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 Birštono viešoji biblioteka įkurta 1948 m., įstaigos kodas 300101536, Juridinių asmenų 

registre įregistruota 2005 m. balandžio 1 d. (Nr.068101). 

 Biblioteka yra teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta Birštono savivaldybės (kodas – 

111103013) biudžetinė įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse 

ir vykdanti bibliotekų veiklą. Yra patvirtinti 17,5 etatai, dirba 17 darbuotojų. 

Įstaigą sudaro:  

1. Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius (abonementas, periodikos skaitykla, 

elektroninės informacijos skaitykla, bibliografijos, informacijos ir kraštotyros kabinetas); 

2. Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyrius (abonementas, periodikos skaitykla, elektroninės 

informacijos skaitykla, fonoteka ir užsienio kalbų kabinetas); 

3. Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, vyriausiasis buhalteris, 

sekretorius); 

4. Bendroji ir ūkio grupė (bibliotekos procesų automatizavimo inžinierius, dokumentų 

komplektavimo ir tvarkymo kabinetas, valytojai); 

5. Trys filialai (Birštono vienkiemio, Nemajūnų, Siponių).  

 Pagrindinė Birštono viešosios bibliotekos veikla - informacinė, kultūrinė (dokumentų 

kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas, prieigos prie vietos ir pasaulio viešų informacijos 

šaltinių užtikrinimas, neatsižvelginat į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę 

orientaciją, lygių fizinių ir juridinių asmenų teisių naudotis teikiamomis nemokamomis paslaugomis 

užtikrinimas, teikiant visuomenės švietimui, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui 

reikalingą informaciją ir paslaugas). 

 Bibliotekos veikla depolitizuota ir deideologizuota. 

 Viešosios bibliotekos uždavinys, įgyvendinant „Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos“ 

programą - plėtoti tradicines, kultūrines ir informacines, elektronines paslaugas, užtikrinant 

kokybišką bei efektyvią šiolaikiškos viešosios bibliotekos veiklą. 

 Įgyvendindama „Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos“ programą, Birštono viešoji 

biblioteka tvarko, sistemina ir saugo įvairius dokumentus, suteikdama savivaldybės gyventojams ir 

laikinai atvykusiems į kurortą gydytis ar poilsiauti sąlygas naudotis universaliu dokumentų fondu. 



 Biblioteka teikia paslaugas, prieinamas įvairioms vartotojų grupėms, įvairiomis formomis. 

Teikiamos ir populiarinamos tradicinės, specialiosios, elektroninės paslaugos. Kokybiškam 

paslaugų teikimo užtikrinimui organizuojama šiuolaikiška, atitinkanti reikalavimus infrastruktūra. 

 Bibliotejoje plėtojamos naujos paslaugos vartotojams, taikant inovatyvius metodus, kaip 

biblioterapiją. 

 Bibliotekoje organizuojami įvairūs renginiai: literatūros parodos, reikšmingų datų, sukakčių 

minėjimai, popietės vaikams, susitikimai su žymiais rašytojais ar kitais meno žmonėmis. 

Puoselėjamos tradicijos, organizuojant vasaros skaitymus ,,Vasara su knyga“, Poezijos pavasario 

šventę. 

 Biblioteka teikia gyventojams paslaugas nemokamai ir už mokestį. Mokamos paslaugos 

teikiamos remiantis Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos patvirtintu mokamų paslaugų 

sąrašu. Jų specifikaciją ir įkainius eurais nustatė Birštono savivaldybės taryba  2014 m. spalio 3 d. 

Sprendimu Nr.TS-143. 

 Biblioteka finansuojama iš savivaldybės biudžeto (bendrosios dotacijos). Valstybės biudžeto 

lėšas spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti skiria Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. 

 Lėšos periodikai prenumeruoti yra skiriamos iš savivaldybės biudžeto. Pagal galimybes, 

savivaldybė skiria papildomas lėšas spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti. 

 Papildomas pajamas sudaro įplaukos už teikiamas mokamas paslaugas, lėšos gautosiš 

projektų, fizinių ir juridinių asmenų tikslinės subsidijos, fizinė parama bei kitos teisėtai įsigytos 

lėšos, kurios naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 Birštono viešoji biblioteka neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų. 

 Per 2016 m. I ketv. bibliotekai skirti asignavimai iš savivaldybės biudžeto (bedrosios 

dotacijos) sudarė – 51326 Eurai. 

 Iš savivaldybės biudžeto per I ketv. specialiųjų lėšų sudarė 176,91 Eurai, kasinės išlaidos per 

šį laikotarpį – 176,91 Eurai. 

 Per 2016 m. I ketv. surinkta 225,64 Eur specialiųjų lėšų už paslaugas. 

 Išsamesnė informacija apie trumpalaikį ir ilgalaikį turtą bei įsipareigojimus ir finansavimo 

sumas pateikiama prieduose: 

 1.Nematerialiojo turto likutinė vertė – 1906,41 Eurai (2-ojo VSAFAS 2 priedas). 

 2.Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 842156,30 Eur ( 2-ojo VSAFAS 2 priedas). 

 3.Trumpalaikio turto vertė – 26984,65 Eurai, iš jų : 

  3.1.medžiagos                     – 537,66 Eurai; 

  3.2.ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1245,92 Eurai; 

  3.3.per vienerius metus gautinos sumos – 12761,01 Eurai iš jų : 

  gautinos sumos už paslaugas – 273,21 Eurai, 

  sukauptos gautinos sumos – 10057,02 Eurai (atostogų rezervas), 

  sukauptos pagrindinės veiklos pajamos – 48,73 Eurai (už teikiamas paslaugas), 

  sukauptos fin.pajamos      – 2369,28 Eurai; 



  kitos gautinos sumos – 12,77 Eurai; 

  3.4.pinigai ir pinigų ekvivalentai – 12440,06 Eurai. Iš jų: (pinigų likutis banko 

sąskaitose – biudžeto asignavimai) – 13,18 Eurai, KM (knygoms įsigyti)– 1254,74 Eurai, KM 

(projektams vykdyti)– 4000 Eurai, Užsienio valstybių lėšos (Geitsų fondas - projektams vykdyti)– 

7038,05 Eurai, 2% –  134,09 Eurai. 

 4.Finansavimo sumas sudaro – 858572,23 Eurai (iš valstybės, savivaldybės (bedrosios 

dotacijos),ES, Užsienio valstybių ir kitų šaltinių, 2%) (20-jo VSAFAS 4 priedas). 

 5.Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro – 12426,30 Eurai ( 2-ojo VSAFAS 2 priedas). 

 6.Grynąjį turtą sudaro – 48,73 Eurai (einamųjų bei ankstesnių metų perviršis ar deficitas) ( 

2-ojo VSAFAS 2 priedas). 

 7.Einamųjų metų metų perviršis ar deficitas – 48,73 Eurai (atkeliama iš veiklos rezultatų 

ataskaitos). 

 8.Pagrindinės veiklos pajamos sudarė – 56068,66 Eurai. Iš jų: valstybės biudžeto – 53469,39 

Eurai, savivaldybės biudžeto – 1372,06 Eurai, ES, užsienio valstybių – 574,61 Eurai,kitų 

finansavimo šaltinių – 476,96 Eurai (2%, Geitsų fondas),pagrindinės veiklos kitos pajamas – 224,64 

Eurai (spec.lėšos už paslaugas). 

 9.Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė – 56019,93 Eurai (veiklos rezultatų ataskaita). 

 10.Einamųjų metų perviršio suma atkeliama iš veiklos rezultatų ataskaitos sudarė – 48,73 

Eurai. 

 11.Vadovaujantis VSAFAS, ūkinis inventorius, kuris naudojamas bibliotekos vykdomojoje 

veikloje, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Tokiu būdu ūkinio inventoriaus vertė 2016 m. kovo 

31 d. sudarė 63199,31 Eurai.,taip pat turtas pagal panaudą – 2614,41 Eurai.  
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