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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ARTOTEKA“ 

2020 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 "Kūrybos džiaugsmas" 

2020 m. vasario – rugpjūčio mėn. dalinio Kultūros tarybos finansavimo dėka surengėme 21 kūrybinį užsiėmimą 

Artotekoje, kuriuose nemokamai sudalyvavo daugiau kaip 250 Vilniaus miesto Senjorų. Po kiekvieno užsiėmimo kartu 

su norinčiais Senjorais Artotekos kūrybininkai vyko vesti tą patį užsiėmimą pasirinktuose vaikų globos namuose. Vaikų 

globos namuose surengėme 20 kūrybinių užsiėmimų, juose nemokamai sudalyvavo virš 300 vaikų. Į kievieną užsiėmimą 

vaikų globos namuose kartu su Artotekos kūrybininkais vyko 2-4 senjorai, tokiu būdu projektas įtraukė virš 60 senjorų-

savanorių. Teigiamas meno poveikis šių didžiausią mūsų visuomenėje socialinę atskirtį patiriančių grupių atstovams 

(vaikų globos namų auklėtiniams ir vienišiems senorams) yra neginčytinas. Menas padeda išreikšti mintis, moko valdyti 

emocijas, padeda bendrauti ir bendradarbiauti, praplėčia akiratį. Projekto metu matėme, kaip aktyviai Senjorai įsitraukia 

į veiklas, savo kūryboje perteikia sukauptą ilgametę patirtį, išgyvenimus ir emocijas. Kūrybiniai užsiėmimai Senjorams 

tapo ne tik saviraiškos priemone, padėjusia įdomiai praleisti laisvalaikį, tačiau galimybe 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 vaikams.  

Projektas „Kūrybos džiaugsmas“ 2021 metais plečiasi ir numato iš viso net 72 nemokamus užsiėmimus vaikams ir 

senjorams:  36 kūrybinius-edukacinius užsiėmimus Artotekoje Vilniaus miesto ir rajono senjorams, kuriuose sudalyvaus 

virš 700 senjorų ir 36 nemokamus kūrybinius-edukacinius užsiėmimus vaikų globos namuose, kuriuose sudalyvaus apie 

700 vaikų globos namų auklėtinių. Planuojama, jog į kievieną užsiėmimą vyksiantį vaikų globos namuose kartu su 

užsiėmimo vadovu-edukatoriumi vyks bent po 3-4 senjorus - tokiu būdu projektas įtrauks apie 140 senjorų-savanorių. 
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Projektas "Senjorų menas" 

Projektas „Senjorų menas 2021“ – 2017 m., 2018 m. ir 2020 m. sėkmingai VšĮ Artoteka įgyvendintų projektų Vilniaus 

miesto senjorams tęsinys. Įgyvendintų projektų metu matėme, kaip aktyviai Senjorai įsitraukia į organizuojamas veiklas. 

Kūrybiniai užsiėmimai jiems tapo ne tik saviraiškos priemone, padėjusia įdomiai praleisti laisvalaikį, tačiau galimybe 

susipažinti su naujais žmonėmis, išeiti į viešumą, užmegzti naujas draugystes ir 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. 2017 m. 

liepos – spalio mėn. surengėme 16 skirtingų kūrybinių - edukacinių užsiėmimų Artotekoje. Kiekvieną pirmadienį 18 

val. Senjorai dalyvavo vis kitame kūrybiniame – edukaciniame užsiėmime. Siekiant įtraukti ir mažiau pasiturinčius, 

socialinę atskirtį patiriančius senjorus visi užsiėmimai buvo nemokami. 2018 m. Vilniaus miesto dalinės paramos 

projektui dėka surengėme net 12 nemokamų užsiėmimų senjorams, kuriuose sudalyvavo 180 senjorų. Na o 2020 m. 

projekto „Senjorų menas“ metu nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 27d. Artotekoje įvyko net 64 nemokami kūrybiniai-

edukaciniai užsiėmimai, kuriuose sudalyvavo daugiau kaip 960 senjorų. Užsiėmimai vyko visą vasarą kiekvieną dieną 

išskyrus šeštadienį ir sekmadienį (penki užsiėmimai per savaitę, užsiėmimo trukmė 2 val.).  

2021 m. projekto metu bus organizuojama ir vykdoma nemokama atvira kultūros edukacijos programa, kūrybiniai-

edukaciniai užsiėmimai Vilniaus miesto senjorams. Užsiėmimų, kurie vyks visą vasarą, kiekvieną dieną išskyrus 

šeštadienius ir sekmadienius, metu senjorai turės galimybę susipažinti su skirtingomis meno rūšimis, kurti, dalintis, 

išbandyti naujus dalykus ir stiprinti įgūdžius, stiprinti saviraišką ir savirealizaciją. Iš viso projekto metu bus 

suorganizuoti 66 kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai, kuriuose sudalyvaus apie 1300 Vilniaus miesto senjorų. Vieną 

kartą per mėnesį rengsime atvirą visuomenei senjorų sukurtų darbų parodą – šventę (iš viso 3 šventes), kurioje projekto 

organizatoriai ir vykdytojai kartu su senjorais neformalioje aplinkoje aptars per mėnesį pasiektus veiklų rezultatus, 

senjorų savijautą bei tolimesnius lūkesčius. Artoteka – erdvė, apjungianti įvairaus amžiaus ir sričių menininkus ir 

visuomenes atstovus. Senjorai bus skatinami įsitraukti ir pagal galimybes dalyvauti ir kitose visuomeniškose 

„Artotekos“ veiklose – užsiėmimuose vaikų namuose, neįgaliųjų centruose, taip skatinant ir dalinimąsi žiniomis ir kartų 

bendradarbiavimą.  

Vasaros atostogų kūrybinė dienos stovykla "Menas šypsenai" 

Dar vienas nemažiau svarbus tęstinis projektas - vasaros atostogų stovykla "Menas šypsenai". 2020 m. Artotekoje įvyko 

net 6 pamainos, o stovykloje nemokamai sudalyvavo 119 vaikų iš Vilniaus vaiklų socialinės globos namų ir 52 vaikai 

iš šeimų Vilniaus miesto ir rajono - jiems stovykla kainavo ženkliai pigiau. Artotekoje vaikų laukė įdomūs kūrybiniai 

užsiėmimai: vaikai gamino sojų vaško žvakes moliniuose indeliuose, konstravo kaleidoskopus, gamino aitvarus, kūrė 

mozaikos žibintus, tapė ant šilko, gamino stiklo papuošalus, pynė draugystės apyrankes, tapė ant vandens (ebru menas), 

dalyvavo viršglazūrinio piešimo ant arbatos puodelių užsiėmime ir kūrė spalvoto smėlio mandalas.  Kartu su vaikais 

plaukėme upe su barža, lankėmės Mo muziejuje, Iliuzijų kambaryje, Energetikos ir technikos muziejuje, planetariume, 

M. K. Čiurlionio muziejuje, žaidėm boulingą, keliavom į Robotikos mokyklą, dūkome interaktyvioje nuotykių parodoje 

"Future Live", lankėmės Pinigų muziejuje, Iliuzijų kambaryje bei Skypark Vilnius. 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. Tikimės, kad vaikai stovyklos metu įgytas žinias ir gebėjimus taikys ne 

tik savo dabartinėje kasdienybėje, bet ir ateityje, kuomet patys taps tėvais.  Ir visa tai dėka dalinio Vilniaus miesto 

savivaldybės finansavimo dėka. 2021 m. toliau tęsime šį projektą, planuojama surengti net 5 kūrybinės vasaros atostogų 

stovyklos pamainas. 
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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 – 2764 Eur. 

Pajamos už suteiktas paslaugas iš meno veiklos (kursai, seminarai, koncertai)- 47826,86 Eur. 

Patalpų nuomos pajamos- 2921 Eur. 

Įstaigos savininkės suteikta beprocentė paskola – 130 Eur. 

Pagal įstaigos apskaitos tvarką pagrindinės veiklos pajamoms uždirbti patirta 45240 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 9036 

Kitos sąnaudos 11671  

Veiklos sąnaudos 24533 

Pardavimo 4307  

Darbuotojų išlaikymo 6428  

Nusidėvėjimo (amortizacijos) 707  

Patalpų išlaikymo 8762 

Kitos veiklos 1118 

Transporto išlaikymo 3211 

Viso: 45240 
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VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

 

Finansinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 3 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 2020 metais- 7767 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 


