauti iš sudarytų paslaugų
teikimo sutarčių, ilgesnių nei 1 mėn. laikotarpio, ir trumpalaikių
patalpų nuomos sutarčių bei teikiamų bibliotekinių paslaugų.
Numatytas planas įvykdytas.
2. Įstaigos pritrauktos lėšos - tai projektams finansuoti skirtos ir
gautos lėšos iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos, LR sveikatos apsaugos
ministerijos, tarptautinių organizacijų ir privačių paramos davėjų
lėšų, įskaitant ir gautą GPM 2 proc. paramą.
3. Projektinį finasavimą gavo daugiau pateiktų paraiškų, negu
tikėtasi. Sėkmingą paraiškų rengimą lėmė ilgametė veiklos projektų
įgyvendinimo patirtis

Įstaigos uždirbtos metinės
pajamos (eurai)

30000

35516,35

118%

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

2275670

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos
išlaidoms (eurai)

2250070

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti
asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir
programų vykdymui (eurai)

25600

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas
paslaugas (eurai)

23715,35

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas
prekes (eurai)

490,2

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto
nuomos (eurai)

11310,8

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje
(eurai)

8292,56

Numatytas kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius
(132 darbuotojai) viršytas 20 darbuotojų ypatingą
dėmesį skyrus mokymams „Bendrojo duomenų
apsaugos reglamentas", kuriuose dalytvavo visi su
lankytojų aptarnavimu ir su darbuotojų asmens
duomenų tvarkymu susiję bibliotekos darbuotojai

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

120000

134662,62

112%

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai
(eurai)
Gauta parama pinigais (eurai)
Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Įstaigos projektinio finansavimo
paieškos rezultatyvumas (proc.)

II. Išlaidos:
1. 2019 m. gauti valstybės biudžeto asignavaimai ir įstaigos gautos
pajamų įmokos už teikiamas paslaugas panaudoti pagrindinei
įstaigos funkcijai, bibliotekų veiklai, vykdyti. Gauti biudžeto
asignavimai įstaigos išlaidoms padengti panaudoti: valstybės
biudžeto 100 proc., pajamų įmokų 99,5 proc.

Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

50

_

63,1578947

7260

126%

#VALUE!

130314,55
3848,07
500

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo
investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

0

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir
turto atnaujinimo investicijų projektams
įgyvendinti (eurai)

0

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės
paramos lėšos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti
(eurai)

0

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų
skaičius (vnt.)

19

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio
finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)

12

Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

2302029

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

655994

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui
(eurai)

2000890

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities
darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

422679

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos
srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo
užmokesčiui (eurai)

1578211

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto
išlaikymo išlaidos (eurai)

233315

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo
remonto išlaidos (eurai)

665

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo
išlaidos (eurai)

5400

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti (eurai)

2000

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų
komandiruotėms (eurai)

2000

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

0

Valstybės biudžeto lėšų
panaudojimas infrastruktūros ir
turto atnaujinimo investicijų
projektams įgyvendinti (proc.)

_

#DIV/0!

#DIV/0!

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti
(eurai)

0

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti
(valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

0

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti
(ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos
lėšos) (eurai)

0

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1. Ataskaitiniais metais Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB)
pabaigė dviejų investicijų projektų “Bibliotekos pastato, esančio
Radastų g. 2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo
efektyvumą“ ir „Kauno apskrities viešosios bibliotekos
modernizavimas“ parengiamuosius darbus, pateikė paraiškas
Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA) ir Centrinei projektų
valdymo agentūrai (CPVA), pasirašė su jomis sutartis ir pradėjo
projektų įgyvendinimą.
2 . 2019 m. sausio 18 d. VIPAI pateikta atnaujinta (po pastarojo
teikimo 2018 gruodžio 5 d.) energetikos investicijų projekto paraiška
su papildomais dokumentais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2019 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-43 KAVB
projekto “Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, Kaunas,
atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“
įgyvendinimui yra skirtos finansavimo lėšos (695 713,0 eur), o 2019
m. balandžio 5 d. VIPA ir KAVB pasirašė „Iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.3.1VIPA-V-101-01-0001 „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g.2,
Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“
sutartį Nr.101-1.
3 . 2019 m. vasario 22 d. ir balandžio 19 d. KAVB Kultūros
ministerijai pateikė patikslintus projekto “Kauno apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas” projektinius pasiūlymus kartu su
priedais. LR kultūros ministro 2019 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV360, patikslinus valstybės projektų sąrašą, projektas „Kauno
apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ įtrauktas į valstybės
projektų sąrašą.
4 . Liepos 15 d. KAVB Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikė
projekto „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“
paraišką su priedais. Patikslinus paraišką rugsėjo 12 d., 2019 m.
spalio 10 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-651 „Dėl Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. ĮV683 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę NR. 07.1.1-CPVA-V-304
„Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo , KAVB investicijų
projekto įgyvendinimui skirta 10 647 695,31 eur. 2019 m. lapkričio 7
d. pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0018 „Kauno apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas“ sutartis tarp KAVB ir CPVA.
KAVB įgyvendinami investicijų projektai – pirmas atvejis, kai
kompleksiškai finansuojamas vienas objektas iš dviejų priemonių (
Energetikos ministerijos ir Kultūros ministerijos)

Investicijų projekto
„Bibliotekos pastato, esančio
Radastų g. 2, Kaunas,
atnaujinimas, didinant energijos
vartojimo efektyvumą“
įgyvendinimo pažanga (proc.)

_

Investicijų projekto
„Bibliotekos pastato, esančio
Radastų g. 2, Kaunas,
atnaujinimas, didinant energijos
vartojimo efektyvumą“
įgyvendinimo pažanga
ataskaitiniais metais (proc.)

_

Investicijų projekto „Kauno
apskrities viešosios bibliotekos
modernizavimas“ įgyvendinimo
pažanga (proc.)

_

Investicijų projekto „Kauno
apskrities viešosios bibliotekos
modernizavimas“ įgyvendinimo
pažanga ataskaitiniais metais
(proc.)

_

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#VALUE!

#DIV/0!

#VALUE!

#DIV/0!

Investicijų projekto bendra vertė (eurai)

695713

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų
projektą (eurai)

0

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų
projektui įgyvendinti (eurai)

0

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant
investicijų projektą (eurai)

0

Investicijų projekto bendra vertė (eurai)

10647695

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų
projektą (eurai)

0

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų
projektui įgyvendinti (eurai)

0

m. balandžio 5 d. VIPA ir KAVB pasirašė „Iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.3.1VIPA-V-101-01-0001 „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g.2,
Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“
sutartį Nr.101-1.
3 . 2019 m. vasario 22 d. ir balandžio 19 d. KAVB Kultūros
ministerijai pateikė patikslintus projekto “Kauno apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas” projektinius pasiūlymus kartu su
priedais. LR kultūros ministro 2019 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV360, patikslinus valstybės projektų sąrašą, projektas „Kauno
apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ įtrauktas į valstybės
projektų sąrašą.
4 . Liepos 15 d. KAVB Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikė
projekto „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“
paraišką su priedais. Patikslinus paraišką rugsėjo 12 d., 2019 m.
spalio 10 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-651 „Dėl Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. ĮV683 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę NR. 07.1.1-CPVA-V-304
„Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo , KAVB investicijų
projekto įgyvendinimui skirta 10 647 695,31 eur. 2019 m. lapkričio 7
d. pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0018 „Kauno apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas“ sutartis tarp KAVB ir CPVA.
KAVB įgyvendinami investicijų projektai – pirmas atvejis, kai
kompleksiškai finansuojamas vienas objektas iš dviejų priemonių (
Energetikos ministerijos ir Kultūros ministerijos)

Investicijų projekto „Kauno
apskrities viešosios bibliotekos
modernizavimas“ įgyvendinimo
pažanga ataskaitiniais metais
(proc.)

_

#DIV/0!

#DIV/0!

Įstaigos valdomo nekilnojamojo
turto 1 kv. m išlaikymo kaina
(eurai)

_

39,8082874

#VALUE!

Pagrindinėms įstaigos
funkcijoms vykdyti naudojamo
nekilnojamojo turto ploto dalis
(proc.)

97,22

97,2265021

100%

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant
investicijų projektą (eurai)

0

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas
1. Įstaiga patikėjimo teise valdo du pastatus esančius K.Donelaičio g.
8 ir Radastų g. 2 Kaune. Abu pastatai 97,22 proc. naudojami
pagrindinei įstaigos funkcijai, bibliotekų veiklai vykdyti. 2,78 proc.
perduota Panaudos gavėjui - Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmams 5 m. laikotarpiui, Valstybės turto panaudos sutartis 2016-0412

Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo
turto bendras plotas (kv. m)

16478,83

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti
naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

16021,79

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

73

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise
valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

0

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai
statiniai (ob. sk.)

0

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas
(kv. m)

0

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto
pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas
(kv. m)

0

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto,
naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

0

Įstaigos panaudos pagrindais gauto
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

0

Įstaigos panaudos pagrindais gauto
nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos
funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)

0

Klaida formulėje - įstaigos valdomo nekilnojamojo
turto 1 kv.m. išlaikymo kaina - 24,17 €

Įstaigos panaudos pagrindais gauto
nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai,
plotas (kv. m)
Įstaigos panaudos pagrindais perduoto
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)
Įstaigos išnuomoto
nekilnojamojo turto ploto dalis
(proc.)

_

0

#VALUE!

0

384,04

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas
(kv. m)

0

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto,
naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu
susijusiai veiklai, plotas (kv. m)

0

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto,
naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu
nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)

0

246,05

Įstaigos valdomo nekilnojamojo
turto kabinetinis plotas
tenkantis vienam įstaigos
administracijos darbuotojui (kv.
m)

_

12,7818182

#VALUE!

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis
plotas (kv. m)

II. Kilnojamo turto valdymas:
Įstaigos naudojamos vienos
1. Įstaigoje naudojami 2 tarnybiniai lengvieji automobiliai: BMW ir
transporto priemonės išlaikymo
Citroen Jumpy. BMW automobilio nusidėvėjimas - 100 proc. , Citroen kaina (eurai)
Jumpy - 41,66 proc.

_

2700

#VALUE!

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji
automobiliai bei kitos paskirties transporto
priemonės (vnt.)

2

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai
lengvieji automobiliai (vnt.)

2

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį
gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

0

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos
paskirties transporto priemonės (vnt.)

0

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos
sutartis gautos kitos paskirties transporto
priemonės (vnt.)

0

Direktorė
(Pasirašančio asmens pareigos)

Edita Urbonavičienė
(parašas)

(Vardas Pavardė)

