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PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės
tarybos 2021 m.
sprendimu Nr.

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO MENININKŲ NAMAI
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas: V. Putvinskio g. 56, LT-44211, Kaunas
1.2. Telefono Nr.: (8 37) 22 31 44
1.3. El. pašto adresas: kmn@kmn.lt
1.4. Interneto svetainės adresas: www.kmn.lt
1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 1971 m.
1.6. Įstaigos vadovas: Rūta Stepanovaitė, nuo 2017-08-10
II SKYRIUS
VADOVO ŽODIS
2020-ieji kultūros sektoriui buvo išskirtiniai iššūkių gausa, tuo pat metu – galimybėmis
ieškoti naujų kultūros produktų ir paslaugų sklaidos formų bei kurti prieinamesnę, aktualesnę
kultūrą visiems. Ataskaitiniais metais pagrindiniai įstaigos veiklos rodikliai buvo pasiekti ir išpildyti
nuo 70 % iki 125 % apimtimi: suorganizavus 193 veiklas, įtrauktas 14871 lankytojas ir paslaugų
gavėjas, įstaigos pristatomą turinį pasiekęs tiek fiziniais, tiek virtualiais formatais. Nepaisant
karantino apribojimų, 8 miesto reikšmės renginiai, kuriantys pridėtinę vertę ne tik įstaigai, bet ir
miestui, buvo išpildyti numatytais arba alternatyviais formatais - pavyzdžiui, Pasaulio kultūros
diena paminėta viena pirmųjų tokio formato virtualių diskusijų apie postpandeminius kultūros
sektoriaus atsigavimo scenarijus, o tradicinės Putvinskio gatvės dienos proga suorganizuotas bene
pirmasis post-karantininių gyvų renginių – orientacinis Putvinskio gatvės žaidimas visai šeimai,
kuriame dalyvavo ir lankytojai iš kitų miestų.
Viena pagrindinių ataskaitinių metų užduočių – užtikrinti įstaigos veiklos tęstinumą ir
aktualumą ne tik miesto, bet ir nacionaliniu bei tarptautiniais lygmenimis. Šiuos tikslus padėjo
išpildyti aktyvus lėšų pritraukimas iš įvairių fondų – įvykdyti 10 projektų, kurių bendra vertė –
beveik 90 tūkst. Eurų.
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Tuo pat metu pilnai įgyvendintos ir „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ partnerysčių
programos veiklos: kelta industrinės kultūros atstovų kvalifikacija, suorganizuotos tarptautinės
nuotolinės rezidencijos, praplėsti platformos kultura.kaunas.lt funkcionalumai bei 180% pagausinta
šios platformos vartotojų – savo veiklos duomenis nuosekliai teikiančių organizacijų –
bendruomenė.
Nors ir su pertrūkiais, įgyvendintos veiklos su bendruomenėmis, kurios pandeminiu metu
patiria ypatingai didelę atskirtį. Kartu su neregių ir silpnaregių bendruomene parengtas bei
pristatytas audialinės architektūros albumas, įgyvendintos nuotolinės šokio pamokos neregiams ir
silpnaregiams, paruoštos kino turinio peržiūros, prieinamos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems,
surengta vasaros stovykla, kurioje dalyvavo pabėgėlių jaunimas.
Užtikrintas nuoseklus Kauno kultūros informacijos koordinavimas – įsibėgėjo renginių
kalendoriaus kultura.kaunas.lt veikla, čia per metus pristatyti beveik 1,5 tūkst. renginių, o leidinys
bei portalas „Kaunas pilnas kultūros“ įgyvendino alternatyvias platinimo veiklas, pasitelkiant tiek
miesto knygų namelius, tiek maisto išvežiojimo partnerius.
Kauno menininkų namų 2020 m. pasiekti rezultatai, atsižvelgiant ne tik į sektinus
rodiklius, bet ir bendrą pandeminę situaciją, gali būti vertinami labai gerai – dauguma rodiklių
pasiekė arba viršijo numatytuosius.
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III SKYRIUS
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI
3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą.
Asignavimų valdytojo (savivaldybės)
metiniame veiklos plane nustatytos
strateginius priemonės, veiklos, jų
įvykdymo informacija

Vertinimo
kriterijus
(rodiklis),
matavimo
vienetas

Procentinis
pokytis
Planinė Faktinė Įvykdymo lyginant su
reikšmė reikšmė procentas praėjusiu
ataskaitiniu
laikotarpiu

Komentaras

1. Skatinti kultūros paslaugų plėtrą ir
įveiklinti kultūros paveldo objektus:
1.1. Kauno menininkų namų veiklos
efektyvumo didinimas;
1.2. Kultūros įstaigų programų ir veiklų
integravimas bei sąveika su KEKS 2022
tikslais;
1.3.
Įvairių
miesto
ir
rajono
bendruomenių (mikrorajonų gyventojų,
mokyklų, tautinių, mažesnes galimybes
turinčių senjorų ir kt.) įtraukimas į
kultūros kūrimą ir renginius

Lankytojų
skaičius

17500

14871

84,98 %

-19,12 %

Įgyvendintų
kultūrinių
projektų
skaičius

205

193

94,15 %

-18,57 %

5423,67 79,76 %

-41,16 %

Įstaigos
6800
uždirbtos lėšos

2019 m. pasiekta reikšmė 18387, 2020 m.
reikšmė – 14871 (planas – 17500). Dėl karantino
ribojimų buvo ribojamas lankytojų skaičius
renginiuose ir vienam lankytojui tenkantis plotas,
o kuriais laikotarpiais fizinius renginius rengti
buvo draudžiama. Dėl šios priežasties, faktinė
rodiklio reikšmė yra kiek mažesnė nei planuota
2019 m. pasiekta reikšmė buvo 237, 2020 m.
reikšmė – 193 (planas – 205). Dėl 2020 m.
pavasarį paskelbto karantino ir įvairių ribojimų,
daug renginių buvo atšaukta arba nukelta.
Sušvelninus ribojimus, didžioji dalis planuotų
renginių buvo įgyvendinta ir pasiektas beveik
visas suplanuotų renginių skaičius
2019 m. pasiekta reikšmė 9218,34 Eur. Dėl
karantino ribojimų, daug planuotų mokamų
renginių arba buvo atšaukti arba iki minimumo
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apribotas dalyvių skaičius, patalpų nuoma taip pat
buvo draudžiama arba apribota, todėl įstaiga
nepasiekė suplanuoto uždirbtų lėšų rodiklio
2. Skatinti miesto bendruomenės
kultūrines iniciatyvas ir plėtoti viešąją
kultūros infrastruktūrą:
2.1.
Kauno
menininkų
namų Įvykusių
8
organizuojami Kauno miestui svarbūs renginių/veiklų
renginiai
skaičius
Įstaigos
vadovo
patvirtintame
metiniame veiklos plane numatyta (-os)
svarbiausia (-ios) sritis (-ys), tema (os), metinis veiksmas/darbai, jų
įvykdymo informacija

Vertinimo
kriterijus
(rodiklis),
matavimo
vienetas

1. Kultūros ir švietimo integracija, kuriant
ir vykdant kultūros edukacijos programas;
1.1. Jaunimo ir studentų įtraukimas į
įvairių pilietinių ir kultūrinių iniciatyvų
kūrimą bei įgyvendinimą ir į sprendimo
priėmimo mechanizmus
2. Kultūros darbuotojų kompetencijų
stiprinimas

Kultūros
edukacijos
programų
skaičius
Kvalifikaciją
kėlusių
darbuotojų
skaičius

3. Programų žmonėms su negalia, Naujų
socialinėms grupėms sukūrimas;
programų

8

100 %

14,29 %

2019 m. pasiekta reikšmė 7, 2020 m. reikšmė – 8.
Kai kurie miesto reikšmės renginiai buvo
įgyvendinti mažesnėmis apimtimis, kad atitiktų
tuo metu galiojusius apribojimus renginiams

Planinė Faktinė Įvykdymo Procentinis
reikšmė reikšmė procentas pokytis
lyginant su
Komentaras
praėjusiu
ataskaitiniu
laikotarpiu
75
76
101,33 % -6,17 %
2019 m. pasiekta reikšmė 81, 2020 m. reikšmė –
76. Nepaisant karantino ribojimų, kultūros
edukacijų programa įgyvendinta taip, kaip ir buvo
suplanuota
8

10

125 %

11,11 %

2

3

150 %

66,66 %

2019 m. pasiekta reikšmė 9, 2020 m. reikšmė –
10.
2020 m. komandos nariai kėlė kompetencijas
auditorijų plėtros, projektų rengimo, rezidencijų
organizavimo, komandinio ir individualaus darbo,
socialinių tinklų valdymo klausimais
2019 m. pasiekta reikšmė 2, 2020 m. reikšmė – 3:
atnaujinta programa „Kultūra socialiniam
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3.1. Įstaigos valdomų patalpų pritaikymas sukūrimas
žmonėms su negalia

Pritaikymo
būdų kiekis

1

4. Kauno kultūros įstaigų duomenų bazės Duomenų
100
kūrimas
bazėje
dalyvaujančių
kultūros
objektų
skaičius

0

0%

-100 %

84

70 %

180 %

mobilumui“ skirta dienos centrų ir pabėgėlių
jaunimui; programoje ECHOtektūra išleistas
audialinės architektūros albumas; programose
„Common people ir Mokumentai buvo rodomi
kurtiesiems pritaikyti filmai su specifiniais titrais
2019 m. reikšmė buvo 1,
2020 m. reikšmė 0
2019 m. pasiektas rodiklis 30, 2020 m. reikšmė –
84 (planas – 120). Rodiklis nepasiektas dėl nuo
įstaigos nepriklausančių priežasčių (COVID-19
pandemijos, su ja susijusių ribojimų ir Kauno
kultūros organizacijų sulėtėjusios veiklos)
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IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO
UŽMOKESČIUI
4.1. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio
palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.
Vidutinis apskaičiuotas darbo
Darbuotojų skaičius
užmokestis (BRUTO)
Eil.
Pareigybės
Praėjęs
Praėjęs
Ataskaitinis
Ataskaitinis
Nr. pavadinimas ataskaitinis
Pokytis, ataskaitinis
Pokytis,
laikotarpis,
laikotarpis,
laikotarpis,
proc. laikotarpis,
proc.
vnt.
Eur
vnt.
Eur
1.

Direktorius

1

1

0

2417,77

2420,02

0,09

2.

Specialistai,
priskiriami
kultūros ir
meno
darbuotojams

9

10

11,11

1097,99

1310,16

19,32

3.

Specialistai,
nepriskiriami
kultūros ir
meno
darbuotojams

2

2

0

900,84

954,67

5,98

4.

Nekvalifikuoti
darbininkai

1

1

0

643,51

670,22

4,15

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS
ATASKAITINIU LAIKOTARPIU
5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.
Eil.
Finansavimo šaltiniai
Praėjęs
Ataskaitinis
Pokytis, proc.
Nr.
ataskaitinis laikotarpis,
laikotarpis, tūkst. Eur
tūkst. Eur
1
2
3
4
5
1.
Savivaldybės biudžeto lėšos
386,2
371,51
-3,8 %
1.1. Iš jų:
1.1.1. Kauno menininkų namų veiklos
344,81
327,39
-5,05 %
efektyvumo didinimas (5101)
1.1.2. Kauno menininkų namų organizuojami
34,90
11,58
66,82 %
Kauno miestui svarbūs renginiai
1.1.3. Projekto “Kaunas - Europos kultūros
0,00
27,58
27,00 %
sostinė 2022 m.” įgyvendinimas
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1.1.4. Kauno menininkų namų veiklos
efektyvumo didinimas (7201)
2.
Valstybės biudžeto lėšos
Iš jų:
2.1. Lietuvos kultūros taryba:
3.
Fondų lėšos
3.1. Kitos lėšos
3.1.1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
1,2 %
4.
Parama
Iš viso
Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos
uždirbtos lėšos
Iš viso lėšų

6,49

4,96

-23,57 %

21,10

89,20

76,35 %

21,10
0,00

89,20
0,04

76,35 %
0,00 %

0,00

0,04

0,00 %

407,30
8,06

460,75
5,42

11,6 %
-32,75 %

415,36

466,17

10,90 %

5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos
straipsnius (nurodomi tik tie ekonominės klasifikacijos kodai pagal kuriuos yra panaudotos lėšos).
Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*
kodas

pavadinimas
1

2

I
ketv.,
tūkst.
Eur

II
ketv.,
tūkst.
Eur

3

4

III
ketv.,
tūkst.
Eur

IV
ketv.,
tūkst.
Eur

Bendra
išlaidų
suma,
tūkst. Eur

5

6

7

47,98

72,80

197,04

0,73

0,95

2,84

2.1.1.1.1.1.

Darbo užmokestis pinigais

34,02 42,24

2.1.2.1.1.1.

Socialinio draudimo įmokos

0,52

0,64

2.2.1.1.1.05.2.

Ryšių paslaugų įsigijimo
išlaidos (paslaugos)

0,16

0,14

0,21

0,19

0,70

2.2.1.1.1.06.1.

Transporto išlaikymo ir
transporto paslaugų įsigijimo
išlaidos (prekės)

0,48

0,11

0,27

0,18

1,04

2.2.1.1.1.06.2.

Transporto išlaikymo ir
transporto paslaugų įsigijimo
išlaidos (paslaugos)

0,20

0,02

0,60

1,28

2,10

2.2.1.1.1.11.

Komandiruočių išlaidos

0,45

0,00

0,45

0,55

1,45

2.2.1.1.1.14.

Materialiojo ir nematerialiojo
turto nuomos išlaidos

0,32

0,03

1,10

1,58

3,03

2.2.1.1.1.15.1.

Materialiojo turto paprastojo
remonto prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos (prekės)

0,00

0,003

0,04

0,11

0,15

2.2.1.1.1.15.2.

Materialiojo turto paprastojo
remonto prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos (paslaugos

0,13

0,03

0,00

0,00

0,16

2.2.1.1.1.16.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,38

0,38

2.2.1.1.1.17.

Ekspertų ir konsultantų
paslaugų išlaidos

0,18

0,55

0,00

0,63

1,36
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2.2.1.1.1.20.1.

Komunalinių paslaugų
įsigijimo išlaidos (šildymas)

2,45

0,56

0,00

1,13

4,14

2.2.1.1.1.20.2.

Komunalinių paslaugų
įsigijimo išlaidos (elektros
energija)

0,30

0,30

0,32

0,52

1,44

2.2.1.1.1.20.3.

Komunalinių paslaugų
įsigijimo išlaidos
(vandentiekis ir kanalizacija)

0,01

0,04

0,06

0,09

0,20

2.2.1.1.1.20.4.

Komunalinių paslaugų
įsigijimo išlaidos (šiukšlių
išvežimo išlaidos)

0,01

0,08

0,10

0,21

0,40

2.2.1.1.1.21.1.

Informacinių technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos (prekės)

0,00

0,00

0,05

0,55

0,60

2.2.1.1.1.21.2.

Informacinių technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos (paslaugos)

0,44

0,49

0,55

17,02

18,50

2.2.1.1.1.30.1.

Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos (prekės)

1,50

1,88

1,72

3,00

8,10

2.2.1.1.1.30.2.

Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos (paslaugos)

10,26 28,75

77,59

199,68

316,28

2.7.3.1.1.1.

Darbdavių socialinė parama
pinigais

0,12

0,17

0,15

0,25

0,69

3.1.1.3.1.4.

Kompiuterinės techninės ir
elektrinių ryšių įrangos

0,00

0,00

0,70

0,00

0,70

3.1.1.5.1.1.

Kito ilgalaikio materialiojo
turo

0,00

0,00

0,00

2,30

2,30

Iš viso
51,55 76,03 132,62 303,40
563,60
*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir
išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir
pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus
asignavimus.
VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ
6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, įstaigos įsigytą ar
perleistą ilgalaikį turtą.
Eil.
Nr.

Turto pavadinimas

Kiekis Vertė tūkst., Eur
(nurodyta
perdavimo,

Data (kada
gautas,
įsigytas,

Įsigijimo tikslas,
pagrindimas

9

1
1.

2
Spinta (Obras)
infocentro kampas

3
1

pardavimo,
įsigijimo
dokumentuose)
4
0,7

2.

Nešiojamas kompiuteris
„Lenovo“

2

1,32

3.

Kultūros veiklos ir
auditorijų analizės
informacinė sistema
(kultura.kaunas.lt)

3

30000

perleistas
turtas)
5
6
2020-06-19 Fiziniam Kultūros
infocentrui praplėsti –
skrajučių ir kitos
dalijamosios medžiagos
ekspozicinės lentynos
2020-11-27 Kompiuteriai skirti
darbuotojams darbui
KMN patalpose ir
dirbant nuotoliniu būdu
dėl karantino
apribojimų
2020-09-30

Sistema skirta stebėti
Kauno kultūros
operatorių veiklos
(renginių) rezultatus ir
dirbti su statistiniais
duomenimis, pateikiant
reguliarią jų analizę
KMS ir visuomenei

VII SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS
Audito metu (2020 m. balandžio-birželio mėn.) vertinant Įstaigos veiklą, susijusią su
strateginių ir kitų veiklos planų vykdymu, Įstaigos veiklą reglamentuojančių LR įstatymų ir
kitų teisės aktų, procedūrų laikymusi, informacijos apie Įstaigos veiklą teikimu, nustatyta:
1. Įstaigos 2019 m. veiklos planas iš dalies dera su Kauno miesto savivaldybės 2019-2021 m.
strateginio veiklos plano rodikliais, numatytais Įstaigai 2019 m., iš 7 Įstaigos veiklos plane
suformuluotų tikslų, 5 tikslai įgyvendinti maksimaliu rezultatu, 1 tikslas įgyvendintas mažesniu nei
maksimaliu rezultatu bei 1 tikslas iš viso neįgyvendintas.
2. Įstaiga 2019 m. vykdė visas jai priskirtas vykdyti funkcijas, tačiau:
2.1. organizuodama mėnesinio leidinio „Kaunas pilnas kultūros“ parengimą ir leidimą:
2.1.1. mėnesinio leidinio rengimo nemokamai 3 mėnesius bei leidimo nemokamai 1 mėnesį
įsigijimo neparodė Įstaigos paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitoje už 2019 m.;
2.1.2. mėnesinio leidinio spausdinimo paslaugų už 9,0 tūkst. Eur įsigijo nesilaikydama LR viešųjų
pirkimų įstatymo;
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2.1.3. gavo iš dalies ne visas sutartyje dėl mėnesinio leidinio „Kaunas pilnas kultūros“ parengimo
numatytas paslaugas;
2.1.4. gavo visas sutartyje dėl mėnesinio leidinio „Kaunas pilnas kultūros“ leidimo (spausdinimo)
numatytas paslaugas.
2.2. Įstaiga organizuodama metinio leidinio „Kaunas pilnas kultūros“ parengimą ir leidimą gavo iš
dalies ne visas sutartyje numatytas paslaugas.
2.3. Įstaiga organizuodama Kauno miestui svarbius renginius:
2.3.1. paslaugų teikimo sutartis su paslaugų teikėjais ne visada sudarė viešųjų pirkimų būdu;
2.3.2. ne visada įvertino, kad fiziniai asmenys, su kuriais sudarytos paslaugų sutartys, galėjo teikti
Įstaigai paslaugas pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą (paslaugas įsigydavo iš fizinių asmenų,
nesiūlančių rinkoje tiekti paslaugas);
2.3.3. iš dalies neužtikrino informacijos, pateikiamos Įstaigos dokumentuose ir apskaitos
informacijos patikimumo.
3. Įstaigoje taikoma žodinė renginių organizavimo tvarka veikė iš dalies neefektyviai.
4. Ne visos Įstaigos teikiamos paslaugos įtrauktos į Įstaigos teikiamų paslaugų įkainių sąrašą.
5. Įvertinus Įstaigos veiklą, susijusią su žmogiškųjų išteklių valdymu, nustatyta, kad:
5.1. Įstaigai nustatytas didžiausias leistinas etatų skaičius nebuvo viršytas, faktiškai visi etatai,
nustatyti Įstaigos 2019 m. pareigybių sąraše, buvo užimti;
5.2. Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje neteisingai nurodyta, kas sudaro Įstaigos
darbuotojų darbo užmokestį, nedetalizuoti pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai,
neaiškiai aptartos pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo sąlygos ir tvarka, priemokų
mokėjimo sąlygos ir tvarka. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Įstaigoje nauja darbo apmokėjimo sistema
pagal pasikeitusius reikalavimus neparengta (iš dalies neįvykdyta LR valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 straipsnio 3
dalis);
5.3. Įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymai iš esmės parengti pagal Valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodikos keliamus reikalavimus.
6. Įvertinus Įstaigos veiklą, susijusią su viešaisiais pirkimais, nustatyta:
6.1. Įstaigos Taisyklėse yra formalizuota mažos vertės pirkimų organizavimo tvarka;
6.2. Įstaigos direktorės įsakymu sudaryta nuolatinė Viešojo pirkimo komisija, tačiau minėtame
įsakyme nenurodyta, kokiu Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu ši komisija turi vadovautis
savo darbe;
6.3. Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą už 2019 m. (Atn-3
forma) parengta iš dalies ne pagal Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos
aprašo keliamus reikalavimus;
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6.4. Viešieji pirkimai 2019 m. vykdyti iš dalies netinkamai, kadangi Įstaiga ne visada teisingai
parinko pirkimų būdą, Įstaiga ne visas raštu sudarytas sutartis paskelbė CVP IS, ne visas sutartis
paskelbė laiku, t. y. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo, raštu sudarytose sutartyse
ne visada aiškiai apibūdintos perkamos paslaugos, jų apimtis, taip pat galima rizika, kad vykdant
metinio leidinio „Kaunas pilnas kultūros“ viešąjį pirkimą nebuvo laikomasi skaidrumo principo,
dalį paslaugų Įstaiga įsigijo neatlikusi jokių viešųjų pirkimų procedūrų.
Audito metu vertinant Savivaldybės turto, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo
nustatyta:
1. Valstybinio žemės sklypo dalimi (0,1341 ha) ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu
pastatu, patalpomis ir statiniais, adresu V. Putvinskio g. 56, Kaunas, Įstaiga naudojasi teisėtai.
Patikėjimo teisė į Įstaigai perduotas patalpas, kiemo rūsį Nekilnojamojo turto registre įregistruota,
išskyrus į kiemo statinius.
2. Įstaigos buhalterinėje apskaitoje apskaitomos tik patalpos pastate, tačiau neapskaitomas pastataskiemo rūsys, kiemo statiniai, kurie Įstaigai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti perduoti
perdavimo priėmimo aktu vykdant Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą, tuo neužtikrinant
apskaitos informacijos apie Įstaigos valdomą turtą patikimumo.
3. Apie 40 proc. iš 551,61 kv. m Įstaigai patikėtų patalpų 2019 m. Įstaigos veiklai vykdyti buvo
naudojamos ne pastoviai ir jų užimtumas per metus sudarė apie 36 proc. Įstaigos darbo laiko, tačiau
Įstaiga 2019 m. patalpų, kai nenaudojo savo veiklai, nenuomojo nei fiziniams nei juridiniams
asmenims, nemažą dalį likusių (324,95 kv. m) patalpų sudaro bendro naudojimo patalpos/erdvės
(laiptinės, koridoriai), o faktiškai 12 Įstaigos darbuotojų užimamų kabinetų plotas sudaro tik 90,39
kv. m, dėl ko kyla savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Įstaigos patikėjimo teise valdomo
turto neefektyvaus ir neracionalaus naudojimo rizika.
4. Tiek pats pastatas, tiek patalpos kultūros namų pastate yra reikalaujančios remonto, avarinės
būklės, tačiau 2013 m. parengtas ir 2018 m. pakoreguotas pastato fasado remonto techninis
projektas už 7,6 tūkst. Eur iki šiol nepradėtas įgyvendinti, todėl galima neracionalaus 7,6 tūkst. Eur
lėšų panaudojimo rizika.
5. Pastatas, adresu V. Putvinskio g. 56, neatidalintas į du atskirus nekilnojamuosius daiktus pagal
savininkus, dėl ko Įstaigai tenka apskaičiuoti, išrašyti, teikti ir kontroliuoti sąskaitas Lietuvos
rašytojų sąjungai už komunalines paslaugas pagal Lietuvos Rašytojų sąjungos turimą patalpų plotą,
minėtų funkcijų atlikimui yra naudojami Įstaigos žmogiškieji ištekliai, be to, tokia veikla
nenumatyta Įstaigos nuostatuose.
6. Ne visas kitas Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas naudojamas Įstaigos veikloje, turto nebuvimo
atvejų nenustatyta.
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Audito metu vertinant lėšų, skiriamų iš Savivaldybės biudžeto, naudojimą, nustatyta:
1. Lėšos, skirtos Įstaigos darbo užmokesčiui mokėti, panaudotos pagal paskirtį, neviršytos. Darbo
užmokestis paskaičiuotas be reikšmingų neatitikimų.
2. Visiems Įstaigos darbuotojams 2019 m. pareiginės algos pastovioji dalis, kintamoji dalis
nustatyta, priemokos ir premijos skirtos vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu;
3. Įstaiga komunalinėms paslaugoms įsigyti gautas lėšas panaudojo pagal paskirtį, racionaliai.
4. Įstaiga informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyti gautas lėšas panaudojo pagal
paskirtį, racionaliai, išskyrus 0,6 tūkst. Eur, už kuriuos paslaugas įsigijo iš fizinio asmens,
nesiūlančio rinkoje teikti paslaugas ir tuo neužtikrino racionalaus 0,6 tūkst. Eur panaudojimo.
5. Įstaiga kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti gautas lėšas panaudojo pagal paskirtį, tačiau už 23,7
tūkst. Eur įsigijo prekių ir paslaugų prieš tai neatlikusi viešųjų pirkimų procedūrų ir tuo neužtikrino
23,7 tūkst. Eur racionalus lėšų panaudojimo.
6. Galima rizika, kad 20,9 tūkst. Eur asignavimų, panaudotų metinio leidinio „Kaunas pilnas
kultūros“ parengimui ir leidimui, mėnesinio leidinio „Kaunas pilnas kultūros“ redaktorės paslaugų
įsigijimui, tarptautinių rezidencijų mainų programos parengimui bei šventinių renginių programos
prodiusavimo paslaugų įsigijimui, buvo panaudoti neekonomiškai, neefektyviai.
VIII SKYRIUS
KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA
8.1 Kauno menininkų namai įtvirtino savo, kaip Kauno kultūros informacijos
koordinatoriaus poziciją, ir organizavo tokias veiklas:
1. Leidžiamas leidinys „Kaunas pilnas kultūros“, mėnraščio pavidalu, o taip pat ir portalo,
socialinių tinklų paskyrų formatais. Tai pagrindinis ir išsamiausias Kauno kultūros informaciją
kaupiantis ir viešinantis leidinys mieste. Išleista 60 tūkst. mėnraščių lietuvių kalba, 12 tūkst.
mėnraščių anglų kalba. Skaitmeniniais kanalais pasiekta virš 200 tūkst. vartotojų, Facebook
paskyrą seka 20 tūkst. sekėjų, o spausdintas metraštis platintas ne tik įprastuose platinimo taškuose
(beveik 100 platinimo taškų), bet ir alternatyviose miesto vietose - knygų nameliuose bei per
maisto išvežiojimo į namus partnerius;
2. Koordinuota Kultūros infocentro Facebook grupė. Kultūros infocentro Facebook grupėje
„Kultūros infocentras | Cultural Infocentre“ 2020 m. dalyvavo beveik 1000 narių, viso per metus
aktyvių grupės dalyvių skaičius augo 25 % (žr.: www.facebook.com/groups/149625965719935/);

