
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS “EDUKATEKA” 
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
Viešoji įstaiga „Edukateka“ (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosius interesus, teikdamas kultūros, sporto, švietimo, 
pramogų ir kitas savo įstatuose nurodytas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos nutarimais, 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Įstaigos įstatais. 

Įstaigos veiklos tikslai: 
1. Laisvalaikio organizavimas; 
2. Nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; 
3. Neformalus švietimas; 
4. Pagalba nevyriausybinėms organizacijoms; 
5. Profesinis tobulinimas; 
6. Savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; 
7. Socialinė pagalba; 
8. Tarptautinis bendradarbiavimas. 
 
Kultūrinė-edukacinė veikla: 
  
Viena iš pagrindinių Įstaigos veiklos krypčių – renginių organizavimas, aptarnavimas ir 

vykdymas. Tai – konferencijos, seminarai, susitikimai, festivaliai, koncertai, šventės, šokių popietės ir 
kiti įvairūs renginiai. 

Įstaigoje 2017 metais suorganizuoti 10 renginiai. Iš jų paminėtini: 
 Respublikinė švietimo įstaigų projektų paroda-mini mokymai „Projektų Mugė“, kuri tampa 

tradiciniu renginiu, reprezentuojančiu įstaigą visoje respublikoje. Švietimo bendruomenėje gerai 
vertinamas ir laukiamas renginys apjungia mokyklų mokytojus, administracijos darbuotojus, verslo 
atstovus, mokinius bei jų tėvus, pasiūlant veiklas įvairių interesų grupėms.      

Seminarai „Kūrybinių darbų laboratorija“ , „IKT ir inovatyvūs ugdymo metodai Europoje. 
Panaudojimo galimybės ugdymo procese bei projektinėje veikloje“, „ Lietuvos Vakarų krašto dainų 
šventės, skirtos Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventės 90čiui, repertuaro mokymas, aktualijos“, 
„Kūrybiškumo galia: kai būti ir dirbti susilieja“, „Ugdymo inovacijos taikant skaitmenizuotas gamybos 
technologijas“, „Mikrovaldiklių Micro:bit panaudojimo IT pamokose ir neformaliame ugdyme 
galimybės“, „Programa eTwinning – ugdymo proceso ir tarptautinio bendradarbiavimo tobulėjimui“, 
bei „Kultūrinės veiklos organizavimas. Kultūros projektų valdymas“. Viso kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose apsilankė daugiau nei 750 klausytojų. 

Gerosios patirties sklaidos renginys tema „Šiuolaikinių IT priemonių panaudojimas 
neformaliajame švietime“, organizuotas asociacijai „Viešieji interneto prieigos taškai“, skaityta 



paskaita „Išmanioji Edukateka“ Klaipėdos krašto mokytojams, besidomintiems išmaniosiomis 
technologijomis  

Organizuoti programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo (KA1) mobilumo mokymosi tikslais 
kursai.  Apsilankę mokytojai iš Ispanijos dalyvavo 5 dienų kursuose „The usage of ICT in art 
education“. 

Ugdymo Plėtotės Centro užsakymu buvo organizuojami vasaros kursai pradinių klasių 
mokytojams „Mokymosi motyvaciją skatinanti aplinka“. 

Organizuojami edukaciniai kultūriniai renginiai yra tarsi reklama, siekiant pritraukti naujus narius 
bei spręsti vaikų, paauglių ir vyresnio amžiaus klaipėdiečių užimtumo bei meninio ugdymo problemas. 
Įstaigos siekis yra tapti akredituota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga ir pasiūlyti švietimo 
bendruomenei dar platesnį paslaugų spektrą įskaitant ir video mokymus. 

2018 metais planuojama toliau vykdyti ir plėtoti šiuo metu Įstaigoje vystomą veiklą. Toliau bus 
skiriamas dėmesys vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus užimtumo programoms bei meninio ugdymo 
plėtojimo funkcijoms. 
 

Neformalus švietimas: 
 
Kita svarbi Įstaigos veiklos kryptis – meno kolektyvų, studijų veiklų, kursų organizavimas. 2017 

metais veikė 4 neformalaus vaikų švietimo studijos (būreliai),  kuriuos lankė 128 mokiniai, kūrybinę 
veiklą vykdė trys lietuvių tautinio šokio kolektyvai: vaikų šokio studija „Aušrinė”, jaunimo liaudiškų 
šokių grupė „Samborinis” ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Spacierius”. Kolektyvai sujungė apie 83 
šokėjus, narių skaičius stabilus.  

Kolektyvai ir studijos dalyvavo įvairiuose miesto bei respublikos renginiuose, konkursuose, 
festivaliuose, koncertinėse bei edukacinėse išvykose, rengė baigiamuosius sezono koncertus. Vaikų 
šokio studijos „Aušrinė“ respublikiniame sceninių lietuvių liaudies šokių konkurse „Šoka Lietuva 
2017“ tapo konkurso diplomantais, tarptautiniame šokio festivalyje-konkurse „Aušrinė žvaigždė“ pelnė 
III vietą, tarptautiniame šokių festivalyje – konkurse „Baltic Amber Suwalki 2017“ tapo I ir II vietos 
laureatais, šokių grupės „Samborinis“ bei „Spacierius“ suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkurse 
„Pora už poros 2017“ pelnė III laipsnio diplomus.  

Visi trys Įstaigos šokių kolektyvai dalyvavo Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėje, skirtoje 
Mažosios Lietuvos dainų šventės 90-mečiui.  
 

Projektinė veikla: 
 
Įstaigos prioritetas – projektinė veikla.  
Nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio Įstaiga dalyvauja Šiaurės Ministrų Tarybos programos Nordplus 

(NordPlus Framework Programme), skirtos Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje,  
Nordplus Junior paprogramės projekte NPJR-2016/10067 „Dare to share“. Šiam projektui įgyvendinti 



skirta 11000 eurų dotacija. Projekte dalyvauja 3 švietimo įstaigos iš Estijos, Latvijos bei Lietuvos. 2017 
metais projekto dalyviai dalyvavo mokymosi veiklose Estijoje bei Latvijoje. Projektas itin sėkmingai 
leido garsinti įstaigos vardą ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse valstybėse, susipažinti su jų kultūra, 
tradicijomis, edukacinėmis aplinkomis. Mokiniai įgijo tarptautinio bendradarbiavimo patirties, pagilino 
bendravimo užsienio kalba įgūdžius.  

Labai džiaugiamės, kad teiktas projektas NPJR-2017/10087 „Let‘s learn togeather“ laimėjo 
Šiaurės Ministrų Tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework Programme) finansavimą. Bendra 
projekto vertė 20460 Eur. Projektas vykdomas kartu su Norvegijos ir Latvijos mokyklomis 2017-2019 
metais. Projekto koordinatorius  - VšĮ „Edukateka“.  

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kretingos meno mokykla, bendruomene „Priekulės 
ainiai“. 

  
Socialinė veikla ir pagalba: 
 
VšĮ „Edukateka” 2017 m. Klaipėdos miesto vaikams ir jaunimui organizavo nemokamus 

programavimo užsiėmimus Coder Dojo.  
Aktyviai prisidedame prie iniciatyvos kompiuteriukai.lt: dalyvavome susitikimuose su Kretingos 

bei Klaipėdos miestų savivalda, organizuotas renginys „Micro:bit kūrėjų diena“ Klaipėdos mokslo ir 
technologijų parke sulaukė didžiulio susidomėjimo.  

VšĮ “Edukateka” vysto aukojimo švietimo projektams portale projektumuge.lt. Pirmaisiais 
projekto gyvavimo metais pateikta 12 projektų paramai rinkti. Vienas projektas sėkmingai įgyvendintas 
2015 m. - Mažeikių Kalnėnų pagrindinei mokyklai nupirkta ir perduota interaktyvi SMART lenta su 
artimo židinio projektoriumi (vertė 2700€). Tolimesni projekto metai nebuvo tokie sėkmingi. VšĮ 
Kretingos technologijos ir verslo mokyklai padovanotas minkštas kampas merginų laisvalaikio 
kambariui – tai pusė prašytos projekto sumos.  

 
Kita veikla: 
 
Įstaiga teikia kitas paslaugas juridiniams ir privatiems asmenims: kompiuterių techninė priežiūra, 

masinių SMS žinučių siuntimo paslaugos, tinklapių talpinimo, kūrimo bei administravimo paslaugas.  
Sukurta elektroninė edukacinės technikos, priemonių parduotuvė. http://shop.edukateka.lt. Esame 

interaktyvių pelių gamintojo Gyration atstovai Lietuvoje. Užmegzti kontaktai su edukacinių priemonių 
ir įrankių gamintojais, programinės įrangos gamintojams, importuotojais. Todėl esant poreikiui 
konsultuojame mokyklas, neformalaus ugdymo įstaigas dėl tikslingos informacinių komunikacinių 
technologijų diegimo.  

Papildoma veikla prisideda prie finansinio įstaigos pajėgumo užtikrinimo. 
  
II.   DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ  METŲ 



PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS   
 
Įstaigos savininkai Saulius Rudelis, Anton Petrovskij ir Gediminas Jonauskas. Dalininkų įnašų 

vertė ataskaitinių metų pradžioje bei pabaigoje nesikeitė ir buvo įstatinis įnašas po 29 €. Įstaigos 
dalininkų kapitalas yra lygus įstatinio įnašo vertei (87 €). 

 
III.  GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS  
 
Per ataskaitinius finansinius metus iš vykdomos veiklos, teikiant paslaugas viešajam interesui 

tenkinti, Įstaiga gavo 42887 € pajamų, iš jų: 
- dotacijos NVŠ organizuoti ir projektų vykdymui –30782 €; 
- veiklos pajamos – 8289 € ; 
- GPM 2 proc. finansavimo suma – 1804 €; 
- kiti įnašai – 2012 €. 
 
IV.  INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ 
PER FINANSINIUS METUS  
 
Per 2017 m.  ilgalaikio turto neįgyta.  Perleisto ilgalaikio materialaus turto nebuvo.  
 
V.   SĄNAUDOS PER FINASINIUS METUS, IŠ JŲ - IŠLAIDOS DARBO 
UŽMOKESČIUI 
 
2017 m. lėšų panaudojimas: darbuotojų išlaikymui - 1692 €, patalpų nuomai ir išlaikymui – 2880 

€; ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidoms – 618 €, įstaigos bendrosios ir administracinės sąnaudos – 
22401 €.  

 
VI.    DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR 
PABAIGOJE 
 
Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje - 2, pabaigoje - 2. 
 
VII. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO 
DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS 
 



Įstaigos direktorius – Gediminas Jonauskas, pareigas einantis nuo 2015-01-06. Išlaidos darbo 
užmokesčiui per 2017 metus sudarė 600 €. Kitų išmokų išmokėta nebuvo. 

 
VIII. IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 
UŽMOKESČIUI IR KITOMS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 
 
Įstaiga kolegialių organų neturi. 
 
IX.  IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU DALININKŲ SUSIJUSIEMS ASMENIMS 
 
Išlaidų išmokoms su Įstaigos dalininkais susijusiems asmenims ataskaitiniais metais nebuvo. 
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