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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ARTOTEKA“ 

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

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

 

VšĮ „ARTOTEKA“(toliau – įstaiga), įsteigta 2016 m. gegužės5 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. 

 

Projektas "Senjorų menas" 

Projektas „Senjorų menas 2021 m.” yra 2017 m., 2018 m. ir 2020 m. Artotekos įgyvendintų projektų, taip pat gavusių 

Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą, tęsinys. Projekto metu 2021 m. liepos – rugpjūčio mėn. surengėme 66 

kūrybinius - edukacinius užsiėmimus Artotekoje, kuriuose visiškai nemokamai sudalyvavo daugiau kaip 980 Vilniaus 

miesto senjorų. 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. Akimirkas iš įvykusių užsiėmimų galite rasti https://artoteka.lt/paremti/senjoru-menas 

Veiklos neįgaliųjų centruose vykdymas 

2020 m. gruodžio 15d. Artoteka gavo finansinę paramą veiklai neįgaliųjų centruose iš Dansu, tarptautinės filmų ir TV 

reklamų kūrybos agentūros, tad su nekantrumu laukėme dienos, kai atlaisvėjus karantino ribojimams, galėsime 

atnaujinti veiklas ir įgyvendinti net 10 kūrybinių-edukacinių užsiėmimų Valakampių socialinių paslaugų 

namuose ir Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensione. 2021 m. rugpjūčio 2-6 d. Valakampių socialinių paslaugų 

namuose kartu su gyventojais gaminome dubenėlius iš panaudotų kavos tirščių ir vaško, konstravome sieninius 

laikrodžius, tapėme ant drobių, gaminome mozaikos žibintus ir kūrėme stiklo papuošalus. O Vilniaus miesto vaikų ir 

jaunimo pensione 2021 m. rugpjūčio 16-20 d. su vaikais tapėme ant drobių, gaminome dubenėlius iš panaudotų kavos 

tirščių ir vaško, konstravome sieninius laikrodžius, gaminome mozaikos žibintus ir dalyvavome mokslo laboratorijoje, 

kur išbandėme daugybę įdomių cheminių eksperimentų, o po to patys pagaminome ledus ir juos valgėme:) Teigiamas 

bendrų kūrybinių veiklų poveikis šių didžiausią mūsų visuomenėje socialinę atskirtį patiriančių grupių atstovams 

(neįgaliųjų centrų gyventojams ir vienišiems Senorams) yra neginčytinas. Galimybė vykti drauge į neįgaliųjų 

centrus Senjorams tapo ne tik saviraiškos priemone, padėjusia įdomiai praleisti laisvalaikį, tačiau ir būdu susipažinti 

su naujais žmonėmis, išeiti į viešumą, užmegsti naujas draugystes, praleisti laiką saugioje bendraminčių grupėje bei 

pasijusti naudingais, pritaikant savo žinias ir įgūdžius, padedant vesti kūrybinius užsiėmimus neįgaliųjų centrų 

gyventojams. Akimirkas iš įvykusių užsiėmimų galite rasti čia: https://artoteka.lt/paremti/neigaliuju-centrai 

 

https://artoteka.lt/paremti/senjoru-menas
http://dansu.eu/
https://www.valakampiuspn.lt/
https://www.valakampiuspn.lt/
http://http/www.vilniauspensionas.lt/
https://artoteka.lt/paremti/neigaliuju-centrai
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Vasaros atostogų kūrybinė dienos stovykla "Menas šypsenai" 

Dar vienas nemažiau svarbus tęstinis projektas - vasaros atostogų stovykla "Menas šypsenai". 2021 m. Artotekoje 

įvyko net 4 pamainos (2021 m. liepos 12-16d., 2021 m. liepos 26-30d., 2021 m. rugpjūčio 9-13d. ir 2021 m. rugjūčio 

23-27 d.). Stovykloje sudalyvavo 115 įvairaus amžiaus vaikučių. Stovyklos metu vaikai gamino savo rankomis stiklo 

papuošalus, konstravo kaleidoskopus, piešė ant arbatos puodelių, barstė spalvoto smėlio mandalas, gamino, o paskui 

leido, svajonių aitvarus, piešė ant vandens (ebru menas), kūrė mozaikos žibintus, tapė ant šilko, dalyvavo tapybos 

užsiėmime, pynė draugystės apyrankes, libdė iš molio, o paskui glazūravo savo darbelius. Kartu su vaikais lankėmės 

Vilniaus planetariume, žaidėm boulingą, dūkome interaktyvioje nuotykių parodoje „Future Live“, plaukėme Nėries 

upe su barža, lakėmės Dailės galerijoje ir Energetikos bei technikos muziejuje. Kiekvieną dieną vaikai žaidė, įdomius 

stalo ir komandinius žaidimus, muzikavo bei mokėsi groti įvairiais instrumentais bei ruošė muzikinį pasirodymą 

tėvams, kuris vainikavo stovyklos uždarymo šventę.  Vaikai, sudalyvavę stovykloje, susipažino su įvairiomis 

meninėmis veiklomis, sužinojo, kad jos suteikia galimybę bendrauti, išreikšti save, atsipalaiduoti, atrasti kitus, 

alternatyvius bendravimo ar laisvalaikio praleidimo būdus. Tikime, kad jie įgytas žinias ir gebėjimus taikys ne tik savo 

kasdienybėje, draugaudami su bendraamžiais, bet ir ateityje, kuomet patys taps tėvais. Vilniaus miesto savivaldybės 

dalinio finansavimo dėka stovykloje nemokamai sudalyvavo net 12 vaikų iš vaikų globos namų ar socialinės rizikos 

grupių, o likę vaikai sudalyvavo stovykloje su 60 Eur nuolaida (reguliari pamainos kaina 1 vaikui – 150 Eur, o 

Vilniaus miesto savivaldybės dalinio finansavimo dėka pamaina vienam vaikui kainavo 90 Eur). Akimirkos iš 

stovyklos: https://artoteka.lt/veikla/vaiku-stovyklos/ 

 

Veiklos planai ir prognozės ateinantiems metams 

 

2022 m. tęsime savo misiją – vykdome Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos Kultūros tarybos dalinai 

finansuojamus projektus „Senjorų menas 2022 m.“, „Kūrybos džiaugsmas 2022 m.“, "Ukrainos jaunimo menas 2022“ 
bei vasaros atostogų stovyklos "Menas šypsenai 2022 m.". Šių projektų metu iš viso bus suorganizuoti net 55 

nemokami užsiėmimai Vilniaus miesto Senjorams, 45 nemokami užsiėmimai devyniuose Vilniaus miesto ir rajono 

neįgaliųjų centruose įvairaus amžiaus asmenims su prichinėmis bei fizinėmis negaliomis, 4 vasaros atostogų stovyklos 

pamainos, kuriose sudalyvaus daugiau kaip 60 vaikų iš vaiklų globos namų bei Ukrainos nemokamai. Taip pat jeigu 

pavyks laimėti projektą "Ukrainos jaunimo menas 2022“ kurio metu planuojame surengti 100 nemokamų kūrybinių-

edukacinių užsiėmimų ukrainiečių pabėgėlių jaunuoliams ir jų šeimoms. 

 

2022 m. VšĮ „Artoteka“ viešiesiems interesams (nemokamų kūrybinių-edukacinių užsiėmimų organizavimui socialiai 

pažeidžiamoms grupėms) planuoja panaudoti 6243 Eur (gautus iš parduotų paslaugų už 2020 m. ir 14396 Eur, gautus 

už 2021 m.). Šios lėšos bus naudojamos projektų „Senjorų menas 2022 m.“, „Kūrybos džiaugsmas 2022 m.“, 

"Ukrainos jaunimo menas 2022“ bei vasaros atostogų stovyklos "Menas šypsenai 2022 m." nemokamų veiklų 

organizavimui, kadangi šiems projektams VšĮ „Artoteka“ gavo tik dalinį Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos 

kultūros tarybos finansavimą šiems projektams.  

 

 

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 – 1153 Eur. 

Pajamos už suteiktas paslaugas iš meno veiklos (kursai, seminarai, koncertai)- 72355 Eur. 

Patalpų nuomos pajamos- 3403 Eur. 

Įstaigos savininkės suteikta beprocentė paskola – 0 Eur. 

https://artoteka.lt/veikla/vaiku-stovyklos/
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Pagal įstaigos apskaitos tvarką pagrindinės veiklos pajamoms uždirbti patirta 61504 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 18051 

Kitos sąnaudos 9003  

Veiklos sąnaudos 34450 

Pardavimo 7650 

Darbuotojų išlaikymo 8194  

Nusidėvėjimo (amortizacijos) 1110  

Patalpų išlaikymo 9888 

Kitos veiklos 5399 

Transporto išlaikymo 2209 

Viso: 61504 

 

 

 

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

 

Finansinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 2 darbuotojai, metų pabaigoje- 2. 

 

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 2021 metais- 9029 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 


