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VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija (toliau AMI) veiklą vykdo vadovaudamasis: 

 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

 Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu; 

 Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų istatymu (VŽ. 2004-02-14, Nr. 25-752);  

 Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaike strategija; 

 Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymu (VŽ., 2002 m. spalio 22 

d. Nr. IX-1142); 

 Anykščių rajono plėtros strateginiu planu, patvirtintu 2004 m. sausio 31 d. Anykščių rajono 

Tarybos nutarimu Nr. TS-34; 

 Kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. 

 

 AMI pagrindinis tikslas: 

 

 Teikti rezidentavimo ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio 

verslo subjektams, susijusiems su menu,  kurių buveinė yra Anykščių rajono savivaldybės 

teritorijoje. Organizuoti renginius, teikti informacijos, konsultacijų paslaugas. Naujai įsteigtiems 

verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti 

konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, prisidėti prie  tarptautinio bendradarbiavimo 

užmezgimo, rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją. Teikti nuosavo arba nuomojamo 

nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimą 

 

 

Pagrindinės  AMI vykdomos veiklos: 

 Kultūrinių ir kūrybinių verslų inkubavimas ir susijusių viešųjų paslaugų teikimas;  

 Renginių organizavimas; 

 Kūrybinių industrijų plėtotė; 

 Kūrybinės visuomenės verslumo skatinimas; 

 Kultūros paveldo išsaugojimas; 

 Investicinio projekto įgyvendinimas. 

 

AMI Dalininkai metų pradžioje ir pabaigoje, jų dalis dalininkų kapitale 

 

 

Eil nr.   Dalininkas Dalininko įnašo 

dydis (Lt) 

Padidėjimas per 

2011 m. 

Sumažėjimas 

per 2011 m. 

1.  Anykščių rajono 

savivaldybės Taryba 

 

66 981 61 981 - 

 

Per 2011 m įstaigos dalininkai nekito. 

 

 

Darbuotojai 

 

http://www.ukmin.lt/files/Docs/Ilgalaike/galutine040121.doc
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Įstaigoje dirba du darbuotojai. 

 

 

El., Nr. Pareigos Darbo krūvis, 2011 m. 

1. Direktorė 0,5 etato 

2. Buhalterė 0,75 etato 

 

Įstaigos darbuotojų skaičius nesikeitė. 

 

 

AMI veikla per 2011 metus 

 

 

 Veikla buvo vykdoma rengiant paraiškas kultūriniams projektams, organizuojant 

renginius, įgyvendinant investicinį projektą, vykdant įstaigos viešinimą, organizuojant viešuosius 

pirkimus, atliekant administracinį darbą. 

 

Parengtos kultūrinių projektų paraiškos: 

 

 Kultūros rėmimo fondui parengtos ir pateiktos projektų paraiškos:  

 

 „Sugrįžę Antano Vienuolio padavimai“; 

 Mėgėjiškų kino siužetų kūrimas „Kas vyko iki...“; 

 Muzikos programa „Šiuolaikinė profesionalioji muzika neatrastose Anykščių krašto 

erdvėse“; 

 „Trylika A. Vienuolio žingsnių ir žvilgsnių“. 

 

LR Kultūros ministerijos Regionų kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir socialinę 

atskirtį, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų  rėmimo programai paraiška: 

 

 „Spalvoti gyvenimo atspindžiai“. 

 

 

LR Kultūros ministerijos Vaikams ir jaunimui skirtų kultūros ir kultūrinės edukacijos 

projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų rėmimo programai paraiška: 

 

 „Anykščiai kine, kinas Anykščiuose...“. 

 

Anykščių rajono savivaldybės kultūros projektų rėmimo programai parengtos ir pateiktos 

paraiškos: 

 

 „Kino garažas Anykščiuose“; 

 „Svajonių pasaulio kūrimas“. 

 

 

 

 Kūrybiniai ir edukaciniai užsiėmimai: 
 

 „Svajonių pasaulio sukūrimas“.  
 

 Dailininkė Sigutė Ach vedė užsiėmimus moksleiviams. Į Sakralinio meno centro 

patalpas buvo pakviesti vidurinių mokyklų mokiniai, kurti mažučius, spalvotus savo pasaulius 
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popieriaus lape, jiems neįprastoje erdvėje. Sigutė Ach stengėsi projekto dalyviams nors akimirkai į 

rankas gražinti teptuką, o spontaniškas akvarelės liejimas pastūmėjo ne tik piešimo, bet ir gyvenimo 

improvizacijų link. Renginyje dalyvavo 25 mokiniai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anykščių dailės 

mokykloje vykusiame užsiėmime 

dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir mokyklos mokytojai. Sigutė Ach mokė dalyvius dėmelėje įžvelgti 

keletą personažų, peizažų ir pamatytiems vaizdams, situacijoms kurti meninius pavadinimus, 

aprašymus. Kiekvienas dalyvis gavo Sigutės Ach dėmeles išryškintas tušu ir su pavadinimais, tuo 

parodydama neribotas galimybes ne tik piešime, bet ir nupieštos fantazijos apibūdinime.  

Net pasibaigus renginiui dalyviai neskubėjo skirstytis, jiems norėjosi pasidalinti patirtomis 

emocijomis.  

 

„Anykščių jaunimo kūrybinė svetainė“ 

 

Šio projekto metų Anykščių rajono jaunimas mokėsi ir filmų kūrimo paslapčių, sukurtų filmų 

pristatymo virtualioje erdvėje. Buvo suorganizuoti teminiai susitikimai – seminarai su Vytautu 

Landsbergiu, kitais režisieriais. 

 

„Kino garažas Anykščiuose“ 

 

Lapkričio 25 d. Anykščių kamerinių menų centre  surengtoje sukurtų filmų peržiūroje (festivalyje). 

Į sukurtų filmų peržiūrą susirinko pilna Koplyčios salė jaunų žmonių. Dešimt filmukų sukurtų 

Anykščių jaunimo buvo pristatyti autoritetingai komisijai, kuriai vadovavo režisierius A. Matelis. 

Jaunieji dokumentinių filmų kūrėjai buvo įvertinti nominacijomis. 
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Seminaras „Tapyba ant porceliano“  
 

Seminare dalyvavo įvairaus amžiaus grupių Anykščių gyventojos. Piešti ant porceliano mokė 

mokytoja Greta Radzevičienė. 

 

      
 

 

 

 

 

 

Įstaigos viešinimas ir bendradarbiavimas su visuomene. 

 2011 m. spalio 19-21d. dalyvauta Taline vykusioje tarptautinėje konferencijoje Creative 

Entrepreneurship for Competitive Economy.  

Tai tarptautinė konferencija apie šiandienos kūrybos ekonomiką “Creative Entrepreneurship for a 

Competitive Economy”. Paskaitas skaitė lektoriai iš 22 šalių, tokių kaip Brazilija, Honkongas, 

Danija, Australija ir kt., paskaitos apie naujus kūrybos modelius ir idėjas, kūrybos antreprenerystę 

miestuose, kūrybiškos visuomenės ugdymą ir kt. Konferenciją pradėjo Estijos Respublikos 

prezidentas Tomas Hendrikas Ilvesas (Toomas Hendrik Ilves). 
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Pranešėjų temas, konferencijos programą ir visą reikiamą informaciją rasite adresu: 

www.creativeestonia.eu. 

 

  Lankytasi Talino menų inkubatoriuje. 

 

 Organizuoti susitikimai su meno visuomene. 

 

 Įstaiga viešinta spaudoje ir internete. 

 

 Sukurta interneto svetainė. 
   

 

Projekto „Istorinio - kultūrinio objekto pritaikymas meno ir verslo plėtrai Anykščių rajone“ 

administravimas 

 

 Surengti šeši susirinkimai dėl statinio „Esamo kultūros paskirties pastato (kūrybos ir dailės 

mokyklos pastato) rekonstravimas (tvarkomieji paveldosauginiai darbai)  ir naujo priestato 

statyba, pritaikant Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos veiklai“ statybos rangos 

sutarties Nr.7/10 vykdymo.  

 

 VšĮ Anykščių menų inkubatorius - menų studija Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikti 

šeši mokėjimo prašymai, dėl lėšų apmokėjimo. 

 

 

 Vykdytas „Istorinio - kultūrinio objekto pritaikymas meno ir verslo plėtrai Anykščių rajone“ 

projekto veiklų administravimas. 

 

 

Viešosios įstaigos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus. 

Įstaigos finansinė atskaitomybė rengiama 2011 metų gruodžio 31 d. duomenimis. Finansiniai metai 

sutampa su kalendoriniais metais. 

 

Bazinė AMI veikla finansuojama Anykščių rajono savivaldybės lėšomis.  

 

http://www.creativeestonia.eu/
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Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų 

panaudojimas pagal išlaidų rūšis 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                     

 

Eil.  

Nr. 

Išlaidų rūšis Išlaidos, Lt 

 

Per ataskaitinius 2011 metus 

 

 

 

 

 

Gautos lėšos pagal 

šaltinius, Lt 

 

LR Kultūros 

rėmimo fondas 

LVPA Anykščių 

rajono 

savivaldy

bė (dalininko 

kapitalo 

didinimas) 

Anykščių 

rajono 

savivaldy

bė (verslo 

skatinimo 

programa) 

Anykščių 

rajono 

savivaldy

bė (kultūros 

projektų 

rėmimo 

programa) 

Veiklo

s 

pajam

os 

5000 171371 50381 58600 6500 10691 

Išlaidų rūšis Išlaidos, Lt 

1      Darbuotojų 

išlaikymo 
- - - 42230 - 6223 

2      Nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 
- - - - - - 

3      Patalpų išlaikymo - - - - - - 

4      Ryšių - - - 1875 - 166 

5      Transporto 

išlaikymo 
- - - 4486 - - 

6      Trumpalaikio 

turto perdavimo 

naudoti 

- - - - - - 

7      Spausdinių - - - - - 718 

8      Skelbimų ir 

reklamos 
- - - - - - 

9      Kanceliarinių 

prekių 
- - - 3532 - - 

10      Komandiruočių  - - - - - 75 

11      Autorinių sutarčių - - - - - - 

12      Įrangos remonto - - - - - - 

13      Renginių ir 

seminarų,mokym

ų, organizavimo 

5000 - - 400 6500 - 

14      Kitos veiklos  - - - 6077 - 221 

15 Pastato 

rekonstravimo 

sąnaudos 

- 171371 50381 - - - 

 Iš viso 5000 171371 50381 58600 6500 7403 
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1      Darbuotojų išlaikymo 48528 

2      Nusidėvėjimo (amortizacijos) - 

3      Patalpų išlaikymo - 

4      Ryšių 2041 

5      Transporto išlaikymo 4487 

6      Trumpalaikio turto perdavimo naudoti - 

7      Spausdinių 718 

8      Skelbimų ir reklamos - 

9      Kanceliarinių prekių 3532 

10      Komandiruočių  - 

11      Autorinių sutarčių - 

12      Įrangos eksploatacijos ir remonto - 

13      Renginių ir seminarų, mokymų 

organizavimo 
11900 

14      Kitos veiklos  6116 
14.1 Turto vertinimo mokestis  726 

14.2 Projekto informacinio stendo gamyba 1694 

14.3 Narystės mokestis 300 

14.4 Registru centro mokestis 292 

14.5 Darbų saugos pažymėjimas 195 

14.6 Renginių aptarnavimo prekės   

14.7 Tinklalapio kūrimo paslauga 2898 

14.8 Staybos leidimo mokestis  

14.9 Kitos paslaugos 11 

15 Banko mokestis 181 

 Iš viso 77503 

 

Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 
 

 

Eil.  

Nr. 

Sąnaudų rūšis Sąnaudos, Lt 

1      Darbuotojų išlaikymo 14558 

2      Nusidėvėjimo (amortizacijos) - 

3      Patalpų išlaikymo - 

4      Ryšių 1020 

5      Transporto išlaikymo 1346 

6      Trumpalaikio turto perdavimo naudoti - 

7      Spausdinių 718 

8      Kanceliarinių prekių 706 

9      Įrangos eksploatacijos ir remonto - 

10      Kitos veiklos  3685 

11 Banko mokestis 181 

 Iš viso 22214 

 

Viešosios įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo 

išmokoms 
 



                                                               VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal 2011 

gruodžio 31 d. duomenis 2010 metų finansavimas panaudotas 100 proc.. 

 

2011 m. veiklos pelnas – 3288,06 Lt. Ankstesniųjų metų rezultatas buvo 845,36 Lt, todėl 

bendras įstaigos 2011 m. veiklos rezultatas – 4133,42 Lt pelno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                    Daiva Perevičienė

Rodikliai 2011 m. 

A. Per metus priskaičiuotos sumos susijusios su darbo 

santykiais 

5100 

B. Įmonės suteiktos paskolos 0 

C. Gautos paskolos 0 

D. Neatlygintinai perduotas turtas 0 

E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu 0 

F. Kitos reikšmingos sumos per metus priskaičiuotos 0 

G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei 0 

H. Parduotas turtas 0 

Viso 5100 Lt 
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