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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ARTOTEKA“ 

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus. 

 

VšĮ „ARTOTEKA“(toliau – įstaiga), įsteigta 2016 m. gegužės 5 d. reorganizavus UAB„ARTOTEKA“. 

Įstaigos kodas – 302448763,. 

Įstaigos buveinė – Šeimyniškių g. 23, Vilnius. 

Įstaiga filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi. 

VšĮ „ARTOTEKA“ – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, 

finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus.  

Pagrindinė paskirtis – tenkinti mokinių (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) neformaliojo švietimo laisvalaikio užimtumo 

poreikius. 

Įstaigos tikslas – panaudojant įvairių finansavimo šaltinių lėšas ir įstaigos bendruomenės intelektinius išteklius, 

užtikrinti sąlygas įvairių amžiaus grupių ugdytiniams atsiskleisti ir įgyvendinti kūrybinius gebėjimus kultūrinėje ir 

socialinėje erdvėje, atrasti vietą vis modernėjančiame pasaulyje, formuoti jaunimo vertybių sistemą, suteikiant 

ugdomąjį turinį. 

Įstaiga veiklą vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir teisės aktais bei įstaigos įstatais. 

Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

 

2018 m. kovo mėnesį Artoteka dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

organizuojamame nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurse 

irgavo dalinį finansavimą projektui “Kūryba vardan šeimos”. Projekto metu nuo 2018 m. rugpjūčio - lapkričio mėn. 

surengėme 24 kūrybinius – edukacinius užsiėmimus Vilniaus miesto krizių centre, VU Vaikų ligoninės Vaikų ir 

paauglių krizių intervencijos skyriuje, Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centre, Vilniaus sutrikusio vystymosi 

kūdikių namuose, Valakampių socialinių paslaugų namuose ir Vaikų ir jaunimo pensione.   

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama šiam projektui užtikrino profesionalius 

žmogiškuosius ir materialius resursus, edukacijos veiklų tęstinumą ir nuoseklumą ir projekto pozityvų poveikį 

dalyviams. Tai ypatingai svarbu, dirbant su specialiųjų poreikių asmenimis, patiriančiais nuolatinę socialinę atskirtį. 

Projekto veiklų metu buvo akcentuojama dalyvių bendrystė, su kiekvienu dalyviu užmezgamas ryšys, skatinamas 

emocinis įsitraukimas į bendrą kūrybinį procesą. Matėme, kaip šie užsiėmimai ne tik didina dalyvių socialinius, 

emocinius auklėjimo įgūdžius, bet ir lavina meninius sugebėjimus, plečia akiratį bei parodo alternatyvius laisvalaikio 

praleidimo būdus. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą, nesudėtingą procesą ir apčiuopiamą rezultatą. Tai leidžia kurti ir 

stebėti bendros kūrybos rezultatą, džiaugtis savo ir aplinkinių pasiekimais ir vykdyti refleksijas. Po kiekvieno 

užsiėmimo sekė trumpi kiekvienos veiklos ir sukurtų darbų aptarimai drauge su psichologe, siekiant geriau pamatyti 

konkrečios grupės pasiektus rezultatus, išsiaiškinti dalyvių emocijas ir poreikius bei pajusti bendrų veiklų naudą.  

Į visus projekto metu vykusius užsiėmimus stengėmės įtraukti ir pačius darbuotojus, socialinius pedagogus, taip 

siekiant stiprinti ir jų gebėjimus bei emocinę būklę, bei stiprinti kultūros edukacijos žinias, kurias jie gali naudoti 

kasdieniniame darbe toliau stiprinant rezultatų poveikį ir tvarumą. 

 

2018 m. pavasarį Artoteka dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų projektų 

finansavimo konkurse ir gavo dalinį finansavimą projektui Kūrybiniai – edukaciniai užsiėmimai Švenčionėlių 

socialinių paslaugų centre "Kūrybos džiaugsmas". Projekto metu nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. surengėme 9 skirtingus 

kūrybinius - edukacinius užsiėmimus Švenčionėlių socialinių paslaugų centre. Vaikai šiais metais kūrė mandalas iš 

spalvoto smėlio, gamino kaukes, knygutes, sapnų gaudykles ir kaleidoskopus, tapė ant šilko, liejo žvakes iš natūralaus 

bitučių vaško, piešė ant puodelių bei gamino ir, žinoma leido svajonių aitvarus. Švenčionių rajono savivaldybės 

parama šiam projektui užtikrino edukacijos veiklų tęstinumą ir nuoseklumą, profesionalius žmogiškuosius bei 

materialiuosius resursus ir projekto pozityvų poveikį vaikams. Tai ypatingai svarbu, dirbant su pažeidžiamais vaikais 

bei jaunimu iš socialinės rizikos grupių. Būtina, kad tarpusavio ryšio užmezgimo procesas vyktų nuosekliai, etapais, 

kadangi tokie vaikai dažnai vengia naujovių ir sunkiai įsitraukia į naujas edukacijos programas. Projekto metu 

matėme, kaip aktyviai vaikai įsitraukia į veiklas, savo kūrybos darbuose perteikia išgyvenimus bei emocijas. 

Organizuodami kūrybinius – edukacinius užsiėmimus taip pat pastebėjome, kad veiklos tęstinumas ir tarpusavio 

ilgalaikio ryšio palaikymas yra vienas iš svarbiausių prioritetų, dirbant su socialinę atskirtį patiriančiais vaikais ir 

jaunimu. 

 

http://www.vmkc.lt/
http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiku-ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/
http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiku-ir-paaugliu-kriziu-intervencijos-skyrius/
http://http/www.seimoskc.lt/
http://www.kudikiunamai.lt/
http://www.kudikiunamai.lt/
http://https/www.valakampiuspn.lt/
http://www.vilniauspensionas.lt/
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2018 m. sausio mėnesį Artoteka dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir bendruomenių rėmimo konkurse ir 

gavo dalinį finansavimą projektui “Senjorų menas”. 

Projekto metu nuo 2018 m. rugsėjo – lapkričio mėn. surengėme 12 skirtingų kūrybinių - edukacinių užsiėmimų 

Artotekoje. Kiekvieną pirmadienį 18 val. Senjorai dalyvavo vis kitame kūrybiniame užsiėmime visiškai nemokamai. 

Vilniaus miesto savivaldybės parama šiam projektui užtikrino veiklų tęstinumą ir nuoseklumą, profesionalius 

žmogiškuosius bei materialiuosius resursus ir projekto pozityvų poveikį Senjorams. 

Projekto metu matėme, kaip aktyviai Senjorai įsitraukia į veiklas, savo kūryboje perteikia sukauptą ilgametę patirtį, 

išgyvenimus ir emocijas. Kūrybiniai užsiėmimai jiems tapo ne tik saviraiškos priemone, padėjusia įdomiai praleisti 

laisvalaikį, tačiau galimybe susipažinti su naujais žmonėmis, išeiti į viešumą, užmegsti naujas draugystes ir šiaip 

smagiai bei turiningai praleisti laiką saugioje bendraminčių grupėje. Visi užsiėmimai orientuoti į greitą ir nesudėtingą 

procesą ir apčiuopiamą rezultatą, kuris ypatingai svarbus, nes savo rankomis sukurtas darbas primena dalyviams apie 

kartu smagiai praleistą laiką. 

 

Veiklos planai ir prognozės ateinantiems metams 

 

2019 m. tęsiame savo misiją – rašome projektus, laukiame rezultatų ir tikimės, jog ir toliau galėsime sėkmingai plėtoti 

savo veiklą ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose. 

 

 

II. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

 

Įstaigos savininkė ir vienintelė dalininkė yra Margarita Lozinskaja. Įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje- 

2896 EUR. 

 

 

III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų 

rūšis 

 

Juridinių ir fizinių asmenų suteikta parama – 872 Eur. 

Pajamos už suteiktas paslaugas (kursai, seminarai, koncertai)- 53217 Eur. 

Patalpų nuomos pajamos- 13632 Eur. 

Įstaigos savininkės suteikta beprocentė paskola – 17434 Eur. 

Pagal įstaigos apskaitos tvarką pagrindinės veiklos pajamoms uždirbti patirta 64053 Eur sąnaudų. Šią sumą sudaro 

darbo užmokesčio darbuotojams, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos, patalpų išlaikymo 

(šildymo, elektros, patalpų nuomos, vandentiekio ir kanalizacijos, atliekų tvarkymo, švaros palaikymo, ūkinių prekių, 

pastato apsaugos), ryšių, transporto išlaikymo, kitos veiklos (renginių organizavimo, kanceliarinių prekių bei kitos 

bendrosios ir administracinės), projektų vykdymo sąnaudos. 

 

IV. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus. 

 

Nėra. 

 

V. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų– išlaidos darbo užmokesčiui. 

 

SĄNAUDOS  Suma, Eur.           

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina                  18509  

Kitos sąnaudos                  10094  

Veiklos sąnaudos                  35450 

Pardavimo                    6104  

Darbuotojų išlaikymo                  11781  

Nusidėvėjimo (amortizacijos)                      480  

Patalpų išlaikymo                  12596 

Kitos veiklos                      412 

Transporto išlaikymo                    4077 

Viso:                  64053 
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VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

 

Finansinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 2 darbuotojai, metų pabaigoje- 3. Iš to skaičiaus viena darbuotoja vaiko 

priežiūros atostogose. 

 

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.  

 

Nėra. 

 

VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios 

įstaigos vadovo išmokoms. 

 

Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 2018 metais- 7544 Eur. 

 

IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos 

kolegialių organų narių išmokoms. 

 

 Nėra. 

 

X. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems 

šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 

 

 Nėra. 

 

 

 

Direktorė    Margarita Lozinskaja  


