
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „EDUKATEKA“ 

2020 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. 

   

I. STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

VšĮ „Edukateka“ 2019-2021 m. strateginiame bei 2020 m. veiklos planuose buvo numatytos šios 

svarbiausios prioritetinės sritys: užtikrinti švietimo bendruomenei profesinio tobulėjimo paslaugų 

kokybę ir prieinamumą, sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymo(si) procesui organizuoti. Vadybiniai 

tikslai 2019 metais buvo orientuoti į inovatyvių edukacinių erdvių atnaujinimą ir kūrimą bei kokybiško 

ugdymo užtikrinimą bei įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimą. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-

749 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos 

tobulinimą, veiklos akreditacijos“ VšĮ „Edukateka“ akredituota 3 (trejiems) metams vykdyti mokytojų 

ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą. 

Parengta ir įgyvendinta 72 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai, konferencijos, 

metodinės dienos, gerosios patirties sklaidos renginiai), akredituotos 19 Institucinio lygio kvalifikacijos 

tobulinimo programos, pateikta 17 darbų elektroniniam edukaciniam bankui.  Organizuota V-oji 

Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda-mini mokymai „Projektų Mugė“, kuri jau tapo tradiciniu 

renginiu, reprezentuojančiu Įstaigą visoje respublikoje. Švietimo bendruomenėje puikiai vertinamas ir 



laukiamas renginys apjungia švietimo įstaigų mokytojus, administracijos darbuotojus, verslo atstovus, 

mokinius bei jų tėvus, siūlant veiklas įvairių interesų grupėms, organizuotas Įstaigos darbuotojų 

profesinių kompetencijų tobulinimas – darbuotojai dalyvavo 16 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

t. y. mokymuose, seminaruose, konferencijose, stažuotėse. 

Tęsiant bendradarbiavimą su VšĮ „Mokymosi mokykla“ parengta ir įgyvendinta 50 kvalifikacijos 

tobulinimo renginių.  

         Nuo 2018 m. Įstaigoje vykdoma bei tęsiama „Integruota naujų technologijų ir meno raiškos 

programa“,  nuo 2019 m. sėkmingai pradėtos vykdyti edukacijos „Gyvybės medis lietuvių mitologijoje 

ir liaudies mene“ ir „Baltų raštai ir ženklai“, o nuo 2020 metų „STOP kadras literatūroje“, „Papildytos 

realybės edukacinė programa“ pagal Kultūros paso programą.  

       2020 metais Įstaigoje veikė 2 neformaliojo vaikų švietimo studijos (būreliai),  kurias lankė 70 

mokinių 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 85 šokėjus. Dėl COVID-19 pandemijos praktinė ir koncertinė kolektyvų veikla nutrūko, 

kurios vėliau pamažu buvo atnaujintos nuotoliniu būdu. Vaikų šokio studijos „Aušrinė“ šokėjai 

dalyvavo II – ąjame respublikiniame vaikų ir jaunimo šokio konkurse „Virtualus Kalėdinis šokio 

virusas“, kuriame pelnė pirmąją vietą, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė dalyvavo respublikiniuse 

festivaliuose „Gintaro laše mano Lietuva”, „Šuokom, šuokam ė da šuoksem...”, skirtuose Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 30- mečiui paminėti, tarptautiniame tautinio šokio festivalyje Kuldigoje 

(Latvija).  

Gautas finansavimas dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus (NordPlus 

Framework Programme), skirtoje Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje, Nordplus 

Junior paprogramės projekte NPJR-2020/10200 „Digital Creative Education“. Šiam projektui 

įgyvendinti skirta 43070 eurų dotacija. Projekte dalyvaus 6 švietimo įstaigos iš Norvegijos, Estijos, 

Latvijos bei Lietuvos. Projekto koordinatorius – CLIL mācību centrs (Latvija), projekto partneriai: VšĮ 

„Edukateka“ (Lietuva),  Norlights Montessoriskole Stavanger (Norvegija), Šiaulių sanatorinė mokykla 

(Lietuva), IIluka Kool (Estija), Grigiškių „Šviesos“ gimnazija (Lietuva). Projektas truks dvejus metus -  

nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. iki 2022 m.  liepos mėn. 

Organizuojami edukaciniai, kultūriniai renginiai, projektinė veikla yra tarsi reklama, siekiant 

pritraukti naujus narius bei spręsti vaikų, paauglių ir vyresnio amžiaus klaipėdiečių užimtumo bei 

meninio ugdymo problemas.  

Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė sutarė laikytis 2020 metais iškeltų 

prioritetų,  toliau vykdyti ir plėtoti šiuo metu Įstaigoje vykdomą veiklą.  Bus skiriamas dėmesys vaikų, 

jaunimo ir vyresnio amžiaus užimtumo programoms bei meninio ugdymo plėtojimo funkcijoms, 

ugdymo(si) kokybės gerinimui, profesinio tobulėjimo paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimui. 

 

 

 

 



Kita veikla: 

 

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

tinklapių talpinimo, kūrimo bei administravimo paslaugas. Tarp mūsų pastovių klientų – nemaža dalis 

švietimo įstaigų.  

Užmegzti kontaktai su edukacinių priemonių ir įrankių gamintojais, programinės įrangos 

gamintojams, importuotojais. Todėl esant poreikiui konsultuojame mokyklas, neformaliojo švietimo 

įstaigas dėl tikslingos informacinių komunikacinių technologijų diegimo.  

Pasirašyta trumpalaikė bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos miesto kultūros centru Žvejų 

rūmai. 

Užklupus COVID-19 pandemijai, teko perorientuoti veiklą – vieni pirmųjų pradėjome dalintis 

patarimais dėl virtualaus, hibridinio mokymo, virtualių mokymo aplinkų bei įrankių pasirinkimo, 

operatyviai buvo sukurtas socialinio tinklo „Youtube“ kanalas, nemokamai organizuoti nuotoliniai 

mokymai bei seminarai visos Lietuvos mokytojams.  

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 ir Gediminas Jonauskas lygiomis dalimis įsigijo Anton 

Petrovskij valdomas teises ir kapitalą. Dalininkų įnašų vertė ataskaitinių metų pradžioje buvo po 29 €., 

pabaigoje buvo po 43,50 €. 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 36079 € pajamų, iš jų: 

- dotacijos NVŠ organizuoti ir projektų vykdymui - 6995 €  

- veiklos pajamos – 27052 € ; 

- GPM 2 proc. finansavimo suma – 1132 €; 

- parama 200 €; 

- kiti įnašai – 700  €. 

 

IV.  INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ 

PER FINANSINIUS METUS 

 



Per 2020 m. įsigytas ilgalaikis turtas: 

 1099 € kavos aparatas; 

 670 € siurblys šluota; 

 935 € spausdintuvas. 

Perleisto ilgalaikio materialaus turto nebuvo.  

 

V.   SĄNAUDOS PER FINASINIUS METUS, IŠ JŲ - IŠLAIDOS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

 

2020 m. lėšų panaudojimas: darbuotojų išlaikymui – 1977 €, patalpų nuomai ir išlaikymui – 

3150 €; ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidoms – 15132 €, įstaigos bendrosios ir administracinės 

sąnaudos – 24172 €. 

 

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 2020 metus sudarė 982 €. 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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