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I. Viešosios įstaigos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus
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.

Veikla buvo vykdoma rengiant paraiškas kultūriniams projektams, organizuojant
renginius, įgyvendinant investicinį projektą, vykdant įstaigos viešinimą, organizuojant viešuosius
pirkimus, atliekant administracinį darbą.
Projekto „Istorinio - kultūrinio objekto pritaikymas meno ir verslo plėtrai Anykščių rajone“
administravimas


Surengta vienuolika susirinkimų 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 pateikė
šešis mokėjimo prašymus, dėl lėšų apmokėjimo. Visi mokėjimo prašymai patvirtinti, lėšos
gautos.



Sudaryta Naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų
paslaugų sutartis.
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Sudaryta Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų
sistemos sutartis.



Vykdytas „Istorinio - kultūrinio objekto pritaikymas meno ir verslo plėtrai Anykščių rajone“
projekto veiklų administravimas.

Parengtos kultūrinių projektų paraiškos:
LR Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir
leidybos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų rėmimo programai paraiška:



Anykščių dvarvietės istorija atgyja.;
Laisvės kovų ženklai Anykščių krašte (1863 m., 1944-1952 m.).

LR Kultūros ministerijos Kūrybinių industrijų projektų finansavimo programai parengtos ir
pateiktos paraiškos:


Anykščiai – Lietuvos vėlimo industrijų centras.

Anykščių rajono savivaldybės kultūros projektų rėmimo programai parengtos ir pateiktos
paraiškos:




Anykščių dvarvietės istorinis palikimas;
Nauja kūrybinio verslo erdvė Anykščiuose;
Laiko erdvės.

Įgyvendinti projektai:
Trylika A. Vienuolio „Žvilgsnių ir žingsnių“
Projektas buvo inicijuotas, siekiant paminėti rašytojo A. Vienuolio – Žukausko 130 gimimo
metines. Suorganizuotas renginys, kurio metu miestą aplankė „Užkeiktieji vienuoliai“, krie
palydėjo klausytojus į A. Vienuolio namų kiemą, kur nakties tyloje skambėjo smuiko garsai.
Smuiku griežė Greta Bučinskaitė, Londono muzikos akademijos studentė, akomponavo
Anykščių muzikos mokyklos mokytojai. Koncerte dalyvavo apie 200 žiūrovų.
Nuolatinės edukacinės ekspozicijos Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios bokšto
panoraminėje aikštelėje sukūrimas ir šventės istorijos bei meno vertybių populiarinimo plėtra
Projekto įgyvendinimo metu dalinai finansuotas Apžvalgos aikštelės Anykščių Šv. Mato
bažnyčios bokšte esančių stendų įrengimas.
Gimtinė mano iš dangaus
Apžvalgos aikštelės Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokšte apipavidalinimas. Bokšte įrengti
stendai, kurie pristato pro arkas matomą panoramą – išskirtines Anykščių miesto ir vaizdingųjų
apylinkių kultūros ir ir gamtos erdvės – rytų, pietų, vakarų ir šiaurės pusėse nuo šventovės
esančių kultūros, meno, gamtos objektus (stenduose derinama istorinė ikonografija ir dabartinės
nuotraukos, dokumentai). Stendai pristatantys bažnyčios istoriją, joje esančius profesionalaus
meno kūrinius, istorijos vertybes.
Apžvalgos aikštelės Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokšte atidarymo šventės koncertinė
programa.
Šiuolaikinė profesionalioji muzika
VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija

4

Igyvendinant projektą buvo sukurti muzikos ir vaizdo scenarijai trims muzikiniams Anykščius
reprezentuojanties muzikiniams ir video klipams (Vasara, Žiema, Ruduo). Įvykdytas video klipų
kūrimas ir filmavimas. Šių klipų pagalba parodytos neatrastos, o kartu ir žinomos Anykščių
vietos – tačiau kitaip. „Muzikai jokių priedų nereikia, - ir gamtai jokių priedų nereikia, tačiau
jungiant muziką ir gamtos grožį galima atskleisti Visatos skambesį, paliečiantį žmogaus sielą“.
Ž. Gelgota.
Aš ir mano vonia...
Anykščiams – Lietuvos Kultūros sostinei skirta jaunųjų kino kūrėjų stovykla. Į stovyklą
susirinko apie 30 jaunųjų kino kūrėjų iš visos Lietuvos. Stovykla vyko tris dienas. Pirmąją dieną
stovyklos dalyviai klausėsi Vytauto Landsbergio paskaitos apie kino scenarijaus rašymą, antrą
dieną vyko filmavimai, trečią dieną vyko filmų montavimas ir peržiūra. Filmų peržiūra vyko
Dainuvos slėnyje, stebėti jaunųjų kūrėjų filmų tema „Aš ir mano vonia...“ susirinko nemažas
būrys anykštėnų ir miesto svečių.
Įstaigos viešinimas ir bendradarbiavimas su visuomene







Lankytasi Telšių menų inkubatoriuje.
Įstaiga pristatyta pasaulio lietuvių kūrybinėse dirbtuvėse „Migruojantys paukščiai“.
Įstaiga pristatyta konferencijos „Kraštovaizdis prasideda už slenksčio“ dalyviams.
Įstaiga viešinta spaudoje ir internete.
Informacija sukelta į internetinę svetainę.
Dalyvauta „Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos“ veikloje.

II. Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
1 lentelė

Eil nr.
1.

Dalininko įnašo
dydis (Lt)

Dalininkas
Anykščių rajono savivaldybė

396 356

Padidėjimas per
2012 m.(Lt)
329 375

Sumažėjimas
per 2012 m.
-

Per 2012 m įstaigos dalininkai nekito.
III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus, lėšų panaudojimas
pagal finansavimo šaltinius
Įstaigos finansinė atskaitomybė rengiama 2012 metų gruodžio 31 d. duomenimis. Finansiniai metai
sutampa su kalendoriniais metais.
Bazinė AMI veikla finansuojama Anykščių rajono savivaldybės lėšomis.
Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai
2 lentelė

Eil.
Nr.

1.

Finansavimo šaltiniai

Lietuvos verslo paramos

Gautas finansavimas, Lt

Ataskaitinių metų palyginimas
su praėjusiais metais

Per
ataskaitinius
2012 metus

Per
praėjusius
2011 metus

Lt (+/-)

Proc.

952799

171371

+781428

+82,01
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agentūra
Anykščių rajono
savivaldybė (dalininko

329375

50381

156000

65100

7000

5000

kapitalo didinimas)

2.

Anykščių rajono
savivaldybės projektai
Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerija
Veiklos pajamos

Viso

11127

10691

1456301

302543

+278994

+84,70

+90900

+58,27

+2000
+436
1153758

+28,57
+3,92
+79,23

Viešosios įstaigos lėšų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius

Gautos lėšos pagal
šaltinius, Lt

LR
Kultūros
rėmimo
fondas

LVPA

Anykščių Anykščių
rajono
rajono
savivaldy savivaldybė
skatinimo
bė (dalininko (verslo
ir darnios
kapitalo
didinimas)

7000

95279
9

329375

Išlaidų rūšis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo
(amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Trumpalaikio turto
perdavimo naudoti
Spausdinių
Skelbimų ir reklamos
Kanceliarinių prekių
Komandiruočių
Autorinių sutarčių
Įrangos remonto
Seminarų ir mokymų,
renginių organizavimo
Kitos veiklos
Pastato rekonstravimo
sąnaudos

Iš viso

kurortinės
plėtros
programos)

132000

3 lentelė
Anykščių
Veiklos
rajono
pajamos
savivaldy
bė (kultūros
projektų
rėmimo
programa)

24000

11127

Išlaidos, Lt
-

-

-

41674
-

-

252
-

-

-

-

2141
6758
-

-

2
108
-

7000

-

-

4327
-

24000

-

-

952799

329375

5100
72000

-

1262
-

7000

95279
9

329375

132000

24000

1624

IV. Viešosios įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus

2011 m. vasario 24 d. Anykščių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TS-97, VšĮ
Anykščių menų inkubatoriui - menų studijai perduotas pastatas esantis J. Biliūno g. 53. Įstaiga
vykdo pastato esančio J. Biliūno g. 53 rekonstrukcijos darbus. 2012 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio
materialaus turto nebaigtos statybos sąnaudoms priskiriamos rekonstruojamo pastato techninio
projekto parengimo sąnaudos bei darbų sąnaudos, kurios yra 1 676 382,59 Lt. Per 2012 m padidėjo
– 1 446 215 Lt.
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Perleisto ilgalaikio turto per finansinius metus nebuvo.

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

Išlaidų rūšis

Eil.
Nr.

4 lentelė
Ataskaitinių metų
palyginimas su
praėjusiais metais
Lt (+/-)
proc.

Išlaidos, Lt

Per
Per praėjusius
ataskaitinius
2011 metus
2012 metus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Trumpalaikio turto perdavimo naudoti
Spausdinių
Skelbimų ir reklamos
Kanceliarinių prekių
Komandiruočių
Autorinių sutarčių
Įrangos eksploatacijos ir remonto
Seminarų ir mokymų organizavimo
Kitos veiklos

14.1

Turto vertinimo mokestis

14.2

Projekto informacinio stendo gamyba

14.3

Narystės mokestis

14.4

Registru centro mokestis

292

14.5

Darbų saugos pažymėjimas

195

14.6

Renginių aptarnavimo prekės

4206

14.7

Tinklalapio kūrimo ir administravimo paslauga

1600

14.8

72000

14.9

Projekto AMI statyba sąnaudos (Detalieji
tyrimai, Techninio projekto korektūra)
Kitos paslaugos

15

Banko mokestis

41925
2143
6866

48528
2041
4487

4326

718
3532

31000
78106

11900
6116

-6603
+102
+2379
-718
+794
+19100
+71990

-15,75

+4,76
+34,65
-100,00
+18,35

+61,61
+92,17

726
1694
300

300

2898

11

Viso

257

181

164623

77503

+76
+87120

+29,57
+52,92

Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
5 lentelė

Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6

Sąnaudų rūšis
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Trumpalaikio turto perdavimo naudoti

Sąnaudos, Lt
14558
950
2060
-
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7
8
9
10
11

Spausdinių
Kanceliarinių prekių
Įrangos eksploatacijos ir remonto
Kitos veiklos
Banko mokestis

1350
6106
257

Viso

25281

Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą
Nuo 2009 m. rugpjūčio 3 d. VšĮ Anykščių menų inkubatoriui - menų studijai vadovauja Daiva
Perevičienė. Į šias pareigas paskirta 2009 m. liepos 23 d. Anykščių rajono savivaldybės Tarybos
sprendimu Nr. TS-258.
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms
6 lentelė
Rodikliai
A. Per metus priskaičiuotos sumos susijusios su darbo
santykiais
B. Įmonės suteiktos paskolos
C. Gautos paskolos
D. Neatlygintinai perduotas turtas
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu
F. Kitos reikšmingos sumos per metus priskaičiuotos
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei
H. Parduotas turtas
Viso

Priskaitomas darbo
užmokestis (Lt) 2012 m.
4797
0
0
0
0
0
0
0
4797

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Įstaigoje dirba du darbuotojai.
7 lentelė

El., Nr.
1.
2.

Pareigos
Direktorė
Buhalterė

Darbo krūvis, 2012 m.
0,5 etato
0,75 etato

Įstaigos darbuotojų skaičius nesikeitė.

Direktorė

Daiva Perevičienė
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