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Tikslai ir uždaviniai
Menų inkubatorius - tai šiuolaikinių menų, kūrybinių verslų, edukacinių programų
centras kūrybingai bendruomenei, kūrybinių produktų pristatymo ir pardavimo vieta
Anykščiuose.

Pagrindiniai menu inkubatoriaus tikslai:
1. Palankios aplinkos kūrybinių industrijų vystymuisi kūrimas.
2. Menu inkubatoriaus žinomumą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje didinimas.

Pagrindiniai uždaviniai:





Kūrybinių verslų inkubavimas;
Naujų verslų priskiriamų kūrybinių industrijų sektoriui, kūrimosi skatinimas;
Meno kūrėjų verslumo skatinimas;
Infrastruktūros priežiūra ir plėtra.

Menų inkubatoriaus tikslai ir uždaviniai glaudžiai susiję su VP2-2.2-ŪM-02-V
priemonės “ASISTENTAS -2” tikslu – sudaryti palankias sąlygas steigti SVV subjektus,
juos plėsti, didinti jų gyvybingumą.

Pagrindinės veiklos:
1. Su menu susijusių verslų steigimosi ir plėtojimo skatinimas.
2. Prisidėjimas prie rekonstruoto kultūros paveldo pastato išsaugojimo, jo
pritaikymas inkubavimo paslaugų teikimui.
3. Metodinės, techninės ir informacinės pagalbos kūrybinių industrijų atstovams
teikimas.
4. Kūrybinių industrijų atstovų kūrybos rezultatų pristatymas visuomenei.
5. Renginių organizavimas.
6. Menų inkubatoriaus pristatymas nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje.
7. Dalyvavimas nacionalinėse ir tarptautinėse finansavimo programose.

Svarbiausi metų įvykiai
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Svarbiausi metų įvykiai
Sausis
Sausio 30 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus
vedėjo potvarkiu sudaryta statybos užbaigimo Komisija pasirašė Statybos užbaigimo
aktą. Aktas buvo pasirašytas pirmame komisijos posėdyje.

Vasaris
Vasario 5 d. pasirašyta pirma patalpų nuomos sutartis. Menų inkubatoriuje įsikūrė pirma
rezidentė – odinių rankinių siuvėja Nijolė Davainienė.

Svarbiausi metų įvykiai
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Kovas
Kovo 13 d. VšĮ Lietuvos verslo ir paramos agentūra atliko projekto „Istorinio –
kultūrinio objekto pritaikymas meno ir verslo plėtrai Anykščių rajone“ patikrą. Patikros
metu pažeidimų nerasta.

Balandis
Balandžio 10 d. įvyko Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos atidarymo šventė.

šventėje dalyvavo LR Ūkio viceministras V. Skarupskas, VšĮ LVPA direktorė D. Vilytė,
Anykščių rajono savivaldybės vadovai, svečiai, visuomenė.
Gegužė
Menų inkubatoriuje lankėsi režisierius, teatro meno vadovas Oskaras Koršunovas.
Diskutuota apie projekto „Tarptautinė intensyvi teatro tyrimų ir praktikumų stovykla
Anykščiuose“ įgyvendinimą.
Menų inkubatoriuje lankėsi Gruzijos ambasadorė Lietuvoje Khatuna Salukvadze,

Svarbiausi metų įvykiai
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Birželis

Birželio 19d. VšĮ LVPA patvirtino galutinę projekto „Istorinio – kultūrinio objekto
pritaikymas meno ir verslo plėtrai Anykščių rajone“ ataskaitą. Projektas įgyvendintas
sėkmingai, be pažeidimų ir baudų.
Anykščių menų inkubatorius ir rezidentai pirmą kartą dalyvavo mugėje, šventės „Bėk
žirgelį“ metu.

Liepa
20 d. menų inkubatoriuje įvyko Jurgio Didžiulio koncertas, sutraukęs daugiau kaip tris
šimtus žiūrovų.

Svarbiausi metų įvykiai
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Rugpjūtis
Rugpjūčio 14-22 d. menų inkubatoriuje pirmoji Lietuvos teatro ir muzikos akademijos
režisieriaus Oskaro Koršunovo kurso studentų stovykla. Visuomenei parodyta stovyklos
metu sukurtas spektaklis „Taip“.

Rugsėjis
5 – 7 d. vyko Plenero darbų ir rezultatų pristatymas „Želdynų erdvė 2014 Anykščiai“.
27 d. menu inkubatoriuje lankėsi Baltarusijos Respublikos ir Latvijos Respublikos
verslininkų delegacijos.

Spalis
8- 12 d. menų inkubatorius dalyvavo parodoje „Rinkis prekę Lietuvišką 2014“. Menų
inkubatoriaus rezidentų UAB 2 Dpack gaminys „Lininis šalis“ buvo apdovanotas aukso
medaliu „ Metų gaminys 2014“. VšĮ „Gamtos pilnatvė“ gavo padėką.
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Svarbiausi metų įvykiai
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Lapkritis

28 d. menų inkubatoriuje vyko Aušros Hanglun kolekcijos pristatymas „Mados ir meno
šventė“ ir Ovidijaus Talijūno grafikos darbų parodos atidarymas. Tai pirmasis
profesionalaus dizainerio kolekcijos darbų pristatymas Anykščiuose. Kolekciją pristatė
Anykščių gyventojai. Renginyje dalyvavo daugiau kaip du šimtai žiūrovų. Apie renginį
rašė portalas www.delfi.lt

Svarbiausi metų įvykiai
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Gruodis
-

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras, bendradarbiavimo sutartis 2014 m. gruodžio 5 d. Bendradarbiavimo
sritis projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra
bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ vykdyme – mokinių profesinį
veiklinimą.

-

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kazimiero Simonavičiaus universitetu.
Susitarta dėl konferencijų, seminarų ir kitų kūrybinių industrijų renginių
organizavimo, dėl tęstinio mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo kūrybinių ir
kultūrinių industrijų srityje, dėl kūrybos ekonomikos srities konsultacijų.

Darbuotojai
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Darbuotojai
Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos personalą sudaro direktorė, verslo
konsultantas, buhalteris ir valytoja. Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. Valytoja
įstaigoje dirba 0,5 etato.
Daiva Perevičienė
Direktorė
Tel. +370 652 44555
El.p. verslas@res.lt
Lina Juodienė
Buhalterė
Tel. +370 614 51616
El.p. vic@cabletv.lt
Justinas Kašelynas
Verslo konsultantas
Tel. +370 381 20190
El.p. justinaskaselynas@gmail.com

Per 2014 m. menų inkubatoriuje dirbo 10 asmenų piniginės socialinės paramos gavėjų.
Įstaigos darbuotojų skaičius per 2014 m. pasikeitė. Įstaigoje nuo 2014 m. vasario
mėn. įdarbinta valytoja 0,5 etato.
Darbuotojai kvalifikaciją kėlė šiuose mokymuose:






Sumaniojo turizmo technologijų kūrimas ir taikymas regioninei plėtrai;
SEO pagrindai;
Internetinių svetainių kūrimo pagrindai;
Psichoemociniai pardavimo aspektai;
Viešųjų pirkimų organizavimo praktika.

Vykdytos veiklos
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Vykdytos veiklos
Su menu susijusio verslo steigimo ir plėtojimo skatinimas:
Organizuoti mokymai ir seminarai rezidentams, kūrybinių sričių atstovams ir
visuomenei:


Kūrybinis verslas – iššūkiai ir galimybės – 4 val., 30 dalyviai;







Internetinė rinkodara - 4 val., 28 dalyvių;
Kūrybinis potencialas individualaus stiliaus paieškose - 3 val., 45 dalyvių;
Profesinė rizika – 2 val., 27 dalyvių;
Kūryba kaip verslas – 2 val., 34 dalyvių;
Tarpsektorinio bendradarbiavimo galimybės – 2 val., 26 dalyviai.

Vykdytas pastato eksploatavimas ir priežiūra







Pateiktas projekto „Istorinio kultūrinio objekto pritaikymas meno ir verslo
plėtrai Anykščių rajone“ paskutinis mokėjimo prašymas.
Parengti statybos užbaigimo dokumentai.
Pasirašytas statybos užbaigimo aktas.
VšĮ LVPA pateikta galutinė projekto „Istorinio kultūrinio objekto pritaikymas
meno ir verslo plėtrai Anykščių rajone“ ataskaita. Ataskaita patvirtinta.
Įvykdyti viešieji pirkimai, atrinktos įmonės pastato eksploatavimo ir priežiūros
vykdymui.
Pasirašytos pastato priežiūros ir eksploatavimo sutartys:
- Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų techninės priežiūros sutartis,
- Dujinės katilinės ir geoterminio šildymo katilinės priežiūros ir techninio aptarnavimo
paslaugų sutartis,
- Statinio techninės priežiūros sutartis,
- Elektros ūkio priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugų sutartis,
- Komunalinių (įskaitant antrinių žaliavų) atliekų išvežimo sutartis,
- Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis,
- Turto draudimo liudijimas,

- Aplinkos tvarkymo paslaugų sutartis. Menų inkubatoriui priklauso 0,97 ha
teritorijos, kurią būtina tvarkyti ir prižiūrėti.
Teikta metodinė, techninė ir informacinė pagalbą kūrybinių industrijų atstovams

Vykdytos veiklos
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Konsultacijos rezidentams:
- verslo steigimo klausimais – 20 val.
verslo finansų klausimais – 50 val.
- rinkodaros klausimais -10 val.

Sudarytos patalpų nuomos sutartys -14 vnt.
Menų inkubatoriaus rezidentai:
1. Aušra Paranckūnaitė Tamašauskienė – grafikė,
2. Nijolė Davainienė – odos dizainerė,
3. Dangira Pyragaitė – keramikė,
4. Justina Kamarauskaitė – stiklo dizainerė,
5. UAB MINOFCO – tekstilė,
6. UAB 2 Dpack - mezgimas,
7. VšĮ „Gamtos pilnatvė“ – natūralios kosmetikos gamyba,,
8. Irutė Aleknavičienė – tekstilės dizainerė,
9. Lukas Pelegrimas – skulptorius,
10. Ieva Vogulienė – fotografė
11. Irma Lungienė – tekstilė
12. Aušra Zabieleinė – koncertinė veikla.
Sudarytos įrangos nuomos sutartys -12 vnt.
Organizuoti susirinkimai su rezidentais - 5 vnt.
Menų inkubatoriaus rezidentai paskatinti dalyvauti konkurse Lietuvos Kultūros tarybos
stipendijoms gauti. Pateiktos dvi paraiškos.
Pristatyti publikai kūrybinių industrijų atstovų kūrybos rezultatai
Suorganizuotos rezidentų darbų parodos menų inkubatoriuje - 2 vnt.
Rezidentų dirbtuvėse lankėsi apie 2200 lankytojų.

Menu inkubatoriaus žinomumo nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje didinimas:

Menų inkubatorius pristatytas nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje

Vykdytos veiklos
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Dalyvauta šiose parodose ir mugėse:

-

CONVENE 2014, Vilnius;
„Bėk žirgeli“, Anykščiai;
Miesto šventė, Anykščiai;
„Derlius 2014“, Vilnius;
Sostinės dienos, Vilnius;
„Avis aprengs ir pamaitins 2014“;
„Obuolinių šventė“, Anykščiai;
Pramonės ir amatų rūmų paroda, Panevėžys;
„Pirk prekę Lietuvišką 2014“, Kaunas;
Kalėdinė mugė Rotušėje, Vilnius.



Išleistas informacinis leidinys apie menu inkubatorių ir jo teikiamas paslaugas
500 vnt.



Menų inkubatorius viešintas žiniasklaidos priemonėse:



„Verslo žinios“, ;, Lietuvos rytas“, „Vakaro žinios“, „Anykšta“, „Statyba ir
architektūra“, „Šilelis“, „Šeimininkė“, „Utenis“ ir kt.
www.delfi.lt, www.15min.lt, www.bernardinai.lt,
www.ekonomika.lt,www.temainfo.lt, www.esparama.lt, www.aina.lt,
www.anyksciai.lt ir kt. Lietuvos respublikinėje televizijoje.
Atnaujinta internetinė svetainė www.anyksciumenai.lt .



Dalyvauta Verslo kontaktų forume Latvijoje. Susitarta dėl bendradarbiavimo su
Latvijos Respublikos Rezeknės Technologijų universitetu, Baltarusijos
Respublikos Vitebsko menininkų asociacija.



Surengtos trys atvirų durų dienos visuomenei – 180 dalyvių.



Vykdytos edukacinės programos – 104 dalyviai.



Priimta ekskursijų ir delegacijų – 2200 dalyvių.

Visuomenės aktyvaus įsitraukimo į kultūrinį gyvenimą skatinimas
Surengtos septynios parodos:



Anykščių dailės mokyklos mokinių darbų paroda.
Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokinių
darbų paroda.

Vykdytos veiklos
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Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos plenero dalyvių darbų paroda.
Ovidijaus Talijūno grafikos darbų paroda „Echos“
UNESCO sekretoriato parengta kilnojamoji paroda „Lietuva pašto siuntoje“.
Šiuolaikinio meno darbų paroda „Didesniojo dalis“.
Dailininkų Viktoro Binkio, Aldonos Dobrovolskienės, Irinos Kostinos tapybos
darbų paroda.

Vykę renginiai:












Kūrybinių industrijų konferencija „Socialinės inovacijos kūrybingos
bendruomenės plėtra“. Konferencijoje dalyvavo 74 asmenys.
Atvirų durų dienos. 180 dalyvių.
Menų inkubatoriaus atidarymo šventė, 140 dalyvių.
Kūrybiškumo ugdymo forumas, 110 dalyvių.
Kūrybinis – muzikinis vakaras su Jurgiu Didžiuliu, 300 dalyvių.
Teatro laboratorija „Atrask save per improvizaciją, bei kūno plastiką“, 25
dalyviai.
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos renginys „Želdynų erdvė-2014“. 25
dalyviai.
Tarptautinė konferencija „LEADER Lietuvoje 10 metų“- 140 dalyvių.
Spektaklis „Urvinis žmogus“, 300 dalyvių.
„Mados ir meno šventė“, Aušros Hanglund kolekcijos pristatymas, 200 dalyvių.
Yamahos mokyklėlės koncertas, 60 dalyvių.

Vykę kino festivaliai ir rodyti kino filmai:






Kino festivalis „Nepatogus kinas“;
Dokumentinis filmas „Pasaulio virtuvė“;
Kino karavanas „Savaitgalis Paryžiuje“;
Susitikimas su režisieriumi Mariumi Ivaškevičiumi, filmo „Santos“ peržiūra;
Kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys“.

Vykę stovyklos ir plenerai:



Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos ir E. F. André klubo pleneras
„Genius loci – Vietos matymas“.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II kurso vaidybos studentų, vadovaujamų
režisieriaus Oskaro Koršunovo ir dėstytojų kūrybinė stovykla. Stovyklos metu

Vykdytos veiklos
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veikė kūrybinės laboratorijos, buvo skaitomos paskaitos, vyko spektaklio eskizų
kūrimas.
Dalyvavimas nacionalinėse ir tarptautinėse programose
Parengta trylika projektų paraiškų rėmimo lėšoms pritraukti.
Kultūros rėmimo fondas:









Edukacinis projektas „Pažink tarpukario Lietuvą“;
Vaikų ir jaunimo kūrybinės dirbtuvės „Jei žemėje vyksta stebuklų, tai jie vyksta
teatre“ (K. Stanislavskis);
„Pilietiška, patriotiška ir kūrybinga bendruomenė“;
Edukacinė – kūrybinė stovykla A. Vaitkaus kursas“;
Anykščių Kino Hub“o kūrimas;
„Šokis jaunimui“;
„Jauno kino dienos“;
„Sutartinių ir Flamenko jungtuvės“.

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų
dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis:



„Žvilgsnis į XX a. pradžios Anykščius“.
„Anykščių dvarvietės istorinis palikimas“

Anykščių vietos veiklos grupė:


Projektas „Saviraiškos didinimas ir aktyvumo skatinimas Anykščių rajono
kaimų bendruomenėse“

Kultūros ministerija:


Aplinkos tvarkymo priešprojektinė paraišką.

Nordplus Adult 2014 programa:


„The competences improvement of creative industries representatives in three
Baltic States“.

Įgyvendinti projektai:

Vykdytos veiklos
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„Lietuvos profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis“;
Edukacinių programų projektas „J. Biliūno g. 53“;
„Tarptautinė intensyvi teatro tyrimų ir praktikumų stovykla Anykščiuose“
projektas vykdytas kartu su Lietuvos teatro ir muzikos akademija, O.
Koršunovo kurso studentais.

Klientų aptarnavimas
Skaidriai ir kokybiškai teikti paslaugas atitinkančias kliento lūkesčius – vienas
svarbiausių Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos klientų aptarnavimo tikslų.
Menų inkubatoriaus pagrindiniai klientai yra patalpas ir įrangą nuomojantys kūrybinių
verslų atstovai.
Papildomas paslaugas menų inkubatoriaus darbuotojai teikia visuomenei. Visuomenė
gali nuomotis patalpas renginiams, naudotis biuro paslaugomis. Menų inkubatoriaus
darbuotojai teikia plačiaformatės spaudos paslaugas, spaudos ant drobės paslaugas.
Nemažos pastangos įdėtos siekiant klientams pristatyti menų inkubatoriaus teikiamas
paslaugas, stengiantis pritraukti patalpų nuomos klientus.
Vienas svarbiausių žingsnių teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas. Klientų
aptarnavimo lūkesčių patenkinimo analizė buvo atliekama vykdant klientų apklausas.
Daugiau kaip 90 proc. apklaustųjų menų inkubatoriaus teikiamas paslaugas įvertino
gerai arba labai gerai.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
Dalyvauta Nacionalinės kūrybinių industrijų asociacijos veikloje – 5 susirinkimai.
Anykščių turizmo klasterio veikloje – 6 susirinkimai.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys:


Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bendradarbiavimo sutartis
2014 m. gruodžio 5 d. Bendradarbiavimo sritis projekto „Ugdymo karjerai ir
stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame
mokyme“ vykdyme – mokinių profesinį veiklinimą.

Vykdytos veiklos
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Visuomeninė
organizacija
futbolo
sporto
klubas
Anykščiai,
bendradarbiavimo sutartis 2014-10-27 d.
Anykščių kultūros centras, bendradarbiavimo sutartis 2014 m. sausio 23 d.
Sutarties objektas bendradarbiavimas inicijuojant, kuriant ir vykdant bendrus
kūrybinius, edukacinius projektus.
Kazimiero Simonavičiaus universitetas, bendradarbiavimo sutartis.

Dalyvauta Nevyriausybinės organizacijos „Vaikų ir paauglių užimtumo centras“
veikloje, teikta pagalba.
Anykščių menų inkubatorius – menų studija per 2014 m.:





didino Anykščių kaip kultūrinio turizmo miesto patrauklumą,
skatino kūrybinių industrijų gyvybingumą,
palengvino meno sektoriaus veiklos sąlygas,
įtakojo kūrybinių verslų plėtrą ir nedarbo mažėjimą.

Tiesioginiai naudos gavėjai yra visi Anykščiuose veiklą vykdantys ar planuojantys
vykdyti kultūrinių industrijų atstovai.
Susitikimuose, seminaruose, edukacinėse programose, renginiuose, kino filmuose,
ekskursijose dalyvavo apie – 4080 asmenų.

Veiklos finansinė analizė
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Veiklos finansinė analizė
Įstaigos finansinė atskaitomybė rengiama 2014 metų gruodžio 31 d. duomenimis.
Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Bazinė AMI veikla finansuojama Anykščių rajono savivaldybės lėšomis.
Įstaigos dalininkai per 2014 m. nesikeitė.
Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų
panaudojimas pagal išlaidų rūšis
Veiklos
pajamos

LVPA

Anykščių
rajono
savivaldybė
(dalininko
kapitalo
didinimas)

Anykščių
rajono
savivaldyb
ė (Viešųjų
paslaugų
kūrybinių
industrijų
plėtotei
organizavi
mas ir
vykdymas)

Anykščių
rajono
savivaldyb
ė
(Kūrybinių
industrijų
plėtra)

248 776

250 000

7 100

42 000

-

-

-

-

-

-

Gautos lėšos
pagal šaltinius, Lt
52 914

451 067

Išlaidų rūšis

1
2

3

Darbuotojų
išlaikymo
Nusidėvėji
mo
(amortizacij
os)
Patalpų
išlaikymo

Lietuvos
kultūros
taryba
(Kultūros
projektų
finansavimas
)

Išlaidos, Lt

14 399

-

-

20 461

230705

-

-

-

-

111 230

73 894
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4

Ryšių

-

-

-

3 983

-

-

5

Transporto
išlaikymo

-

-

-

2 650

-

-

-

-

-

-

-

-

6
Trumpalaik
io turto
perdavimo
naudoti

7

Spausdinių

-

-

-

-

-

-

8

Skelbimų ir
reklamos

242

-

-

1 472

-

-

-

-

-

11 104

-

-

9
Kanceliarin
ių prekių

10

Draudimo

-

-

-

4 968

-

-

11

Autorinių
sutarčių

-

-

-

-

-

-

12

Įrangos
remonto

-

-

-

1 089

-

-

13

Seminarų ir
mokymų,
renginių
organizavi
mo

13 291

-

-

14 769

7 100

42 000

14

Kitos
veiklos

15

Komisinis
banko
mokestis

16

Pastato
rekonstravi
mo, naujo
priestato
statyba ir
aplinkos
tvarkymas

24 841
363

-

-

-

-

-

-

248 776

-

-

-
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Iš viso

48756

230705

248 776

250 000

7 100

42 000

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai

Eil.

Finansavimo

Nr.

šaltiniai

1.

2.

3.

4.

Gautas finansavimas, Lt

Ataskaitinių metų palyginimas su
praėjusiais metais

Per

Per

ataskaitinius

ataskaitinius

2014 metus

2013 metus

Lietuvos verslo
paramos
agentūra

451 067

2 732 773

Anykščių
rajono
savivaldybė
(dalininko
kapitalo
didinimas)

248 776

Anykščių
rajono
savivaldybės
projektai

250 000

Anykščių
rajono
savivaldybė
(darnios
kurortinės
veiklos
programa)

7 100

Lt (+/-)

Proc.

-2 281 706

-505,85

-322 485

-129,63

-6 000

-2,4

+7 100

+100

571 261

256 000

-
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5.

Lietuvos
Respublikos
Kultūros
ministerija

6.

2 proc. parama

7.

Veiklos
pajamos
Iš viso

42 000

+42 000

+100

364

-

+364

+100

52 891

6 160

+46 731

+88,35

1 052 198

3 566 194

-2 513 996

-238,92

Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus
Eil.

Išlaidų rūšis

Išlaidos, Lt

Ataskaitinių metų
palyginimas su praėjusiais
metais

Nr.

1

Darbuotojų
išlaikymo

Per
ataskaitinius
2013 metus

125 629

60128

+65501

+52,14

251 166

-

+251166

+100

820

+73074

+98,89

84 792

Socialinio
draudimo sąnaudos

26 269

Sukaupti
atostoginiai

proc.

Per ataskaitinius
2014 metus

Darbo užmokesčio
sąnaudos

Įmoka į garantinį
fondą

Lt (+/-)

169
14 399

2

Nusidėvėjimo
(amortizacijos)

3

Patalpų išlaikymo

73 894

Elektra

34 422
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Dujos

1 391

Vanduo ir
nuotekos

2 118

Šiukšlių išvežimas

444

Teritorijos
šienavimo
paslauga

1 080

Pastato apsaugos
sąnaudos

1 585

Elektros ūkio
priežiūra

3 969

Šilumos ir dujų
ūkio priežiūra

2 420

Gesintuvų patikra

178

Patalpų
pritaikymas
eksploatavimui
(salės akustikos
tvarkymas,
paveikslų
demonstravimo
įrangos įrengimas,
iškaba, veidrožiai
ir pan. )

26 287

4

Ryšių

3 983

3285

+698

+17,52

5

Transporto
išlaikymo

2 650

4554

-1904

-71,85

6

Trumpalaikio turto
perdavimo naudoti

-

-

-

-

7

Spausdinių

-

-

-

-

8

Skelbimų ir
reklamos

1 713

-

+1713

+100
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9

Kanceliarinių ir
biuro įrangos
eksploatacinių
prekių

11 104

1270

+10977

+88,56

4 968

-

+4968

+100
-

10

Draudimo

11

Autorinių sutarčių

-

-

-

12

Įrangos
eksploatacijos ir
remonto

1 089

-

+1089

13

14

+100

Renginių, seminarų
ir mokymų
organizavimo

77 160

Kitos veiklos

24 841

451111

7758

14.1

Aplinko
tvarkymas,
archeologiniai
tyrimai

-

401950

14.2

Įstaigos veiklos
pristatymas

-

11979

14.3

Tinklalapio kūrimo
ir administravimo
paslauga

-

15113

14.4

Darbų saugos
pažymėjimas

-

275

14.5

Pastato
dokumetacija
(išpildomieji
dokumentai,
kadastriniai
matavimai, pastato
energetinis
sertifikavimas)

14500

-

14.6

Narystės mokestis

540

540

14.7

Ūkinės prekės

1978

11476-

+69402

+89,95

-426270

-1715,99
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14.8

Dalyvavimo
mugėse prekės

14.9

Gesintuvai

14.10 Žaliuzės
14.11 VĮ Registrų

2420

-

-

2406

-

3000

1360

-

-

448

-

1049

581

-

412

-

centras paslaugos

14.12 Dalyvavimas
mokymuose

14.13 Projekto ekspertizė
14.14 Lankstinukų
maketavimas
gamyba ir vertimas

14.15 Teisinė
konsultacija

14.16 Raktų gamyba

126

14.17 Trašos pievelei

125

14.18 Projektinio stendo

212

gamyba

14.19 Mugės dalyvio

809

mokestis

14.20

AMI siuvenyrų
gamyba

14.21 Informacijos

318
120

platinimas

14.22 Už maisto

50

tvarkymo
pažymėjimą

14.23 Kasos aparatas ir

1290

apmokymas

14.24 Kitos paslaugos

-

2875
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15

Banko mokestis

Iš viso

363

194

+169

578 560

529120

+49440

Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Sąnaudų rūšis

Eil.

Sąnaudos, Lt

Nr.
1

Darbuotojų išlaikymo

2

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

-

3

Patalpų išlaikymo

-

4

Ryšių

1990

5

Transporto išlaikymo

2650

6

Trumpalaikio turto perdavimo

25 125

-

naudoti
7

Spausdinių

8

Kanceliarinių prekių

9

Įrangos eksploatacijos ir

2780
-

remonto
10

Kitos veiklos

3695

+46,55
+8,55
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11

Banko mokestis

363

Iš viso

36603

Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo
užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms
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. 2014-03-27 Anykščių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-TS-134 pakeista darbo sutartis, direktorės darbo
laikas nustatomas 8 darbo valandos per dieną.
Rodikliai

Priskaitomas darbo
užmokestis (Lt) 2014 m.

A. Per metus priskaičiuotos sumos susijusios su darbo

31 113

santykiais
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

31 113

Įmonės informacija
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Įmonės informacija
Viešoji įstaiga Anykščių menu inkubatorius – menu studija
J. Biliūno g. 53, Anykščiai
Tel. +370 381 20190
Faks. [Faksas]
www.anyksciumenai.lt

2011 m. vasario mėn.

2014 m. balandžio mėn.

