ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
DIREKTORIAUS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Prioritetinis tikslas
Uţtikrinti rajono strategijos bibliotekų klausimais tikslų įgyvendinimą, tobulinti vartotojų prieigą prie ţinių
ir informacijos šaltinių, atnaujinti rajono bibliotekų fondus, plėsti informacines, kultūrinės edukacijos paslaugas
vartotojams, vykdyti kraštotyrinę veiklą, dalyvauti įgyvendinant bibliotekos infrastruktūros investicinį projektą,
tęsti Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. projektus.

Trumpas įstaigos aprašas
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka yra visiems vartotojams prieinama
kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kaupianti ir sauganti universalų savivaldybės bendruomenės poreikius
tenkinantį dokumentų fondą, teikianti gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas,
vykdanti kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla
susijusias vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas ir projektus.

Įstaigos struktūra

Metų pokytis struktūroje -

nuo 2018 10 01 uţdarytas Augustinavos filialas.
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Nr.
1
Uždavinys :

Veiklos funkcijos
2

Plėsti e. paslaugas vartotojams,
kompiuterizuojant bibliotekinius
procesus

Vertinimo kriterijus
3
E. katalogas papildytas 6649 įrašais; knygų grąţinimo
savitarnos įrenginiu pasinaudojo 516 vartotojų, grąţinę
1514 egz. knygų; į nacionalinės bibliografijos duomenų
banką išeksportuota 1383 įrašai; rajono el. knygų kataloge
viso 129298 įrašai, per e. katalogą gyventojai uţsisakė
1943 egz. knygų.

Atnaujinti bibliotekos fondus:
Įsigyta 9707 egz. naujų knygų.
Metinė fondo apyvarta 1,8.
Viso spaudinių fonde yra 295818
egz. t. sk. viešojoje bibliotekoje74288 egz., miestų filialuose- 42710
egz., kaimų filialuose- 178820 egz.
spaudinių. Per metus gauta 129
pavadinimai periodinių leidinių.
Naujai gauti dokumentai bendrame
fonde sudaro
5,8%. 2018 m.
naujoms knygoms lėšų gauta 756
eurais daugiau, nei 2017 m.

Teikti informacines, kultūrines
paslaugas, organizuoti gyventojų
skaitmeninio raštingumo mokymus,
skatinti rajono bendruomenę
naudotis bibliotekų paslaugomis;
vykdyti kraštotyrinę veiklą;

Vartotojų skaičius 14055; lankytojų 224391; gyventojų
aptarnavimo procentas 48,9.
Skaitmeninio raštingumo apmokyti 1355 gyventojai;
Naudotis e.
paslaugomis individualiai apmokyti
1196
vartotojai,
grupėse 159
vartotojai.
Vartotojams
suteikta
7201
konsultacija
kompiuterinio
raštingumo klausimais. Viso per
2018
metus
apmokyta
ir konsultuota
6161
vartotojas. Per metus interneto lankytojų buvo
56241, interneto vartotojų - 5052. Išduota 543338

Metų pokyčiai:
iš to sk. 103174 egz. vaikams.
Ataskaitiniais metais įdiegtos naujos egz. spaudinių,
Viešosios
bibliotekos
saugyklos
fondais
paslaugos vaikų aptarnavime:
pasinaudojo 1953 vartotojai, kuriems išduota 11 197
➢ 3 D filmų perţiūra;
egz. spaudinių. Vartotojams atliktos 1 8230 kopijos,
➢ 3 D spausdinimas;
atsakyta į 9563 bibliografines uţklausas, iš kurių
➢ interaktyvūs uţsiėmimai; 3503 uţklausas
pateikė
vaikai. Ataskaitiniais
➢ robotika, programavimas; metais vartotojams išduota 36 8930 egz. periodinių
➢ neformalaus švietimo IT
leidinių, t. sk. 48901 egz.- vaikams. Aptarnauti 274
būrelis;
neįgalieji namuose, skaitė 20 regėjimo negal ią
turinčių vartotojų. Parengti 47 kraštotyros darbai,
kraštotyros kartotekos papildytos 534 įrašais.
Parengtos
2 metodinės
rekomendacijos;
11
Kelti darbuotojų kompetencijas
darbuotojų dalyvavo staţuotėse uţsienyje, vyko 6
rajono bibliotekų darbuotojų dalykiniai pasitarimai;
ir kvalifikaciją
52 rajono bibliotekininkų kėlė kvalifikaciją ir įgijo
naujų kompetencijų specialiuose mokymuose.
Renginių organizavimo veikla
2018 m. renginiuose apsilankė 31 691 lankytojas.
1778 renginiai: 876 – ţodiniai,
Lyginant
su
gyventojų
skaičiumi
(28728)
lankomumas yra
110,3 proc. (kiekvienas gyventojas
902 – vaizdiniai (parodos)
dalyvavo po kartą nors viename renginyje ).
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2016 - 2018 m. renginių
skaičiaus ir lankytojų
rezultatų palyginimas

Metai

2016

2017

2018

Viso renginių

1484

1510

1778

Ţodinių renginių

686

668

876

Parodos

798

842

902

Renginių
lankytojų skaičius

26576

30121

31691

Pagrindiniai 2018 m. renginiai
Renginiai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100 -tį: (30 žodinių, 5 akcijos ir konkursai,
29 spaudinių ir kūrybos darbų parodos). Gruodţio 3 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje
vykusiame valstybės atkūrimo šimtmečio projekt o „Šimtmečio dovanos“ finalini ame renginyje –
padėkos vakare - įvertintos mūsų rajono bibliotekininkės . Renginiams finansavimo nebuvo.
Renginiai Lietuvių kalbos dienoms (vasario 16-kovo 11d.), inicijuotos valstybinės lietuvių kalbos
komisijos. Filialuose pristatytas VB parengtas virtualus turas „Rokiškio krašto literatūrinio ţodţio
kūrėjų keliais“ ir virtuali viktorina „Paţinkime Rokiškio krašto literatūrinio ţodţio kūrėjus“.
Bibliotekose eksponuota mobili paroda, skirta lietuvių kalbai ir kalbininkams , parengta uţ projekto
lėšas, pristatymai -be finansavimo. Veikla įvertinta Lietuvos valstybinės lietuvių kalbos komisijos
Padėk os raštu.
Balandžio 2-ąją paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena skaitymo skatinimo renginiu „Vaikystė
knygų lydima “ (projektinės Kultūros tarybos (90 %) ir Rokiškio rajono savivaldybės (10%) lėšos.
Balandžio 23–30 dienomis paminėta Nacionalinė Lietuvos bi bliotekų savaitė, kurios metu rajono
bibliotekose surengta 33 ţodiniai ir 5 vaizdiniai renginiai, populiarinantys bibliotekos paslaugas .
Finansavimo nebuvo.
Lapkričio 19-25 dienomis vykusioje Suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Lietuva mokosi: iš
praeities į ateitį“ dalyvavo viešoji ir visos rajono bibliotekos . Veikla nebuvo finansuota. Vyko 52
ţodiniai ir vaizdiniai renginiai suaugusiems, skir ti jų mokymuisi visą gyvenimą. Visos bibliotekos uţ
dalyvavimą gavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos padėkas.
Tradiciniai renginiai. Balandţio 19 d. – vyko tradicinės Keliuotiškos Juozinės . Renginys
finansavimo neturėjo. Geguţės 25 d. Rokiškio Šv. Juozapo koplyčioje vyko „Poezijos pavasaris 2018“
. Rokiškio, Birţų ir Kupiškio rajonų literatų poezijos skaitymai vyko, įgyvendinant literatų klubo
„Vaivorykštė“ projektą „Literatūros kaleidoskopas Rokiškio krašte“ . Lėšos – Kultūros tarybos (90 %)
ir Rokiškio rajono savivaldybė s (10%). Renginio tikslas - populiarinti poezijos ţanrą ir rajono literatų
kūrybą.
Birţelio 1 d. Rokiškio kultūros centre vyko Lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės“, skirta Tarptautinei
vaikų gynimo dienai. Šventėje dalyvavo lėlių teatrų kolektyvai iš Bajorų (Rokiškio kaim. sen.), Birţų,
Joniškio, Klaipėdos ir Rokiškio . Tai buvo bibliotekos projekto „Su lėle ant pasakos sparnų“ (Kultūros
tarybos (90%) ir Rokiškio rajono savivaldybės (10%) lėšos ir veikla, skatinanti vaikų kūrybiškumą.
Rugpjūčio 18 d. Degučiuose, poeto P.Širvio tėviškėje, įvyko „Širvynė“, kurioje dalyvavo virš 100
dalyvių. Panaudotos asmeninės rėmėjų ir rajono savivaldybės (200 eurų) lėšos. Ataskaitiniais metais
vyko 6 knygų ir leidinių suaugusiems bei 3 knygų vaikams pristatymai pagal bibliotekos parengto
projekto “Kultūrinė edukacinė programa „Su lėle ant pasakos sparnų“ veiklas ir lėšas.

„Knygų Kalėdos 2019“ – lapkričio mėn. rajono bibliotekose vyko renginiai, skirti Šiaurės šalių
bibliotekų savaitei, kurios metu populiarinama Šiaurės šalių rašytojų
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kūr yba. Veikla nefinansuojama .
Gegužės 9-oji – Europos diena paminėta sambūriu Struvė s geodezinio lanko punkte, Gireišių kaime,
Rokiškio rajone (Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje p rojekto lėšos).
Literatūrinės premijos: Rugpjūčio 29 d. Rokiškio krašto muziejuje įteikta respublikinė literatūrinė
Liudo Dovydėno premija geriausio lietuvi ško romano autoriui. Premiją skiria mecenetas, inicijuoja
Lietuvos rašytojų sąjunga, renginį organizuoja Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka.
Respublikinis renginys nefinansuojamas. Spalio 20 d. literatūrinė Juozo Keliuočio premija įteikta
Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ 20 - ojo gimtadienio šventėje Vilniaus įgulos karininkų
ramovėje. Premija aktualizuoja Juozo Keliuočio asmenybę, kūrybos populiarinimą ir tęstinumą.
Premiją finansuoja NVO „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centr as“.
Kassavaitiniai renginiai vaikams ir jaunimui – skaitymo skatinimui, kūrybiškumo lavinimui,
naujausių technologijų pristatymui.
Šeimadieniai; Darbštukų būrelio uţsiėmimai; Lėlių teatro „Padauţiukai uţsiėmimai; IT Team“ būrelio
uţsiėmimai; Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai (nefinansuojama veikla ).
Interaktyvios edukacinės erdvės vaikams ir paaugliams veiklos: Interaktyvadieniai: „Būk smalsus,
būk sumanus“ , Interaktyvaus stalo ir X -BOX ţaidimai, uţsiėmimai su 3D spausdintuvu; „Super
filmai“, 3D filmų perţiūra; Edukaciniai uţsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir robotikos rinkinių
pristatymui ir konstravimui (Latvijos -Lietuvos projekto „ Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus
socialinės integracijos būdas vaikams iš nepalankiose sąlygose gyvenančių šeimų, LLI -263 (OPEN
UP)“ lėšomis iš Europos regioninio plėtros fondo ).
Kovo 19-25 dienomis vyko nacionalinės „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“ renginiai.
Birželio 1 – rugpjūčio 31 d. dalyvauta visos Lietuvos Skaitymo iššūkyje. Spalio 27 d. vyko popietėedukacija jaunimui „Įdomioji chemija“, kurią pristatė chemikė Viltė Antanavičiūtė iš Kauno
tvirtovės VII forto ( kūrybiškumo ugdymui ). Šie renginiai be finansavimo. Vaikų ir jaunimo sk.
vykdyta Kultūros paso programa (inicijuoja Lietuvos kultūros ministerija ) – 5 edukacijos (vaikų
kūrybiškumo ugdymui ).
Filialuose vyko Knygnešio dienos, kraštiečių jubiliejinių datų, istorinių datų ir asmenybių minėjimai ,
naujų leidinių pristatymai, bibliotekų jubiliejai, etnokultūriniai renginiai. Šie renginiai finansavimo
neturėjo. Išvada: bibliotekos renginiai finansuojami tik per projektinę veiklą.
Įstaigos tarybos veikla
Ataskaitiniais metais vyko 4 tarybos posėdţiai. Svarstyti
klausimai dėl Rokiškis- Lietuvos kultūros sostinės
programos įgyvendinimo ir atsakomybės paskirstymo; dėl
Rokiškio miesto filialo darbo laiko; dėl projektų teikimo
Lietuvos kultūros tarybos programoms; dėl nacionalinės
bibliotekų savaitės renginių; dėl dokumentų skaitmeninimo;
nauji lokalūs teisės aktai: „Dėl asmens duomenų tvarkymo,

Posėdţių skaičius

naudojimo ir saugojimo Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje
bibliotekoje taisyklių“, „Rokiškio Juozo Keliuočio

viešosios bibliotekos konkursų organizavimo pareigoms,
įtrauktoms į konkursinį pareigų sąrašą, komisijos darbo
reglamentas“, „Nereikalingo arba netinkamo naudoti
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos turto
pardavimo viešuose prekių aukcionuose, kai pardavimą
vykdo VB, taisyklės“, „Naudojimosi Rokiškio Juozo
Keliuočio viešąja biblioteka taisyklės“.
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Priimti sprendimai

Sudaryta darbo grupė programos „Rokiškis - Lietuvos
kultūros sostinė“ įgyvendinimui; pateikti 7 projektus Lietuvos
kultūros tarybai, tęsti kraštotyros ţurnalo „Prie Nemunėlio“
skaitmenizavimą; nacionalinės bibliotekų savaitės metu rengti
renginius; su naujais dokumentais supaţindinti filialų
darbuotojus pasitarimų metu.

Bendradarbiavimas

Ataskaitiniais metais sudarytos
bendradarbiavimo sutartys su:

Rokiškio KC, Panevėţio teritorine darbo birţa, Obelių vaikų
lopšelis/ darţelis, Rokiškio raj. neįgaliųjų draugija, UAB
„Ekonominių ir teisinių konsultacijų centras“, Asociacija
„Langas į ateitį“, Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio
viešąja biblioteka, Europos komisijos atstovybe Lietuvoje,
Lietuvos kultūros taryba, Jekabpilio ir Ludzos bibliotekomis
(Latvija).
Tęsiame partnerystės principais pagrįstą bendradarbiavimą su
rajono nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros, švietimo
įstaigomis, bendruomenėmis, Rokiškio Šv. Mato baţnyčia.
Partneriai šalyje: Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų
asociacija, nacionalinė M. Maţvydo biblioteka, Panevėţio
apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka, kraštiečių
klubas „Pragiedruliai“, „Naujosios Romuvos“ redakcija,
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, asociacija „Viešieji
interneto prieigos taškai“ ir kt.

Edukacinė veikla
2018 m. biblioteka vykdė 6
edukacines programas, iš kurių 2
suaugusiems, 4 vaikams.
Metų pokyčiai: parengtos 2 naujos
edukacinės programos. „Kultūros
paso“ paslaugų pakete dalyvavo 5
edukacinės programos, pravesta 11
edukacinių programų uţsiėmimų,
dalyvavo 187 moksleiviai.

Edukacinių programų lankytojai 2018 metais

Leidybinė veikla
1) Krašto kultūros ţurnalas „Prie Nemunėlio“ 2 nr. tiraţas
500 egz.
2) „Rokiškio raj. sav. Juozo Keliuočio viešosios
2018 m. išleisti šie leidiniai:
bibliotekos istorija“ tiraţas 300 egz.
Metų rezultatas: išleista solidi knyga- bibliotekos istorija,
apimanti 95 –erius bibliotekos gyvavimo (1923 -2018 m.)
metus.
Įstaigos viešinimas ir svarbiausi apdovanojimai
Iš jų-154 straipsniai apie rajono bibliotekas periodiniuose
Ataskaitiniais metais buvo 196
leidiniuose „Gimtasis Rokiškis“, „Rokiškio sirena“, „Prie
publikacijos apie rajono bibliotekas.
Nemunėlio“. Bibliotekininkų parengti ir publikuoti 23
Tematika: bendruomenių ir
straipsniai rajono spaudoje. 8 bibliotekininkų straipsniai
bibliotekų veiklos, vaikų ir jaunimo
publikuoti respublikinėje spaudoje „Gimtoji ţemė“, „ Tarp
skaitymo skatinimo akcijos,
knygų“, „Savivaldybių ţinios“. Respublikinėje spaudoje
kraštotyra, renginiai, projektų
ţurnalistai publikavo 4 straipsnius. 7 straipsniai publikuoti
viešinimas, leidinių pristatymas ir kt.
knygose, iš jų 6 - bibliotekininkų.
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Kitos viešinimo priemonės
internetinėje erdvėje

Direktoriaus atstovavimo veikla

Apdovanojimai

https://www.facebook.com/rokiskioviesojibiblioteka/
https://www.facebook.com/Kult%C5%ABros%C5%BEurnalas-Prie-Nemun%C4%97lio312910072454426/
www.rokiskis.rvb.lt
www.keliuociucentras.rvb.lt
www.rokiskis.lt
Direktorė Alicija Matiukienėyra Panevėţio
teritorinės
bibliotekų
tarybos
pirmininkė,
savivaldybės
Apdovanojimų
komisijos,
NVO
tarybos, rajono kultūros ir turizmo tarybos narė.
Ataskaitiniais
metais direktorė buvo šių proj ektų
vadovė: Interreg V-A
Latvijos
ir
Lietuvos
bendradarbiavimo
per
sieną 2014 -2020
m.
programos 2 projektai: „Verslo paramos sistemos
sukūrimas Ţiemgaloje, Kurzemėje ir šiaurės
Lietuvoje“, „Interaktyvi edukacinė erdvė - efektyvus
socialinės
integracijos
būdas
vaikams
iš
nepalankiose sąlygose gyvenančių šeimų“, leidybos
projektas
„Romuvos
keliais“,
internetinės
ţiniasklaidos projektas „Sėlių kultūra virtualioj
erdvėje“. Alicija Matiukienė turi visuomeninių
įpareigojimų: ji yra nevyriausybinės organizacijos
„Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų
centro“ pirmininkė, Rokiškio krašto kultūros
ţurnalo „Prie Nemunėlio“ atsakingoji redaktorė ,
Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ tarybos
narė.
LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėka
direktorei A. Matiukienei uţ lietuvių kalbos dienų
renginių organizavimą.
Respublikinė
nominacija
„Bendruomeniškiausia
biblioteka“
–
Sėlynės
filialui. Rajono mero padėkos raštas Laibgalių
filialo
vyresn.
bibliotekininkei
Aldonai
Balčiūnienei. Bibliotekos direktorės padėkos raštai
5 darbuotojams.

Personalo valdymas

Etatai ir darbuotojai

Išsilavinimas

65,75 etatai; 66 darbuotojai: iš jų- 60 profesionalūs
bibliotekininkai, 4 kvalifikuoti specialistai, 2 techniniai
darbuotojai. Viešojoje
bibliotekoje dirba 27, miestų
filialuose 5, kaimų filialuose 34 bibliotekininkai. Metų
pokyčiai: atleisti 9 darbuotojai, priimti 4 nauji. Gautas 1
valytojo etatas.
Aukštasis universitetinis – 26 darbuotojai, aukštesnysis -31,
kitas - 9.

Nuo 1 m. iki 3 m. – 20 darbuotojų; nuo 3 m. iki 10
m. – 6 darbuotojai; virš 10 metų – 40 darbuotojų.
Pritrauktas papildomas finansavimas, investicijos
Darbo staţas

ES projektai,
finansuojami iš „Interaktyvi edukacinė erdvė“- 56600 €
Interreg V- A Latvija- Lietuva
„Verslo paramos sistemos sukūrimas“- 45400 €
bendradarbiavimo
per
sieną „Kompetencijos tobulinimas“ – 4612 €
programos, Erasmus+ programos
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Lietuvos kultūros taryba

„Keliaujanti skaityklėlė „Vaikystė, knygų lydima“-

Europos komisijos atstovybė
Lietuvoje

1000€ „Europos dienos renginys“- 470 €

„Kai atgyja lėlės“, „Sveika gyvensena- stipri visuomenė“,
„Kelionė tobuluman“, „J. Keliuočio bibliotekos istorija“,
„Širvynė“, „L. Dovydėno premijos įteikimo šventė“,
Rajono savivaldybė
„Rokiškis- Lietuvos kultūros sostinė parengiamieji darbai“,
„Vilniaus knygų mugė“, projektų dalinis finansavimas,
9200 €
Uţ 117282 €. Lyginant su 2017 metais, 2018 metais 5
2018 m. įgyvendinta 14 projektų
projektais įgyvendinta daugiau, projektų investicijos išaugo
33833 eurais.
Finansinė veikla (nurodykite gautas lėšas: darbo uţmokesčiui; infrastruktūros išlaikymui; turtui
įsigyti ir veiklai.)
1.
Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 587,3 tūkst.
Eur.;
2. Turtui įsigyti (automobilis) – 13,00 tūkst. Eur.;
Veiklai (komunalinėms paslaugoms, ryšiams, transportui,
3.

Savivaldybės biudžetas – 695,5
tūkst. Eur.

spaudiniams, ūkinės prekės, kvalifikacijai ir komandiruotės, patalpų
nuomai, ir kitoms paslaugoms (apsaugai, programų priežiūros
administravimo mokesčiai) – 70,7 tūkst. Eur.;

4. Lėšos projektams - 9,2 tūkst. Eur.;
5. Projekto „Business support“ (Verslo parama) Nr. LLI131 deklaruota Europos regioninės plėtros fondui patirtų
išlaidų (savivaldybės 15 proc.) – 6,8 tūkst. Eur.;
6. Projekto „OPEN UP“ (Interaktyvi edukacinė erdvė) Nr.
LLI-263 deklaruota Europos regioninės plėtros fondui
patirtų išlaidų – 8,5 tūkst. Eur. (investicijos į turtą – 4,5
tūkst. Eur.)
Specialiųjų programų biudžetas – Prekėms, kvalifikacijai ir komandiruotėms, kt. paslaugoms
3,9 tūkst. Eur.
– 3,9 tūkst. Eur.
Valstybės biudžetas – 26,4 tūkst. 1. Projektams – 1,00 tūkst. Eur.;
Eur.;
2. Knygoms įsigyti – 25,4 tūkst. Eur.;
Nemokamai gautas turtas - 9,4
3. Nemokamai gautas turtas (kompiuteriai) – 9,4 tūkst.
tūkst. Eur.
Eur.
1. Projektams – 5,1 tūkst. Eur.
2. Projekto „Business support“ (Verslo parama) Nr. LLI131 deklaruota Europos regioninės plėtros fondui patirtų
išlaidų (Europos 85 proc.) – 38,6 tūkst. Eur.;
ES biudžetas – 91,8 tūks.Eur.
3. Projekto „OPEN UP“ (Interaktyvi edukacinė erdvė) Nr.
LLI-263 deklaruota Europos regioninės plėtros fondui
patirtų išlaidų – 48,1 tūkst. Eur. (investicijos į turtą – 25,4
tūkst. Eur.)
1.
Draudimo išmoka (uţ patirtą autoįvykį) – 3,3 tūkst.
Eur.);
Kitas biudžetas – 5,8 tūkst. Eur.
2. Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (darbo uţmokesčio subsidijavimui) – 2,5
tūkst. Eur.
1. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. – 0,2 tūkst. Eur.
Rėmėjų lėšos – 0,2 tūkst. Eur.
Viešųjų pirkimų ir ūkinė veikla
Visi pirkimai – maţos vertės Viso: 256 pirkimai uţ 154863,08 Eur supaprastinti
pirkimai:
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Skelbiamos apklausos būdu
(per CVP IS)
Neskelbiamos apklausos būdu

Iš jų: Darbai: 1 pirkimas – 7536,01 Eur
Paslaugos: 84 pirkimai – 51353,36 Eur
Prekės: 171 pirkimas – 95973,71 Eur
12 pirkimų – 86211,11 Eur
238 pirkimai 68651,97 Eur

Materialinė bazė. Inventorius.
Atlikti remonto darbai Kazliškio, Kalvių, Salų,
Laibgalių,Aleksandravėlės,
Obelių,Kamajų,
Pandėlio, Sėlynės filialuose. Filialų materialinei
bazei gerinti skirta 2400
eurų. Suremontavus
patalpą viešosios bibliotekos Vaikų ir j aunimo
skyriuje, įsteigta interaktyvi edukacinė erdvė.
Įsigyta inventoriaus : 9 kompiuteriai (neatlygintinai
iš nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos), uţ 29,9
tūkst. eurų įsigyta turto pagal ES projektą „Open
up“: projektorius, 3 D spausdintuvas, interaktyvi
lenta, interaktyvus stalas, 9 nešiojami kompiuteriai,
spausdintuvas, vaizdo kamera.

Direktorius

Alicija Matiukienė
2019 02 28
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