LIETUVOS KOLEGIJŲ BIBLIOTEKŲ ASOCIACIJOS METINĖS VEIKLOS
2016 M. ATASKAITA
I . ASOCIACIJOS DUOMENYS, TIKSLAI
Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija (toliau – Asociacija, santrumpa – LKBA) yra ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Asociacijos
buveinės adresas: Laisvės a. 23, Panevėžys. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais teisės aktais ir LKBA
įstatais.
Asociacijos veiklos tikslai: koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių
teises, ginti jų teisėtus interesus visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse struktūrose; vienyti
kolegijų bibliotekininkus bendrai profesinei veiklai ir juos remti; dalyvauti formuojant Lietuvos
švietimo ir kultūros politiką.
Veiklos sritys:


pasiūlymų, susijusių su bibliotekų veikla, Švietimo ir mokslo ministerijai, Kultūros
ministerijai, Kolegijų direktorių konferencijai ir kitoms institucijoms, rengimas;



bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimas; metodinės ir praktinės paramos teikimas
Asociacijos nariams; įvairių renginių organizavimas;



leidybinės veiklos organizavimas;



dalyvavimas Europos Sąjungos (ES) programose ir projektuose;



bendradarbiavimas su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis bibliotekų asociacijomis bei
kitomis organizacijomis;



kitų pagal savo kompetenciją ir teisės aktuose numatytų funkcijų vykdymas.

II. ASOCIACIJOS NARIAI
Asociacijos nariais gali būti Lietuvos kolegijų bibliotekos, pateikusios prašymą įstoti į Asociaciją,
įsipareigojusios laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėjusios
nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Asociacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo
įstatuose numatytų mokesčių dydžio ar teikiamos paramos. Asociacijoje bibliotekai atstovauja

bibliotekos vadovas (vedėjas) ar kitas įgaliotas/deleguotas asmuo. Šiuo metu Asociacijoje 12
narių – kolegijų ( bibliotekos) :
1. Alytaus kolegija;
2. Kauno kolegija;
3. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija;
4. Kauno technikos kolegija;
5. Klaipėdos valstybinė kolegija;
6. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla;
7. Panevėžio kolegija;
8. Utenos kolegija;
9. Vilniaus kolegija;
10. Vilniaus kooperacijos kolegija;
11. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija.
12. Vilniaus dizaino kolegija.
2016 m. į LKBA įstojo Vilniaus dizaino kolegija, todėl šiuo metu organizacija vienija 12 narių.

III. VALDYMAS
III.1. LKBA VISUOTINIAI SUSIRINKIMAI
III.1.1. 2016 m. įvyko 4 LKBA visuotiniai susirinkimai, du iš jų – virtualiu būdu.:


2016-01-22 d. vyko LKBA visuotinis narių susirinkimas Vilniaus universiteto Mokslinės
komunikacijos ir informacijos centre. Dalyvavo 10 kolegijų bibliotekų atstovai (iš viso 13
asmenų). Pristatyta metinė LKBA veiklos ir finansinė ataskaita už 2015 metus. Ataskaitoms
pritarta. Svarstytas 2016 m. veiklos plano projektas. Buvo pateikti Linos Šarlauskienės (KK)
ir Redos Tamelienės (KVK) pasiūlymai dėl eLABa konsorciumo pristatymo kolegijos
direktoriams (L.Šarlauskienė) ir dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Lietuvos
medicinos biblioteka (R.Tamelienė). Pristatymas nebuvo pravestas, LKBA sutartis su LMB
pasirašyta.



2016-03-03 d. vyko LKBA visuotinis susirinkimas virtualiu būdu. Dalyvavo 10 kolegijų
bibliotekų atstovai (10 asmenų). Buvo svarstomas vienas klausimas – LKBA tarybos nario
rinkimai, nes buvusi tarybos narė, atstovavusi Kauno kolegiją Laimutė Ramanauskienė išėjo
iš darbo Kauno kolegijoje. Buvo renkama iš dviejų kandidatų. Dalyvavo Kauno kolegijos

Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė dr. Lina Šarlauskienė ir Kauno technikos
bibliotekos vadovė Džiuginta Baltrušienė. Laimėjo dr. Lina Šarlauskienė.


2016-05-27 d. vyko LKBA visuotinis narių susirinkimas Kauno kolegijoje. Dalyvavo 7
kolegijų bibliotekų atstovai (iš viso 15 asmenų). Darbotvarkėje buvo vienas klausimas – dėl
Bibliotekų metinių statistikos ataskaitos rodiklių sąrašo projekto. Nutarta pastabų nuo
LKBA atskirai nesiųsti, jungtis prie bendro universitetų bibliotekų pastabų sąrašo.



2016-07-12 d. vyko LKBA visuotinis susirinkimas virtualiu būdu. Dalyvavo 8 kolegijų
bibliotekų atstovai (8 asmenys). Svarstytas vienas klausimas – Vilniaus dizaino kolegijos
(VDK) prašymas dėl narystės LKBA. Vienbalsiai VDK priimta į LKBA.
III.2. ADMINISTRACINĖ VEIKLA

III.2.1. Sistemingai tvarkoma asociacijos vidinė dokumentacija :
III.2.2. Sistemingai palaikomi ryšiai su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
(„Sodra“), mokesčių inspekcija, darbo inspekcija ir kitomis institucijomis.
III. 2.3. Atnaujinta informacija apie LKBA masinėse informacijos priemonėse.

III.3. KOMUNIKACIJA, RENGINIAI

III.3.1. LKBA veiklos viešinimas:


2016 gegužės 19 d. pasirašyta sutartis tarp LKBA ir LMB. Renginyje dalyvavo 34
dalyviai iš asociacijai priklausančių bibliotekų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos,
Alytaus, Panevėžio) ir LMB darbuotojos.



Nuolat prižiūrima, atnaujinama LKBA svetainė: www.lkba.lt

III.3.2. Organizacinė veikla:


Dalyvauta penkiuose LBT posėdžiuose LR Kultūros ministerijoje:

Posėdžio data

Posėdžio darbotvarkė

2016-01-27

1. 2016 m. Kultūros ministerijos lėšų dokumentams ir duomenų bazių
prenumeratai paskirstymo projekto svarstymas.

2016-03-02

1. Bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016−2020 metams projekto
svarstymas
2. Senų, retų ir ypač vertingų dokumentų fondo apsaugos nuostatų
projekto svarstymas.

3. Kiti klausimai.
2016-04-19

1. Paraiškų, pateiktų 2015 m. geriausio bibliotekininko, jaunojo
bibliotekininko, bibliotekos vadovo vardui suteikti ir premijoms skirti,
svarstymas.

2016-05-18

1. Bibliotekos veiklos ir valdymo rekomendacijų projekto svarstymas.
2. Bibliotekų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės projekto
svarstymas.
3. Apskričių viešųjų bibliotekų fondų komplektavimo ir finansavimo
užtikrinimo politika (R. Miežetienė).
4. Kiti klausimai.

2016-11-29

1. Naujos Bibliotekos metinės ataskaitos aptarimas.
2. Sutaupytų lėšų pagal Duomenų bazių centralizuotos prenumeratos
bibliotekoms finansavimo sutartį (2016-03-18, Nr. ST 31-68)
panaudojimas.
3. Paraiškų, pateiktų 2016 metų premijai už bibliotekininkystės,
bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą
bibliotekose gauti, svarstymas.
4. Kiti klausimai.



2016 m. gegužės 27 d. Kauno kolegijos bibliotekoje vyko seminaras „Mokslinės
informacijos naudojimas“. Pranešėja: dr. Lina Šarlauskienė (KK). Nagrinėtos temos:
citavimo stiliai; šaltinių citavimo galimybės iš EBSCOOhost Web, virtualios
bibliotekos, Scholar Google; šaltinių aprašų sudarymas išmaniosiomis programėlėmis,
Zotero ir Mendeley naudojimas informacijos tvarkymui ir citavimui. Renginyje
dalyvavo 30 dalyvių iš asociacijai priklausančių bibliotekų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Utenos, Alytaus, Panevėžio). Išduoti pažymėjimai.



2016 m. birželio 9 d. VGTU bibliotekoje organizuoti mokymai „Leidinių katalogavimo,
dalykinimo ir serialinių leidinių tvarkymo pagrindai“. Dalyvavo 16 atstovių iš 9
kolegijų.

LKBA Pirmininkė

Vilija Raubienė

IV. LKBA FINANSINĖ ATASKAITA (Eur)
nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31
2017 m. sausio 29 d.
Likutis banke 2016-01-01 (Eur):
Likutis kasoje 2016-01-01(Eur):

946,99
0,00

Pajamos iš viso (Eur): 2516,39
1. Nario mokestis – 1672,00 (nario mokestis už 2016 m.)
2. Nario mokestis – 627,00 (nario mokestis už 2017 m.)
3. Stojimo mokestis – 114,00
4. Lėšos iš 2% - 103,39
Išlaidos iš viso (Eur): 3003,07
1. Išlaidos darbo užmokesčiui: 2876,23:
1.1. Išmokėtas darbo užmokestis – 1659,50
1.2. Socialinis ir sveikatos draudimas (išskaityta iš darbuotojų darbo užmokesčio) 3%+6% –
198,22
1.3. Pensijų draudimas (išskaityta iš darbuotojų darbo užmokesčio) 2% - 14,34
1.4. Gyventojų pajamų mokestis (išskaityta iš darbuotojų darbo užmokesčio) 15% - 321,82
1.5. Socialinis draudimas (LKBA lėšos) 30,98% - 682,35
2. Banko išlaidos (mokesčiai už pavedimus, sąsk. aptarnavimą) – 32,88
3. Įmoka į garantinį fondą už 2015 m. – 4,32
4. Registrų centrui – 6,82
5. UAB ,,Interneto vizija“ už interneto svetainės aptarnavimą (nuo 2016-05-28 iki 2016-05-28) –
82,82
Likutis banke 2016-12-31: 946,99 + 2516,39 – 2876,23 – 32,88 – 4,32 – 6,82 – 82,82 = 460,31
Likutis kasoje 2016-12-31: 0

LKBA buhalterė

Ana Samuilova

