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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 2018 metais suorganizuoti 12 renginių. Iš jų paminėtini: 
 Respublikinė švietimo įstaigų projektų paroda-mini mokymai „Projektų Mugė“, kuri jau tapo 

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

Tarptautinis forumas „Etnokultūros vaidmuo formuojant naujas kultūros tradicijas“,  seminarai 
„Idėjos klasės vadovo veiklai“, „Vaikų meninis skaitymas ir vertinimo kriterijai”, „Projektas kaip 
ugdymo metodas. Projektų valdymo įrankiai”, „Šiuolaikinių IT priemonių panaudojimas 



neformaliąjame švietime”, metodinė diena „Micro:bit metodinė diena”, gerosios patirties sklaidos 
renginys Klaipėdos apskrities IT mokytojams „Šiuolaikinių IT priemonių panaudojimas mokant 
informatikos“, skaitytas pranešimas JUNIOR ACHIEVEMENT konferencijoje ekonomikos 
mokytojams  „FABLAB – neatrastas verslo idėjų inkubatorius“. Viso kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose apsilankė daugiau nei 401 klausytojas.  

Organizuoti programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo (KA1) mobilumo mokymosi tikslais 
kursai.  Mokytojai iš Turkijos, Kipro, Vokietijos dalyvavo 5 dienų kursuose „The usage of ICT in art 
education“. 

Klaipėdos miesto tarybos sprendimu VšĮ „Edukateka“ skirtas dalinis finansavimas (2200 €) 
kultūros ar meno srities „Kultūros edukacija“ projekto „Išdrįsk dalintis“  įgyvendinimui. Klaipėdos 
piliavietės rytinės kurtinos salėje organizuotas tarptautinio kultūros edukacijos projekto „Išdrįsk 
dalintis“ baigiamasis renginys – festivalis „Menas iš praeities į ateitį“. Bendram pasirodymui festivalis 
subūrė beveik 300 liaudiško šokio bei muzikos mylėtojų iš Lietuvos bei Latvijos. 

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 nuotolinius vaizdo mokymus. 

2019 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 organizavimas. 2018 metais 

veikė 4 neformalaus vaikų švietimo studijos (būreliai),  kuriuos lankė 130 mokiniai bei suaugusiųjų 
neformaliojo švietimo studija, kurios veikloje dalyvauja 40 suaugusiųjų asmenų. Kūrybinę veiklą 
vykdo trys 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“ merginų grupė tarptautiniame šokių festivalyje – konkurse „Allegro 2018“ 
pelnė II bei III vietas, šokių grupė „Spacierius“ vyresniųjų liaudiškų šokių grupių konkursiniame 
sambūryje „Iš aplinkui 2018“ pelnė IV laipsnio diplomą.  

Vaikų šokio studijai „Aušrinė“, jaunimo liaudiškų šokių grupei „Samborinis“  bei vyresniųjų 
liaudiškų šokių grupei „Spacierius“ suteikta II mėgėjų meno kolektyvų kategorija. II kategorija 
suteikiama aukšto meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose renginiuose 
ar apžiūrose įvertintas nuo 70 iki 84 balų bei pagal meninės veiklos rezultatus.  



VšĮ „Edukateka“ vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Spacierius“ viešėjo Estijoje, Pernu mieste, 
kur dalyvavo tarptautiniame liaudiškų šokių maratone, skirtame Estijos nepriklausybės 100 – mečiui 
paminėti, vaikų šokio studijos „Aušrinė“ šokėjai dalyvavo Klaipėdos miesto jaunimo pilietinėje-
kūrybinėje akcijoje „Aš tavo Laisvė“ pristatydami meninę kompoziciją „Laisvės kelias“. 

Visi trys Įstaigos šokių kolektyvai dalyvavo Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėje, skirtoje 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos Dainų šventės Šokių dienoje „Saulės rato ritimai“ 

 
Projektinė veikla: 
 
Įstaigos prioritetas – projektinė veikla.  
VšĮ „Edukateka“ buvo apdovanota ženkleliu „Programos „Twinning“ mokykla“ (eTwinning 

School Label 2018-2019). Ženklelis „Programos „eTwinning“ mokykla“ buvo pristatytas 2017 m., 
siekiant įvertinti bei suteikti pripažinimo ne tik atskiriems programos „eTwinning“ mokytojams, bet ir 
tos pačios mokyklos mokytojų bei vadovų komandoms už jų dalyvavimą veikloje, atsidavimą ir 
pastangas. Esame tarptautiniu lygmeniu pripažinti kaip lyderiai šiose srityse: skaitmeninės veiklos, el. 
saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio 
tobulėjimo skatinimo, personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo. 

2018 m. įstaiga dalyvavo tarptautiniame „eTwinning“ programos projekte „Let me show you…“ 
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. Nors 2018 metais projektas sėkmingai užbaigtas, patvirtinta 
ataskaita, užsimezgusi draugystė su projekto partneriais nenutrūko.  

2018 metais įstaigos bendruomenė tęsė Šiaurės Ministrų Tarybos programos Nordplus (NordPlus 
Framework Programme) projekto NPJR-2017/10087 „Let‘s learn togeather“ veiklas. Projekto 
koordinatorius  - VšĮ „Edukateka“.  Projektas vykdomas kartu su Norvegijos ir Latvijos mokyklomis. 
Projektas sėkmingai įgyvendinamas. Pirmasis susitikimas buvo organizuojamas Lietuvoje, antrasis 
įvyko Latvijoje, o paskutinysis 2019 metų žiemą planuojamas Norvegijoje. Projekto dalyviai 
susipažįsta su šalių kultūra, bei kokybiško laisvalaikio galimybėmis.  

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 777 „Dėl 
finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 
įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, 
valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų 



bendrai finansuojamam projektui „VšĮ „Edukateka“ materialinės – techninės bazės stiprinimas 
neformaliojo vaikų švietimo patrauklumo ir prieinamumo didinimui“, projekto Nr. 09.1.3-CPVA-K-
723-01-0006, įgyvendinti yra skirtas iki 52 853,52 Eur (penkiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai 
penkiasdešimt trys eurai 52 centai) finansavimas. Visa projekto vertė – 62 209,88 (šešiasdešimt du 
tūkstančiai du šimtai devyni eurai 88 centai). 

Projektu siekiama sukurti šiuolaikišką edukacinę, pilnai technologijomis aprūpintą ugdymo(si) 
aplinką, kuri leistų visapusiškai įgyvendinti Informacinių technologijų bei fotografijos studijų veiklą 
bei integralų ugdymą(sį) technologijų, meno, kalbų kontekste, kurie padės ugdytiniams atskleisti savo 
prigimtines galias, ugdyti gebėjimus, skatinti jų bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, 
nuolatinį tobulinimąsi ir ruošti spręsti ateities iššūkius. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bei jam 
pasibaigus, bus sudarytos galimybės įranga ir priemonėmis naudotis ir kitų, įstaigoje veikiančių studijų 
ugdytiniams. Šios investicijos užtikrins įstaigos teikiamų paslaugų augimą. 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Neringos meno mokykla ir Palangos moksleivių klubu. 
  
Socialinė veikla ir pagalba: 
 
VšĮ „Edukateka” 2018 m. Klaipėdos miesto vaikams ir jaunimui organizavo nemokamus 

programavimo užsiėmimus Coder Dojo.  
Aktyviai prisidedame prie iniciatyvos kompiuteriukai.lt: dalyvavome „Kompiuteriukų ralio“ 1 

etape, projekto metu gauta įranga perduota Gedminų progimnazijai, su programavimo, elektrotechnikos 
pradžiamoksliu supažindita ne mažiau 70 mokinių.  

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

masinių SMS žinučių siuntimo paslaugos, tinklapių talpinimo, kūrimo bei administravimo paslaugas. 
Tarp mūsų ilgamečių klientų nemaža dalis švietimo įstaigų.  

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 37 278,26 € pajamų, iš jų: 
- dotacijos NVŠ organizuoti 12 974,8 € 
- projektų vykdymui –19 494 € 
- veiklos pajamos –  1 881,33 € ; 
- GPM 2 proc. finansavimo suma – 1 217,13 €; 
- parama 100 €; 
- kiti įnašai – 1 701 €. 
 
IV.  INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ 
PER FINANSINIUS METUS  
 
Per 2018 m. pagal projektą VšĮ „Edukateka“ materialinės – techninės bazės stiprinimas 

neformaliojo vaikų švietimo patrauklumo ir prieinamumo didinimui “ įsigytas ilgalaikis turtas: 
• Vuze+ 3D 360 VR kamera 
• Mobili filmavimo studija  
• GoPro 7 veiksmo kameros (2vnt) su priedais 
• DJI Phantom 4 PRO+ v2.0 dronas 
• Mokyklinių baldų komplektas.  

Perleisto ilgalaikio materialaus turto nebuvo.  
 
V.   SĄNAUDOS PER FINASINIUS METUS, IŠ JŲ - IŠLAIDOS DARBO 
UŽMOKESČIUI 
 
2018m. lėšų panaudojimas: darbuotojų išlaikymui - 1736 €, patalpų nuomai ir išlaikymui – 

2887 €; ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidoms – 624 €, įstaigos bendrosios ir administracinės 
sąnaudos – 12261 €. 

 
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 2018 metus sudarė 662 €. 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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