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2016-2018 -ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

 

VšĮ „Edukateka“ (toliau – Įstaiga) įsteigta 2015 m. sausio 6 d. Įstaigos steigėjų 2014-12-29 

d. Steigimo sutartimi. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, priklausomybė – privati Įstaiga, steigėjai 

– Gediminas Jonauskas, Saulius Rudelis, Anton Petrovskij. 

Pagrindinė paskirtis – neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, kitos paskirtys: 

 Švietimui būdingų paslaugų veikla; 

 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla; 

 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas; 

 Kultūrinis švietimas; 

 Kitas mokymas; 

 Kompiuterių programavimo veikla; 

 Kompiuterių konsultacinė veikla; 

 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla; 

 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla; 

 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla; 

 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 

 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla. 

Mokymo kalba - lietuvių, atskiros programos gali būti įgyvendinamos tautinių mažumų 

kalbomis. Mokymo forma – dieninė, vakarinė, šeštadieninė-sekmadieninė.  

Įstaiga yra privatus juridinis asmuo, turintis antspaudą, paramos gavėjo statusą, 

atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą 

grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės 

aktais. 

Įstaigos buveinė – Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Žardininkų g. 1-57, Lietuvos 

Respublika. 



2016−2018 metų strateginis veiklos planas parengtas, atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 

strategiją, neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, švietimo būklę ir Klaipėdos miesto pedagoginės 

bendruomenės poreikius ir Įstaigos bendruomenės poreikius. 

Įstaiga savo veiklą planuoja rengdama: trejų metų strateginį planą, metinį veiklos planą. 

Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio vaikams pasiūlytos neformaliojo ugdymo programos: 

Informacinių technologijų studija, FOTOgrafijos studija, vaikų šokio studija „Aušrinė”, Anglų kalbos 

studija, Jaunojo lyderio studija, Anglų kalbos studija „Mažiesiems“. 2015 metais  ugdytiniai pasirinko 

kalbos - 16, šokio - 33, informacinių technologijų - 25, kitų krypčių - 23 ugdymo programas. 

Suaugusiems  pasiūlytos neformaliojo ugdymo programos: Anglų kalbos kursai, jaunimo ir 

suaugusiųjų liaudiškų šokių grupės. 

Įstaigoje dirba 1 administracijos darbuotojas, 3 mokytojai, 1 buhalteris. Visi Įstaigos 

darbuotojai yra reikiamos kvalifikacijos, direktorius ir mokytojai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. 

Darbuotojai nepriekaištingai atlieka savo darbą, tobulina kvalifikaciją, yra iniciatyvūs ir kūrybingi. 

Darbuotojai lanko kvalifikacijos tobulinimo kursus, mokytojai patys organizuoja renginius, dalyvauja 

konferencijose, seminaruose, projektuose, visuomeninėje veikloje. 

 

 

II. PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

 

Per 2015 m. Įstaigoje kryptingai vyko gerosios patirties sklaida. Mokytojai dalinosi savo 

gerąja patirtimi su respublikos pedagogais skaitydami pranešimus „Mokymo ir mokymosi įgūdžių 

stiprinimas vykdant programos eTwinning projektus“, „Švietimas skaitmeniniame amžiuje. Mokymosi 

veiksmingumas, ugdant XXI amžiaus įgūdžius“, rengė autorinius seminarus „Festivalio „Mes Lietuvos 

vaikai“ šokio dalies repertuaro pristatymas ir mokymas. I dalis, II dalis“ , „Artimesnis mokyklos ir 

šeimos bendradarbiavimas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“ , rengė straipsnius leidiniui 

„Šokio mokytojo knyga“. VšĮ „Edukateka“ darbuotojams sudaromos sąlygos kvalifikacijos kėlimui, 

savišvietai. Savo žinias Įstaigos darbuotojai tobulino įvairiuose  seminaruose, konferencijose, 

renginiuose Lietuvoje bei užsienyje (Jungtinė Karalystė, Belgija). 

Įstaigos prioritetas – projektinė veikla. Įstaiga per 2015 metus pateikė 16 projektų paraiškų 

Klaipėdos miesto savivaldybei, Švietimo mainų paramos fondui, Kultūros tarybai, Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo mainų fondui.  

Projektas “Skirtingų kultūrų suvienyti…” laimėjo 1000 € finansavimą bei sėkmingai buvo 

įgyvendintas kartu su projekto partneriais. 

Vykdomi tarptautiniai programos eTwinning projektai “Tracing our roots through 

traditional folk dances” ir “You & me with ICT”. 



2015 m. studijų ugdytiniai dalyvavo miesto bei respublikiniuose festivaliuose, koncertinėse 

išvykose, rengė įvairias šventes, baigiamuosius sezono koncertus. Organizuojami edukaciniai 

kultūriniai renginiai ugdytiniams yra tarsi reklama, siekiant pritraukti naujus narius bei spręsti vaikų, 

paauglių ir vyresnio amžiaus klaipėdiečių užimtumo bei meninio ugdymo problemas. 

VšĮ “Edukateka” vysto aukojimo švietimo projektams portale projektumuge.lt. Pirmaisiais 

projekto gyvavimo metais pateikta 12 projektų paramai rinkti. Vienas projektas sėkmingai įgyvendintas 

- Mažeikių Kalnėnų pagrindinei mokyklai nupirkta ir perduota interaktyvi SMART lenta su artimo 

židinio projektoriumi 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros 

centru, Klaipėdos Universitetu, Šokio mokytojų asociacija, Lietuvos Junior Achievement.  

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.   

Informacija, apie įstaigoje vykusius renginius, projektinę bei kitą veiklą, skelbta Įstaigos 

internetinėje svetainėje, socialiniame portale facebook. 

Sistemingai kaupiama vaizdo medžiaga, foto montažai apie įstaigos veiklą ugdytinių 

dalyvavimą įvairiuose renginiuose, konkursuose bei festivaliuose, kuriamas mokytojų edukacinės 

patirties bankas. Ši medžiaga panaudojama tėvų susirinkimuose, atviruose užsiėmimuose, 

organizuojamų renginių metu.   

 

 

III. ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Viešoji įstaiga nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto neturi. Patalpas nuomojasi 

iš juridinio asmens pagal nuomos sutartį, kuri prasitęsia kas metus. Nuomojama 92,54 kv. metrų 

naudingo ploto. Patalpos remontuotinos. Įstaigai pagal poreikį pagaminti funkcionalūs baldai, sieninis 

veidrodis šokių salei, persirengimo spintelės ir kita. Įsigyti nešiojamieji kompiuteriai kompiuterių 

klasei įrengti, multimedija projektorius, mobili garso kolonėlė, daugiafunkcinis spalvotas lazerinis 

spausdintuvas, įrengta 4G belaidžio ryšio zona personalui ir lankytojams. Įstaiga skiria prioritetą 

apsirūpinti šiuolaikiškomis IT darbo ir mokymosi priemonėmis.  Įsigytas arduino mikrovaldiklio 

rinkinys, littleBits elektroninio konstruktoriaus komplektai.   

Įstaigos reikmėms nuomojamas virtualus serveris, kuris subnuomojamas siekiant 

kompensuoti IT įrangos nusidėvėjimo kaštus.   

Kitas svarbus įstaigos prioritetas – tautinių rūbų įsigijimas. Nupirkta medžiaga ir pasiūti 18 

tautinio kostiumo komplektų, kitos tautinio kostiumo detalės. Tautinio kostiumo komplektavimas 

išlieks svarbus įstaigos prioritetas.  



Nuolat ieškoma partnerių, rėmėjų, 2% paramos teikėjų, kitų finansavimo ir veiklos 

galimybių galinčių praturtinti įstaigos materialinę bazę.  

 

 

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ  

 

Stiprybės  Silpnybės  

1. Patvirtintas NVŠ finansavimas valstybės 

lygiu. 

1. Patalpų tinkamumas veikloms vykdyti. 

2. NVŠ programos lėšos sėkmingai 

investuojamos į aplinkos kūrimą 

2. Nepakankamas finansavimas 

materialinės-techninės bazės 

modernizavimui. 

3. Vaikų laisvalaikio organizavimo formų 

įvairovė. 

3. Nepakankamas įstaigos žinomumas 

mieste. 

4. Partnerystė su kitomis organizacijomis. 4. Neakreadituota suaugusiųjų švietimo 

veikla.   

Galimybės  Grėsmės  

1. Didinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 

pasiūlą. 

1.Mažėjantis vaikų gimstamumas, 

gyventojų migracija, didėjanti socialinė 

atskirtis, mažėjanti perkamoji galia.  

2. Dalyvauti miesto, šalies tarptautiniuose 

projektuose, konkursuose, festivaliuose. 

2. Didelė įstaigų, teikiančių NVŠ paslaugas, 

konkurencija 

3. Rėmėjų ir kitų finansavimo šaltinių paieška, 

ES struktūrinių fondų paramos paieška. 

3. NVŠ programų įgyvendinimo galimybių 

ribotumas dėl NVŠ mokinio krepšelio lėšų 

trūkumo 

4. Siekti neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

įstaigos akreditacijos 

4. Vieningų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių ir rezultatų tyrimo metodikų šalyje 

stoka. 

 

 

 

V. VIZIJA IR MISIJA 

 

Vizija 

Tapti organizacija, teikiančia įvairiapusiškas, kompleksines ir kokybiškas švietimo bei 

edukacines paslaugas, įtraukiant visas suinteresuotas organizacijas, formalias ir/ar neformalias grupes 

bei plėtojant vietinius ir tarptautinius partnerystės tinklus. 

 

Misija 

Sudaryti sąlygas vaikams, jaunuoliams bei suaugusiesiems  atskleisti savo prigimtines 

galias, ugdyti gebėjimus, skatinti jų bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, nuolatinį 

tobulinimąsi ir ruošti spręsti ateities iššūkius. 

 

 

 

 



VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant Įstaigos vizijos ir misijos, suformuluoti veiklos tikslai, uždaviniai bei priemonės. 

Jie pateikiami atskirame priede, tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 1 lentelėje pateikiamus 

rezultato kriterijus. 

1 lentelė 

 

Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai  

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2015 m.  rezultatas 

Numatomi rezultatai 

 2016 m. 2017 m.  2018 m.  

1. Mokinių, nustojusių lankyti 

neformaliojo ugdymo įstaigą nuo bendro 

lankančiųjų skaičiaus dalis, procentais 

 

 

2 % 

 

1 % 

 

1 % 

 

1 % 

2. Vykdomos neformaliojo vaikų 

švietimo programos atitinka Klaipėdos 

miesto gyventojų poreikius, procentais 
 

80 % 90 % 100 % 100 % 

3. Rengiamos ir įgyvendinamos 

ilgalaikės (akredituotos) kvalifikacijos 

tobulinimo programos (vienetai)  

2 3 4 5 

4. Darbuotojų profesinis tobulėjimas 

vykdomas nuosekliai ir planingai 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 

5. Švietimo, socialinė pagalba vaikams 

atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus, procentais 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 

6. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo 

aplinka, procentais 

 

60 % 70 % 80 % 90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje.  

2 lentelė 

Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asignavimai 

2015-iesiems 

metams 

Lėšų 

poreikis 

2016-iesiems 

metams 

Projektas 

2017-

iesiems 

metams 

Projektas 

2018-

iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 12000 24000 30000 36500 

1.1. išlaidoms 2000 3500 4000 6500 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 0 1500 2000 4000 

1.1.2. iš jų patalpų nuoma ir komunalinės 

paslaugos 

2000 2000 2000 2500 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 

10000 20500 26000 

 

30000 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 15941 23406 44000 24000 

2.1. DOTACIJOS, IŠ VISO: 8296 12623 32000 14000 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:     

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 

(NVŠ) 

7296 

 

 10000 10000 

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos 

(pajamos už atsitiktines paslaugas) SB 

(Projektui vykdyti) 

1000 2000 1000 

 

1000 

2.1.2. Specialiosios programos lėšos 

(pajamos už atsitiktines paslaugas) 

VB(NVŠ) 

0 

 

7080 0  

2.1.3. Specialiosios programos lėšos 

(pajamos už atsitiktines paslaugas) 

ESB(Projektui vykdyti) 

0 3543 21000 3000 

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 7645 10783 12000 14000 

2.2.1. Veiklos pajamos: 3687 8783 8000 8000 

2.2.2. Kiti finansavimo šaltiniai Kt     

2.2.3. Paramos lėšos 3958 2000 2000 2000 

 

___________________ 

 

 



PATVIRTINTA 
VšĮ „Edukateka“ direktoriaus 

2015 m. gruodžio 10 d. 

įsakymu Nr. UG-17B 

 

Priedas 
 

ĮSTAIGOS 2016-2018 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
 

Tikslas Uždavinys Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingas asmuo Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

1.Ugdymo 

kokybės 

gerinimas, 

užtikrinti aukštą 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

paslaugų kokybę 

ir prieinamumą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Sudaryti sąlygas 

vaikų ir suaugusiųjų 

ugdymui pagal 

neformaliojo švietimo 

programos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.Organizuoti 

neformaliojo vaikų 

švietimo veiklą 

 

Direktorius Programos, skaičius 3 4 4 

1.1.2. Organizuoti 

neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

veiklą 

 

Direktorius Programos, skaičius 2 2 3 

1.1.3 Dalyvauti ir 

organizuoti projektinę 

veiklą. 

Direkorius, Mokytojai Projektai, skaičius 1 2 3 

1.1.4. Naujo 

informacinių 

technologijų kabineto 

įrengimas, 

informacinių 

technologijų įrangos 

įsigijimas 

Direktorius Naujų informacinių 

technologijų kabinetų 

skaičius, vnt. 

1 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Naujų ugdymo 

priemonių įsigijimas. 

Direktorius Priemonės, skaičius. 2 2 2 

1.2. Išnaudoti turimą 

potencialą siekiant 

geresnės paslaugų 

kokybės.  

1.2.1. Darbuotojų  

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Metodinės veiklos 

vadovas 

Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

skaičius, vnt. 

2 4 6 

1.2.2. Geriausių 

programų duomenų 

bazės sudarymas ir 

turtinimas 

Direktorius Programų skaičius, vnt. 2 2 2 

1.3. Patenkinti 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius 

1.3.1. Kvalifikacijos 

tobulinimo programų 

rengimas ir 

aprobavimas 

Metodinės veiklos 

vadovas 

Kvalifikacijos 

tobulinimo programos, 

vnt. 

10 12 15 

1.3.2. Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

organizavimas. 

Metodinės veiklos 

vadovas 

Kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai, 

vnt. 

3 5 7 

1.4.Užtikrinti gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaidą 

1.4.1. Elektroninio 

edukacinio banko 

turtinimas. 

Metodinės veiklos 

vadovas 

Darbų elektroniniame 

edukaciniame banke 

skaičius, vnt.  

10 20 30 

1.5. Bendradarbiauti  

su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir 

socialiniais partneriais, 

teikti įvairiapusę 

pagalbą ugdytiniams 

1.5.1. Užtikrinti tėvų 

dalyvavimą įstaigos 

gyvenime 

Mokytojai Susirinkimai, renginiai, 

skaičius 

3 3 3 

1.5.2. Teikti 

pedagoginę ir 

informacinę pagalbą 

mokiniams, jų tėvams 

Metodinės veiklos 

vadovas 

Internetinė svetainė, 

mėnesiai 

12 12 12 

1.6. Užtikrinti sveiką 

ir saugią ugdymo(-si) 

aplinką 

1.6.1.Organizuoti 

darbuotojų sveikatos 

patikrinimus 

Direktorius Darbuotojų skaičius, 

%. 

100 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.Vykdyti 

nusikalstamumo ir 

žalingų įpročių 

prevencijos programą 

Mokytojai Vaikų skaičius, %. 100% 100% 100% 

1.6.3. Instruktuoti 

mokinius dėl saugaus 

elgesio  

Mokytojai Saugaus elgesio 

instruktažų skaičius, 

vnt. 

5 5 5 

1.6.4. Organizuoti 

Įstaigos darbuotojams 

priešgaisrinės, darbo, 

civilinės saugos 

seminarus 

Direktorius Darbuotojų skaičius, % 

 

100 100 100 

2. Įstaigos  

materialinės 

bazės 

modernizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Vykdyti teisės 

aktų nustatytus 

higienos reikalavimus 

 

2.1.1.  Patalpų 

kosmetinis remontas 

Direktorius Suremontuotų patalpų 

plotas, kv. m. 

70 30 100 

2.1.2. Patalpų grindų 

atnaujinimą 

Direktorius Atnaujintų grindų 

plotas kv. m. 

  80 

2.2.Pritaikyti patalpas 

švietimo reikmėms 

 

2.2.1. Naujų  klasių 

įrengimas  

Direktorius Naujų klasių skaičius, 

vnt. 

1 0 0 

2.2.2. Baldų 

atnaujinimas 

Direktorius Atnaujintų baldų 

skaičius, vnt. 

30 5 5 

2.2.3.  IT priemonių įsi-

gijimas 

Direktorius Atnaujintų kompiuterių 

skaičius, vnt. 

5 3 3 

2.2.4. Koncertinių 

kostiumų įsigijimas 

Direktorius, mokytojai Įsigytų koncertinių 

kostiumų komplektų 

skaičius, vnt. 

18 8 8 

2.2.6. Pasiruošimas 

naujiems mokslo 

metams 

Direktorius, metodinio 

darbo vadovas, 

mokytojai 

Paruoštų patalpų plotas, 

kv. m. 

92,54 92,54 92,54 

 

           VšĮ „Edukateka“ direktorius                                                                                                                      Gediminas Jonauskas 


