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VŠĮ PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS BIBLIOTEKA-MUZIEJUS 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka muziejus , kodas 302618703 įregistruota 

juridinių asmenų registre 2011m. balandžio 21d. Įstaiga yra viešojo sektoriaus subjektas. 

Registracijos adresas: S.Daukanto g.25, Kaunas.  

Bibliotekos-muziejaus veiklos tikslai: 

o Valdo Adamkaus visuomeninės ir politinės veiklos palikimo saugojimas ir pristatymas 

visuomenei; 

o Valdo Adamkaus visuomeninės ir politinės veiklos tyrimai, tyrimų skatinimas ir rėmimas; 

o Lėšų telkimas prezidento Valdo Adamkaus palikimo saugojimui, tyrimams ir sklaidai; 

o Valdo Adamkaus intelektualinio palikimo publikavimas bei sklaida; 

o Stipendijų Valdo Adamkaus veiklos tyrėjams steigimas; 

Bibliotekos - muziejaus pagrindinės veiklos kryptys yra : 

❖ Viešųjų įstaigų veikla; 

❖  parodų organizavimas; 

❖  moksliniai tyrimai; 

❖  leidyba; 

❖  leidinių platinimas; 

❖  video ir audio medžiagos kūrimas, tiražavimas, platinimas; 

❖  suvenyrų platinimas; 

❖  konferencijų, seminarų, mokymų organizavimas; 

❖  edukacinių programų vaikams, jaunimui ir suaugusiems rengimas bei įgyvendinimas; 

❖  viešų renginių organizavimas; 

❖  bibliotekų ir skaityklų veikla; 

❖  archyvų veikla; 

❖  muziejų veikla; 

❖  žurnalų ir periodinių leidinių leidyba; 

❖  internetinių svetainių kūrimas ir išlaikymas; 

❖  parama tyrimams; 

❖  stipendijų steigimas bei skirstymas; 

❖  lėšų telkimas mokslinei ir švietėjiškai veiklai. 

 

Įstaigos dalininkai yra Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus,  

Vytauto Didžiojo Universitetas, į.k.111950396 ir Kauno miesto savivaldybė, į.k.111106319. 

Kiekvienas dalininkas valdo po 33,33 % akcijų.  

Dalininkų įnašų 20211 m. nebuvo., o pradiniai 2011m. įnašai sudarė: 

Dalininkai Įnašai per finansinius 2011 metus: 

Valdas Adamkus 28.96 Eur. 
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Vytauto Didžiojo Universitetas 28.96 Eur. 

Kauno miesto savivaldybė 28.96 Eur.  + 585032.44 Eur. (pastatas) 

 

PAJAMŲ- IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 2021 M.: 

Eil.Nr. Pavadinimas Suma Eur 

  Išlaidos per 2021 m.  91395,89 

1. Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo mokesčiui 26101,84 

2. Komunaliniams mokesčiams (šildymas, elektra, vanduo) 7737,89 

3. 
Techninės priežiūros ir eksploatacijos išlaidos (liftai, techninė 
priežiūra ) 1777,34 

4. Valymo paslaugų išlaidos 6832,31 

5. Apsaugos paslaugų išlaidos 638,88 

6. Mokesčių išlaidos (nekilnojamojo mokesčio) 2640,00 

7. Draudimas 3029,52 

8. Išlaidos pagal sutartis su fiziniais asmenimis 21048,80 

9. Kitųs paslaugų išlaidos  8716,45 

10. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 5533,97 

11. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 7338,89 

 

Eil 
Nr. Pavadinimas Suma Eur 

  Pajamos per 2021 m.  96970,01 

1. Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšos 6411 

2. US Disbursing officer symbol 7922,1 

3. Boston Foundation 8239,66 

5. Parama 13520,91 

7. 
Nuosavos lėšos (patalpų nuomos pajamos, pajamos  iš renginių, iš 
knygų pardavimo) 24771,72 

8. Finansavimo pajamos 36009,65 

9. Finansinės investicinės veiklos pajamos 94,97 

 

 

Viešoji įstaiga per finansinius metus neįsigijo bei neperleido jokio ilgalaikio turto . 

Viešoji įstaiga išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, nurodytiems šio 

Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išlaidų neturėjo. 

 

2021 m.  personalo srityje pokyčių nebuvo. Esant papildomam poreikiui edukacinėms veikloms, 

kultūros ar mokslinių renginių organizavimui, pirkome reikalingas paslaugas iš šalies.   

 

2021 m. įstaiga, teisės aktų tvarka turėjo tapti valstybinių biudžetinių įstaigų sistemos FVAIS dalimi. 

Priklausymas sistemai iš dalies padidino atskaitomybę, dabar prilygstančią biudžetinėms įstaigoms, 
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tačiau biudžetinių lėšų negaunančiai įstaigai tai žymiai padidino biurokratinę įstaigos naštą ir 

finansinės atskaitomybės tvarkymo kaštus.  

 

Prezidento Adamkaus Premija už pasiekimus aplinkosaugai.  

2021 m. kartu su Danos Gedvilienės fondu, esančiu JAV, įsteigėme Prezidento Adamkaus Premiją 

už pasiekimus Lietuvos aplinkosaugai. Jau anksčiau, 1992 – 2005 m. veikė paties Valdo Adamkaus 

įsteigta aplinkosaugos Premija. Premijos atkūrimo pagrindu tapo su Danos Gedvilienės Fondu ir jo 

valdytoju Gabrielius Gedvila, sudarytas 100 tūkst dolerių vertės susitarimas dėl Premijos 

finansavimo. Tikimės, jog paramos sumos užteks 10 metų Premijos veiklai. Atnaujinta Premijos 

finansavimo taisyklės aptartos Susitarime. 

 2021 m. Paskelbus apie Premijos atsteigimą, metų pradžioje laukėme visuomenės siūlomų 

kandidatų. Kovo mėnesį prasidėjo Premijos komiteto posėdžiai. Komitetą sudarė Europos 

komisijos narys Virginijus Sinkevičius, dr. Nerijus Jurkonis, dr. Visvaldas Varžinskas, Donatas Puslys 

ir Arūnas Antanaitis. Svarstymuose dalyavo ir premijos steigėjas Gabrielius Gedvila ir Premijos 

konsultantas Mantas Davidavičius. Balandžio 22 dieną paskelbtas Premijos laureatas, kuriuo tapo 

gamtosaugininkas ir režisierius Mindaugas Survila. M. Survila buvo įvertintas už filmą „Sengirė“, 

kuris pasiekė žiūrimiausio lietuviško dokumentinio filmo rekordus, paskatino visuomenę labiau 

domėtis aplinkosaugos ir gamtos išsaugojimo problemomis, supažindino su miško išsaugojimo 

problematika. Premijos įteikimo šventė vyko Birželio 5 dieną, Tarptautinę Aplinkos apsaugos dieną, 

VDU Botanikos sode. Renginyje, be Premijos laureato, komiteto narių, dalyvavo LR Prezidentas 

Gitanas Nausėda, Prezidentas Valdas Adamkus, Europos komisijos viceprezidentas Frans 

Timmermans, Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius, LR Aplinkos apsaugos ministras S. 

Gentvilas, Kauno meras V. Matijošaitis, JAV ambasadorius Robert Gilchrist, daugybė kitų garbių 

svečių.  

Premijos paskelbimo ir įteikimo ceremonija sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio ir aplinkosaugos 

entuziastų dėmesio.  

Tą pačią dieną, kiek anksčiau Premijos ceremonijos laikui, prezidentinėje bibliotekoje susitiko ir 

Adamkaus aplinkosauginei veiklai skirtą parodą apžiūrėjo Prezidentas Valdas Adamkus ir JAV 

ambasadorius (parodos svarbiausi rėmėjai) R. Gilchrist.  

 

Prof. Aleksandravičiaus “Adamkus“ leidimas ir pristatymas buvo kitas reikšmingas ir 2021 metus 

ženklinęs įvykis. Biblioteka-muziejus, nors ir netiesiogiai, prisidėjo ir šios knygos atsiradimo. 

Prezidento Adamkaus gyvenimą nušviečianti knygą –Adamkaus bibliotekos veiklos ir misijos 

praplėtimas. Knygos pasirodymas sutapo su Prezidento Adamkaus 95 jubiliejumi, tai smarkiai 

padidino šventinę Prezidento ir mūsų visų nuotaiką, bei knygos žinomumą.  Jei sėkmingi knygos 

pardavimai (intensyviausios prekybos laikotarpiu, nuo lapkričio pradžios iki Kalėdų, knyga buvo 

populiariausiųjų sąrašuose) nepatenka į šios metinės veiklos ataskaitos ribas, tai bent jau galime 

pasididžiuoti, kad prisidėjome prie vieno geriausių šiandienos istorikų Lietuvoje knygos, apie vieno 

iškiliausių XX a. lietuvių įkvepiančio gyvenimo, atsiradimo.  
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2021 metais kultūros sektorius gyvavo kupini pandeminių nuotaikų ir suvaržymų. Deja, lankytoju 

skaičius neaugo, karantino sąlygomis pasitiktos Vasario 16-oji, ir Kovo 11-oji. Vasarą, mažėjant 

ribojimų, renginių ėmė gausėti ir mūsų įstaigoje. O rudenį jų skaičius vėl priminė ikikovidinius 

metus. Vien per rugsėjo - gruodžio mėnesius Adamkaus bibliotekoje įvyko per 20 kultūros ir 

mokslo renginių. Žemiau pristatome tų renginių sąrašą.  

2021 m. žymėjo Lietuvos diplomatinių santykių atnaujinimo 1991 m. sukaktį. Ta proga buvo 

surengta keletas renginių su JAV ambasada, Kanados atstovybe, Kazachstano ambasada. O rugsėjo 

mėnesį kartu su VDU Lietuvių išeivijos institutu, surengėme mokslinę konferenciją apie lietuvių 

išeivijos indėlį į šalies diplomatinių santykių atkūrimą. 

 
2021 m. kiek leido pandemijos sąlygos, įstaiga tęsė savo veiklą, pati ar su partneriais 
organizuodama įvairius kultūrinius renginius. 

  Renginio pavadinimas Partneris 
Dalyvių 
skaičius 

06 05 Valdo Adamkaus Premijos teikimo renginys VDU, Danos Gedvilienės fondas 100 

06 15  
Renginys ir mokymai socialiniams darbuotojams 
dirbantiems vakų namuose   15 

07 23 

Sumner Welles ir Lietuvos okupacijos nepripažinimo 
paroda 

Su JAV Ambasada 
Lietuvos istorijos institutas 20 

08 26 SHARING OUR STORIES Paroda 

Su Kanados atstovybe Lietuvoje,  
Kanados lietuvių bendruomenė  
 20 

09 09 A. Plioplio darbų paroda 

Dailės darbų paroda,  parodos 
pristatymas 25 

09 21 Sakharovo atminimo paroda Su A. Sakharovo centru 35 

09 24 

Konferencija (Ne)matoma pasaulio lietuvių parama 
atgimstančiai Lietuvai. VDU LII 25 

10 13 BEDA susitikimas   15 

10 05 Deklamaciones renginys 

VDU studentų draugija 
Declamaciones 15 

10 08 A. Eidinto knygos pristatymas VDU LII  15 

10 15 Rūsčio Kamuntavičiaus Baltarusijos istorija pristatymas 
Su VDU istorijos katedra ir LDK 

institutu 20 

11 04 Knygos Adamkus pristatymas Vilniuje Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka 100 

11 05 

Diskusija apie Vokietijos lietuvius ir V. Bartusevičiaus 
Vokietijos lietuvių istorijos pristatymas   15 

11 11 Knygos Adamkus pristatymas Kaune VDU, Tyto alba 100 

11 15 Mindaugo Survilos paskaita   15 

11 19 Marijonos Sinkevičienės parodos pristatymas   15 

11 30  Lietuvos ir Kazakstano ryšių paroda Kazakstano ambasada 30 

12 01 Dalios Kuizinienės paskaita apie Mariją Gimbutienę Baltojo kaspino festivalio renginys 15 

12 16 Vytauto Kavolio Seminaras  Lietuvos mokslų akademija 50 
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12 17 

Filmas Aleksandro Štromo laisvės horizontai pristatymas, 
diskuija ir paroda Su VDU LII 30 

12 22 

Išeivijos mecenatų stipendijų teikimo VDU studentams 
renginys Su VDU LII 25 

 
 
 

 

 

Ateities planai 

 

Kitais finansiniais metais planuojame gauti apie 15 000 Eur. tikslinės paramos įstaigos veikloms 

įgyvendinti, toliau tęsime bendradarbiavimą su užsienio partneriais, ambasadomis, kitomis 

kultūros ir mokslo įstaigomis. Tęsime 2022 m. pradėtą Prezidento Adamkaus aplinkosaugos 

Premijos tradiciją. Tikimės deramai paminėti 50 metų Kauno Pavasario sukaktį.  

 

 

Direktorius                                                                                                     Arūnas Antanaitis 
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Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir 

viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos 

ataskaitos rengimo tvarkos aprašo  

4 priedas 

 

 

(Informacijos apie sandorius su susijusiomis šalimis forma) 

 

 

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS  

 

 

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir 

pavardė. 

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas 

korespondencijai. 
***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir 

viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu. 

****** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą 

nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 
 

 

 

 

–––––––––––––––––––– 

 

Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis 

Sandorio objektas Suma, Eur****** Pavadinimas* Kodas** Regist

ras*** 

Adresas**** Santykių pobūdis***** 

1. Vytauto 

Didžiojo 

universitetas 

111950396  K. Donelaičio g. 58, 

Kaunas 

Juridinis asmuo, 

dalininkas 

Patalpų nuomos 

sutartis 

14811,72 

2. Arūnas 

Antanaitis 

[Duomenys 

neskelbiami] 

 [Duomenys 

neskelbiami] 

Įstaigos vadovas Lietuvos-

Prancūzijos 

istorinių ryšių 

parodos 

koncepcijos 

rengimas. 

Sąskaita faktūra 

už paslaugas.  

500  

      Iš viso 15311,72 


