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Tikslai ir uždaviniai  
 

Įstaigos strateginis tikslas - užtikrinti veiklos gyvybingumą, efektyvų bei šiuolaikišką 

valdymą, stabilų augimą ir verslinės plėtros dinamiką, tapti didžiausiu ir veiksmingiausiu 

Rytų Lietuvos integruotos regioninės plėtros skatintoju ir veikėju, užtikrinančiu tvarią 

kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą, pažangų augimą ir socialinę atsakomybę. 

 

Įstaigos vizija - maksimaliai panaudoti visą kūrybinį ir kultūrinį regiono potencialą, 

efektyviai išreikšti bei panaudoti jo išskirtinumą kaip konkurencinį veiksnį ir plėtoti 

kūrybines ir kultūrines industrijas kaip vyraujantį regiono ekonomikos sektorių. 

 

Įstaigos misija - atskleisti ir visaverčiai panaudoti visas Anykščių ir regiono kūrybos 

visuomenės ir kūrybos ekonomikos plėtros galimybes, kurios sąlygoja inovatyvių 

paslaugų ir produktų kūrimą, taip pat skatina regiono socialinį, kultūrinį bei ekonominį 

modernizavimą, sumaniųjų kūrybinių ir kultūrinių industrijų organizavimo bei valdymo 

formų diegimą.  

 

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. 
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Metų įvykiai 
 

Balandis  

Anykščių menų inkubatoriuje vyko dokumentinio filmo „Sutarmenko” premjera. Tai 

pirmas menų inkubatoriaus ir režisierės – dainininkės ir aktorės Brigitos Bublytės ir 

režisierius Armo Rudaičio  dokumentinis filmas pasakojantis apie dviejų 

į  UNESCO  pasaulio paveldo sąrašą įtrauktų muzikinių reiškinių neįtikėtiną jungtį.  

„Sutarmenko" filmavimo darbai vyko ne tik Anykščiuose, bet ir Ispanijoje. Filmas buvo 

pristatytas festivalio „Kino pavasaris“ konkursui. 
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Menų inkubatoriaus rezidentai dalinosi savo sėkmės istorijomis su Daugpilio rajono 

menininkų, verslininkų ir savivaldybės darbuotojų delegacija. Latvių kelionės tikslas – 

susipažinti su menų inkubatoriaus veikla, pasikalbėti su rezidentais apie kūrybinio verslo 

vystymą ir perspektyvas. 

 

Gegužė 

Dizaino savaitė – jau vienuoliktus metus iš eilės vyksiantis vienintelis tokio masto 

dizaino festivalis Lietuvoje. Tradiciškai pirmąją gegužės savaitę šeši Lietuvos miestai – 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Telšiai, o šiais metais pirmą kartą ir Anykščiai – 

pasineria į dizainerišką fiestą, kurios metu siekiama pabrėžti tikrąją dizaino vertę – 

įžvalgių sprendimų, originalių idėjų ir preciziško, profesionalaus atlikimo sintezę.  

 

 
  

Dizaino savaitės metu Anykščių menų inkubatoriuje buvo atidaryta keramikos darbų 

paroda „Degtas anykštėnų menas“. Tai kolektyvinė keramikų paroda jungianti 
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menininkus – keramikus kilusius arba atvykusius gyventi ir kurti į Anykščių kraštą. Tai 

pirmoji Anykščiuose rengiama paroda pristatanti tokį gausų būrį profesionalių keramikų. 

Parodoje buvo eksponuojami: Renatos Umbrasienės, Vido Ražansko, Skaidrės 

Račkaitytės, Jono Mindaugo Eimanavičiaus, Astos Lašiūnienės, Dangiros Pyragaitės, 

Linos Bekerienės, Levo Bekero, Kristinos Motuzienės – Matuzevičienės, Ramunės 

Pranckevičiūtės darbai. 

 

Birželis 

 

Į menų inkubatorių sugrįžo dizainerė iš  Pietų Korėjos! Festivalyje „WOOL FEST LT" 

kūrybines dirbtuves vedusi Lee Eun Young atvyko aplankyti Anykščių bei inkubatoriuje 

įsikūrusių rezidentų. Dalis inkubatoriaus rezidentų darbų pasiekė Seule įsikūrusia Lee 

Eun Young dizaino parduotuvę. 

 

 

Rugpjūtis 

Anykščių menų inkubatoriuje - menų studijoje viešėjo studentų grupė iš Japonijos. 

Apsilankę rezidentų dirbtuvėse, svečiai kūrė kvapus kartu su "Gamtos Pilnatvės" 
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merginomis, ragavo lietuviškos duonos su medumi bei su meistru Vidu Ražansku 

išbandė žiedimo ratelio subtilybes.  

 

 

 

Rugsėjis 

Kvietėme Rugsėjo 1-ąją paminėk kitaip - kartu su šeima ir draugais ateiti į šiuolaikinio 

šokio spektaklį REZONANSAS. 

 

 

Rugsėjo 11 - 12 dienomis vyko antrasis kūrybinių industrijų festivalis GLASS FEST 

LT. Tai  jau antrus metus iš eilės menų inkubatoriaus organizuojamas kūrybinių 

industrijų  festivalis, kuris planuojama, kad taps tradiciniu. Šių metų festivalis buvo 



Psl. 07 
 

                                                
   

 

skirtas stiklo ir šviesų industrijų pristatymui, visuomenės supažindinimui su stiklo darbų 

kūrybiniu procesu su šviesų panaudojimo galimybėmis kūrybinėse instaliacijose. 

Festivalio uždaryme dalyvavo šviesų meistras iš Vokietijos, visus linksmino grupė 

„Golden parazyth“. 

 

 

 

 

Spalis  

Anykščių menų inkubatoriuje vyko etninės tradicijos modernizavimo projekto „RASŲ 

RATAS“ premjera! 
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Lapkritis   

Lapkričio 14 d. Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje vyko muzikos pamoka 

su Martynu Levickiu, tai bendro projekto su VšĮ acco Akademija projekto „Muzikos 

pamoka su Martynu Levickiu“ dalis. Pamokoje dalyvavo apie 200 rajono mokyklų 

moksleivių. 
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Gruodis 

Pirmą kartą menų inkubatoriuje - Kalėdinė mugė, kurioje prekiavo menų inkubatoriaus 

rezidentai ir Anykščių menininkai. 
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Darbuotojai 
 

Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos personalą sudaro penki darbuotojai. 

Keturi darbuotojai dirba pagal neterminuotas darbo sutartis ir vienas darbuotojas su 

terminuota darbo sutartimi.  

 

Įstaigos darbuotojai dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis  
  

                                                                                    

Pareigybė Darbo krūvis 

Direktorė 1 etatas 

Verslo konsultantė 1 etatas 

Buhalterė 1 etatas 

Valytoja 0,5 etato 

Viso: 3,5 etato 

 

 

 Įstaigos darbuotojai dirbantis pagal terminuotas darbo sutartis 

                                                                  

Pareigybė Darbo krūvis 

Projekto vadovas 1 etatas 

 

Įstaigos darbuotojų skaičius – 2016 m. sausio 1 d. keturi, 2016 m. gruodžio 31 d. – penki.  
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Įstaigos darbuotojų išsilavinimas                  

  

Pareigybė Darbo krūvis 

Direktorė aukštasis universitetinis 

Verslo konsultantė aukštasis universitetinis 

Buhalterė aukštasis universitetinis 

Projekto vadovas aukštasis 

Valytoja vidurinis 

 

 

Per 2016 m. įstaigoje pasikeitė darbuotojų skaičius. Įstaigai gavus finansavimą kultūros 

projektams ir pradėjus vykdyti teminius užsiėmimus virtualioje realybėje, padidėjus 

darbų krūviui nuo spalio 5 d. su terminuota darbo sutartimi įstaigoje dirba projekto 

vadovas.  

 

 

Per 2016 m. menų inkubatoriuje dirbo 24 asmenys piniginės socialinės paramos gavėjai, 

kurie tvarkė aplinką, atliko pagalbinius darbus renginių metu, dirbo archyve. 

 

  Per metus kvalifikaciją tobulinusių įstaigos darbuotojų skaičius,  kvalifikacijos 

tobulinimo valandomis 

 

Pareigybė Trukmė valandomis 

Direktorė 18 val.  

Verslo konsultantė 62 val. 

Buhalterė 14 val. 

Projekto vadovas 8 val. 

 

Per metus įstaigos darbuotojai kvalifikaciją kėlė 102 val. Vidutiniškai vienas įstaigos 

darbuotojas kvalifikaciją kėlė 20,4 val.  
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Vykdytos veiklos 
Veiklos vykdytos vadovaujantis VšĮ Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos 

2015-2020 m. strategijos ( 2015 m kovo 26 d. Nr. 1-TS-96) veiklos kryptimis ir 

uždaviniais, kurie įtakojo veiklos rezultatus. 

 

 1.Inkubavimo procesų intensyvinimas, skatinant su menu susijusio verslo 

steigimąsi ir plėtojimą, sukuriant AMI produkcijos komercializavimo sistemą 

 

Suorganizuoti „Inovatyvaus ir kūrybinio verslumo akademijos“ mokymai, 

seminarai:  

„Lauko erdvių konceptualusis apželdinimas“ -  lektorė   modelių agentūros savininke, 

landšafto specialistė Renata Mikailionytė. 

„Degtas anykštėnų menas“ – lektorė Monika Apčinikovaitė. 

„Kaip susikurti sėkmingą verslą ETSY platformoje“ – lektorė Aistė Kesminaitė – 

Jankauskienė. 

„Susitikimas su prekinio ženklo „Devynakė“ kūrėjais“ – susitikime dalyvavo šiomis 

dienomis populiaraus prekinio ženklo „Devynakė“ įkūrėjai ir dizaineriai Aivaras ir 

Arūnė. 

„Facebook‘o mokymai“ – lektorius Jonas Brazys, mobiliųjų aplikacijų ir sprendimų 

kūrimo bendrovės UAB TeleSoftas marketingo skyriaus vadovas, žaidimų kultūros 

parodos „Gameon“ organizatorius. 

„Praktinis kūrybinis užsiėmimas apie madą, stilių, drabužių modeliavimo ypatumus“ -  

lektorė dizainerė Aušra Haglund. 

„Natūralių medžiagų panaudojimas interjere“ – lektorius Kęstutis Samušis. 

Seminaruose ir mokymuose dalyvavo – 163 dalyviai. 

Plėtojamas menu inkubatoriaus mentorių tinklas:   
 

- Dr. Virginija Vitkienė VšĮ Kauno bienalė meno vadovė. 

- Doc. dr. Rūta Mažeikienė VDU, Menų fakulteto prodekanė.  

- Doc. dr. Rimantas Plungė VDU Šiuolaikinių menu katedros vedėjas. 

- Ieva Juodelytė - vaikiškų drabužių prekinio ženklo  „Mummymoon“ įkūrėja ir 

kūrėja. 

- Aušra Haglund – dizainerė, „Vilnius fashion hub“ narė bei lektorė. 

  

Mokymus ir seminarus vedę lektoriai asmeniškai konsultavo inkubatoriaus rezidentus. 

 

 Suteikta verslo finansų, rinkodaros sričių konsultacijų inkubatoriaus rezidentams  690 

val. 
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Menų inkubatoriaus rezidentai: 

1. Nijolė Ida Davainė – odos dizainerė;  

2. Morta Tursė – kitokie amatai;  

3. Justina Kamarauskaitė – stiklo dizainerė;  

4. UAB MINOFCO – tekstilė;  

5. MB „Traukos slėnis“ – pramoginė veikla; 

6. UAB „Pilnatvė“ –natūralios kosmetikos gamyba; 

7. Irutė Aleknavičienė – tekstilės dizainerė; 

8. Ieva Vogulienė – fotografė; 

9. Irma Laurinavičiūtė – tekstilė;  

10. Aušra Zabielienė – koncertinė veikla; 

11. ĮI studija „Kakava“ – grafikos dizainas, reklama; 

12. Elvyra Stankevičienė – mezgimas; 

13. UAB „Saulės ąžuolas“ – dizainas; 

14. UAB „VMP sprendimai“; 

15. Gintaras Kazakevičius – fotografija. 

 

Įrangos nuomos sutartys 7 vnt. 

 

2. Kūrybinio „supermarketo“ plėtra. Prekinio AMI ženklo žinomumo didinimas 

nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose. 

 

- Dalyvauta  parodose ir mugėse: paroda Balttour 2016, ADVENTUR 2016, „Pirk 

prekę lietuvišką“, „Bėk žirgelį“, Anykščių miesto šventėje, Pirties dienoje 

Anykščiuose. 

-Suorganizuota kalėdinė mugė Anykščių menų inkubatoriuje, kuriame prekiavo 

AMI rezidentai bei Anykščių krašto kūrėjai. 

-Suorganizuotas užsienio Lietuvių neformaliojo švietimo įstaigų mokytojų 

sambūris. 

- Atidaryta AMI krautuvėle, kurioje prekiaujama AMI rezidentų, Anykščių krašto 

kūrėjų bei aplinkinių rajonų kūrėjų darbais. 

- Išleistas informacinis leidinys, tiražas 500 vnt.  

- Sukurtas dokumentinis filmas „Sutarmenko“, kuris pristatytas dokumentinių 

filmų „Kino pavasaris“ konkursui. 

- Administruota internetinė svetainė www.anyksciumenai.lt, pradėti naujo puslapio 

kūrimo darbai. 

http://www.anyksciumenai.lt/
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- Vykdytas įvaizdžio kūrimas: menų inkubatorius ir vykdytos veiklos viešintos rajono 

ir respublikinėse žiniasklaidos priemonėse, sukurti du video reportažai pristatantys menų 

inkubatoriaus projektų veiklą. 

3. Kūrybinių technologijų „fabriko“ efektyvios kūrybinių ir kultūrinių industrijų 

skatinimo ir plėtros valdymo sistemos kūrimas: 

 

Suorganizuota 14 susitikimų su ekspertais:  

 LMTA dėstytoju dr. Andriumi Juškiu; 

 KTU „Startup Space“ direktoriumi Donatu Smailiu bei verslo vystymo 

specialistu Tomu Prosevičiumi; 

 „Cross Baltica Sweden“ atstove Iwona Slojka;  

 „Yttra K projeckt & produkter“ atstove Bodil Nilsson;  

 KSU kancleriu Dariumi Verbyla,  

 Lietuvos kultūros tarybos pirmininke Daina Urbonavičiūte; 

 LR Kultūros ministro patarėja Ramunė Vilija Zabulienė; 

 Lektore R. Mikailiene;  

 Anykščių garbės ambasadoriumi Ukrainos respublikoje Virginijumi Strolia;  

 Ateities visuomenės instituto direktore Erika Furman;  

 Liudu Ubarevičiumi UAB „Sneakybox“ steigėju;  

 Olegu Darčianovu VšĮ „Artkomas“ direktoriumi;  

 Neįgaliųjų draugijos pirmininke Ginta Žemaitiene. 

 

Susitikimuose dalyvavo apie 90 dalyvių. 

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 ir visuomenei. Visuomenė 

gali nuomotis patalpas renginiams, naudotis biuro paslaugomis. Menų inkubatoriaus 

darbuotojai teikia plačiaformatės spaudos bei spaudos ant drobės paslaugas. 

Nemažos pastangos įdėtos siekiant klientams pristatyti menų inkubatoriaus teikiamas 

paslaugas, stengiantis pritraukti klientus salių nuomai. 

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. 

 

4. Renginių organizavimo centro formavimas. AMI kaip įvairaus pobūdžio 

renginių organizavimo erdvės veikla: 



Psl. 15 
 

                                                
   

 

 

Suorganizuoti du komerciniai renginiai – 180 žiūrovų. 

Pristatyti šiuolaikinio scenos meno kūriniai:  

 Šiuolaikinio šokio spektaklis „Rezonansas“ – 70 žiūrovų. 

 Festivalio GLASS FEST LT baigiamasis vakaras, šviesų dailininkas Till 

Pohlman (Vokietija),  elektronikos grupė Golden Parazyth – 110 žiūrovų. 

 Muzikinis spektaklis „Rasų ratas“ – 200 žiūrovų. 

 Choro Bel Canto koncertas – 98 žiūrovai. 

 

Surengtos parodos - 10 vnt. 

 Artūro Marozovo fotografijos darbų paroda „Ukrainos karas / Kikimoros 

gimimas“. 

 Anykščių krašto tautodailės darbų paroda. 

 Keramikos darbų paroda „Degtas anykštėnų menas“.  

 Romualdo Rakausko fotografijos darbų paroda „Variaus apžavai“. 

 Savicko dailės mokyklos suaugusių kurso paroda „Anykščių reginiai“. 

 Mariaus Žalneravičiaus plakatų paroda „Nr. 2 MAGENTA“.  

 Stiklo darbų paroda „Architektūrinio stiklo ir vitražo paroda“.  

 Kamilės Krasauskaitės grafikos darbų paroda. 

 Justinos Christauskaitės fotografijos darbų paroda „Anūkai. Rūbai. Seneliai“.  

 Tarptautinė fotografijų paroda „Akimirksnis“. 

 

Demonstruoti filmai  

 

 Vyko menų inkubatoriaus dokumentinio filmo „Sutarmenko“ premjera. Filmas 

pateiktas „Kino pavasario‘ filmų festivalio konkursui. 

 Prancūzų kino vakarai „Žiemos ekranai“. 

 Kino festivalis “Nepatogus kinas”. 

 

 

Menų inkubatorius inicijavo Anykščių miesto tapimą respublikinės Dizaino 

savaitės dalimi. Dizaino savaitės metu vyko: 

 Praktinės dirbtuvės „Lauko erdvių konceptualus apželdinimas“  su dizainere 

Renata Mikailionyte.  

 Edukacinis garso seminaras „Garso architektūra“ su Kirtimų kultūros centro 

komanda. 

 Anykštėnės dizainerės – mezgėjos Linos B. – „Subtilaus mezgimo“ darbų 

ekspozicija. 

 Kolektyvinė keramikos darbų paroda „Degtas anykštėnų menas“. 
Tai kolektyvinė keramikų paroda jungianti menininkus – keramikus kilusius arba 

atvykusius gyventi ir kurti į Anykščių kraštą. Tai pirmoji Anykščiuose rengiama 

paroda pristatanti tokį gausų būrį profesionalių menininkų. Parodoje 
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eksponuojami: Renatos Umbrasienės, Vido Ražansko, Skaidrės Račkaitytės, 

Jono Mindaugo Eimanavičiaus, Astos Lašiūnienės, Dangiros Pyragaitės, Linos 

Bekerienės, Levo Bekero, Kristinos Motuzienės – Matuzevičienės, Ramunės 

Pranckevičiūtės darbai. 

 

 Susitikimai Anykščių menų inkubatoriuje reziduojančių menininkų 

dirbtuvėse su menininkais, padiskutuoti apie kūrybą ir darbo metodus 

 

Patalpų nuoma renginiams – 118 kartų. 

 

5. Edukacinis centras. Įvairių kūrybinių ir kultūrinių edukacinių platformų 

diegimas 

Visuomenei buvo siūlomos septynios edukacinės programos: 

 Natūralaus lūpų balzamo gamyba;  

 Natūralių kvepalų kūryba;  

 Tapyba ant šilko; 

 Vilnos vėlimas;  

 Tapyba ant porceliano;  

 Keramika;  

 Stiklo alchemija. Papuošalai. 

 

Įdiegtos dvi naujos edukacinės programos: 

 Teminiai užsiėmimai virtualioje realybėje.  

 Švilpynių gamyba. 

Tarpininkauta ir padėta surengti muzikinė edukacija „Pamoka su Martynu Levickiu“. 

 

Vyko 65 edukacines programos, kurias veda AMI rezidentai, tai papildomas kūrybinių 

verslų atstovų pajamų šaltinis ir galimybė tiesiogiai bendrauti su potencialiais kūrybinės 

kultūrinės produkcijos vartotojais.  

 

6. Socialinių inovacijų veiklų kompleksas. AMI socialinės funkcijos vykdymas 

 

Suorganizuoti kūrybinių industrijų pristatymo renginiai visuomenei: 

„Šviesos meno kūrybinės dirbtuvės“ – lektorė Rūta Udraitė – Mikalauskienė bei Laima 

Romberga;  

„Vitražas arčiau ”- lektorė doc. dr. Ieva Paltanavičiūtė;   

Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir ne tik „ Sekretas: stiklo paslaptis”- lektorė Justė 

Kamarauskaitė;   
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Suorganizuotas susitikimas su Šiaurės tarybos ministrų biuro Lietuvoje atstovėmis  

Brigita Urmanaite ir Vida Gintautaite;  

Padėtas įgyvendinti muzikinis edukacinis užsiėmimas „Garso architektūra“.  

Pradėtas įgyvendinti projektas „Dvylika unikalių patirčių“, kurių metu AMI rezidentai 

veda edukacinius užsiėmimus Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro vaikams.  

Renginiuose dalyvavo apie 190 dalyvių. 

Menų inkubatoriuje vyko  stovykla: 

- A. Savicko dailės mokyklos suaugusiųjų kurso kūrybinė stovykla. Po kurios buvo 

surengta dailės darbų paroda „Anykščių reginiai“. 

 

Platinamas nemokamas žurnalas apie Šiaurės kūrybinę energiją „N WIND“. 

 

Socialinio paramos centro neįgaliems jaunuoliams suorganizuota 18 kūrybinių 

užsiėmimų, kuriuos vedė AMI darbuotojai ir rezidentai, ir išvyka su nakvynę į prezidento 

A. Smetonos dvarą Ukmergės rajone. 

Dalyvauta nevyriausybinės organizacijos „Vaikų ir paauglių užimtumo centras“ 

veikloje, teikta pagalba. 

 

 

7. Nacionalinių ir tarptautinių kūrybinių projektų plėtra. Nacionalinių ir 

tarptautinių partnerių rato formavimas. 

 

Parengta 16 projektų paraiškų nacionalinių programų finansavimui gauti:  

 

Medijų skatinimo projektas „Kūrybos žemėlapiavimas – Anykščiai“.  

- Tęstinis etninės kultūros modernizavimo projektas „Pagoniškasis B. 

Kutavičiaus avangardizmas“. 

- Tarpdisciplininės srities projektas „WILD FIELD ART WEEK“. 

- Rezidencijų projektas „Užsienio menininkų rezidencija senoje dvarvietėje.  

- Kultūros edukacijos projektas „ Ne gali būti“;. 

- Kultūros edukacijos projektas „ Kūryba = 1 įkvėpimo lašas + 99 prakaito lašai“.  

- Kultūros edukacijos projektas „ Dvylika unikalių patirčių“.  

- Etninės tradicijos modernizavimo projektas „Rasų ratas“.  

- Kūrybinių industrijų festivalis „GLASS FEST LT“. 

- Tarpsritiniai projektas „Inovatyvaus ir kūrybinio verslumo akademija 2016“. 

- Kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir, atgaivinimo ir leidybos projektas 

„Dvarų atspindžiai“.  

- Kultūros edukacijos projektas „Muzika labai geras draugas“. 

- Kūrybinių industrijų festivalis „CERAMICS FEST LT“. 

- Menininkų rezidencijos projektas „Menininkų rezidencija Anykščiuose“.  

- Etninės kultūros ir tautodailės projektas „ATEITIS IŠ PRAEITIES / future is 

the past“ . 
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- Tarpsritinis projektas „Inovatyvaus ir kūrybinio verslumo akademija 2017“. 

 

Tarptautiniai projektai: 

Parengta paraiška Šiaurės šalių tarybos biurui „Support for artist residency“. 

Dalyvauta  projektų partnerio teisėmis keturiuose  tarptautinių programų projektuose:  

2014-2020 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektų 

paraiškos: 

- „Employment and Entrepreneurship without Borders”; 

- Empowering creative IT and professional services‘ business through 

development of new business support services. 

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonė Latvijos – Lietuvos – Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną programos projektų paraiška: 

- Revival of weaving craft and preservation of authentic folk culture in national 

costume cooperating by Latvia, Lithuania and Belarus cultural institutions. 

-  

2014-2020 metų Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos 

INTERREG Baltijos jūros regiono programos I etapo paraiška. 

Dalyvauta asocijuotų struktūrų veiklose: 

- Lietuvos kultūrinių kūrybinių industrijų asociacija. 

- Anykščių rajono turizmo paslaugų teikėjų klasteris. 

- Panevėžio pramonės ir amatų rūmų asociacija.  

 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: 

- Lietuvos ambasada Ukrainoje. 

- Anykščių regioninio parko direkcija. 

- VšĮ Artkomas. 

 

8. Menų inkubatoriaus infrastruktūros kokybės užtikrinimas. 

 

Vykdytas pastato eksploatavimas ir priežiūra.  

Vykdytas teritorijos tvarkymas ir priežiūra. 

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, 
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- 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. 

 

Anykščių menų inkubatorius – menų studija per 2016 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.  
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Veiklos finansinė analizė 
 

Įstaigos finansinė atskaitomybė rengiama 2016 metų gruodžio 31 d. duomenimis.  

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Įstaigos pajamų struktūroje Anykščių rajono savivaldybės programos lėšos 2016 m. 

sudarė 54 procentus.  

Įstaigos dalininkai  per 2016 m. nesikeitė. 

 

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal 

išlaidų rūšis 

 

 

 

 

Gautos lėšos pagal šaltinius, EUR 

 

Veiklos 

pajamos 

Parama Anykščių 

rajono 

savivaldybė 

(Priemonė 

1.2.1.03 

Viešųjų 

paslaugų 

kūrybinių 

industrijų 

plėtotei 

organizavima

s ir 

vykdymas) 

Kultūros 

paveldo 

departam

entas prie 

Kultūros 

Ministerij

os   

Lietuvos 

kultūros 

tarybos 

projektai 

29 382,45 1 113,43 62 000 400 21 262 

Išlaidų rūšis 

1      Darbuotojų išlaikymo 5 315,56  35 406,65 - - 

2      Sukaupti atostoginiai (79,21)  -   

2      Nusidėvėjimo (amortizacijos) 3 316,80  - - - 

3      Patalpų išlaikymo 1 826,39  14 447,76 - - 

4      Ryšių 187,24  1 057,59 - - 



Psl. 21 
 

                                                
   

 

 

 

    Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai  

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Gautas finansavimas, EUR Ataskaitinių 

metų 

palyginimas 

su praėjusiais 

metais 

  Per 2016 m. Per  2015 m. EUR (+/-) Proc. 

1. Anykščių rajono savivaldybės 

projektas  (Viešųjų paslaugų 

kūrybinių industrijų plėtotei 

organizavimas ir vykdymas) 

62 000 61 000 

+1 000,00 +1,64 

2. Anykščių rajono savivaldybė 

(Kultūros projektų rėmimo 

programa) 

0 630,00 

-630,00 -100 

5      Transporto išlaikymo 194,41  - - - 

6      Trumpalaikio turto perdavimo naudoti -  - - - 

7      Spausdinių -  - - - 

8      Skelbimų ir reklamos 522,26  767,57 - - 

9       Kanceliarinių ir biuro įrangos 

eksploatacinių  prekių 

181,94  1 806,12 - - 

10      Draudimo -  495,00 - - 

11      Autorinių sutarčių -  - - - 

12      Įrangos remonto  443,83  154,00 - - 

13      Seminarų ir mokymų, renginių 

organizavimo 

5 295,19 1 113,43 519,65 400,00 21 262,00 

14 Kitos pardavimų sąnaudos 4 898,98  - - - 

15      Kitos veiklos  346,70  7 345,66 - - 

16      Komisinis banko mokestis  306,05  - - - 

 Iš viso 22 756,14 1 113,43 62 000,00 400,00 21 262,00 
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3. Lietuvos kultūros taryba 21 262,00 26 400,00 -5 138,00 -19,46 

4. Kultūros paveldo departamentas 

prie Kultūros ministerijos 

400,00 650,00 

-250,00 -33,33 

5. Anykščių vietos veiklos grupė 0 7 266,57 -7 266,57 -100 

6. 2 proc. parama 276,90 233,47 +43,43 +18,60 

7. Parama 836,53 100,00 +736,53 +88,05 

8. Veiklos pajamos 29 382,45 29 325,80 +56,65 +0,19 

 Iš viso 114 157,88 125 605,84 -11 447,96 -9,11 

 

Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus 

 

Eil.  

Nr. 

Išlaidų rūšis Išlaidos, EUR Ataskaitinių metų 

palyginimas su 

praėjusiais metais  

 Per 

ataskaitinius 

2016 metus 

Per praėjusius 

2015 metus 

EUR (+/-) proc. 

1.  Darbuotojų išlaikymo sąnaudos 40 643,00 35 650,04 +4992,96 +14,01 

1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 31 085.09 28 804.02 +2281,07 +7,92 

1.2. Socialinio draudimo sąnaudos 9 574.97 8 919.42 +655,55 +7,35 

1.3. Įmoka į garantinį fondą 62.15 66.75 -4,6 -6,89 

1.4. Sukaupti atostoginiai (79.21) (2 140.15) -2060,94 -96,30 

2      Nusidėvėjimo (amortizacijos) 104 352.36 104 352.36 0 0 

3      Patalpų išlaikymo 16 274.15 15 294.68 +979,47 +6,40 

3.1. Elektra 7 475.71 8 550.95   

3.2. Dujos 1 021.18 175.42   

3.3. Vanduo ir nuotekos 1 051.20 1 048.68   

3.4. Šiukšlių išvežimas 184.08 155.76   

3.5. Teritorijos šienavimo paslauga 379,25 260.65   

3.6. Pastato apsaugos sąnaudos 414.10 484.86   

3.7. Elektros ūkio priežiūra 1 564.86 867.57   
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3.8. Šilumos ir dujų ūkio priežiūra 1 752.24 1 577.02   

3.9. Gesintuvų patikra 67.52 50   

3.10. Prekės patalpų  eksploatavimui  2130,26 1 857,57   

3.11. Pastato techninė priežiūra 133,10 266,20   

3.12. Keltuvų techninė priežiūra 100,65 0   

4      Ryšių 1 244.83 1 239.48 +5,35 +0,43 

5      Transporto išlaikymo 194.41 496.44 -302,03 -60,84 

6      Spausdinių 0 56 -56 -100 

7      Skelbimų ir reklamos 1 289.83 670.67 +619,16 +92,32 

8      Kanceliarinių ir biuro įrangos 

eksploatacinių prekių 2 431.89 4 155.18 

-1723,29 -41,47 

9      Draudimo 495.00 1 296.80 -801,80 -61,83 

10      Įrangos eksploatacijos ir remonto 154.00 315.74 -161,74 -51,23 

11     Renginių, seminarų ir mokymų 

organizavimo 

28 929.17 42 539.39 -13610,22 

-31,99 

12 Kitos pardavimų sąnaudos 4 898.98 3 167,16 +1731,82 +54,68 

13      Kitos veiklos  7 692.36 2 725.55 +4966,81 +182,23 

13.1 Narystės mokestis 252.00 190.00   

13.2 Ūkinės prekės 0 241.17   

13.3 Dalyvavimas mokymuose 235.60 500.00   

13.4 Lankstinukų maketavimas 

gamyba ir vertimas 

0 936.00 

  

13.5 Mugės dalyvio mokestis 0 148.10   

13.6  Suvenyrai 42.12 126.41   

13.7 Informacijos platinimas 0 181.50   

13.8 Už maisto tvarkymo pažymėjimą 0 58.22   

13.9 Ekspozicinės spintelės 0 237,53   

13.10 Vizitinių kortelių maketavimas ir 

gamyba 

0 25,41 

  

13.11 Siuvimo mašinos remontas 0 77.21   

13.12 Paraiškos, dalyvauti 2022 metų 

Europos Sąjungos veiksmuose 

“Europos kultūros sostinė”, 

parengimo paslaugos pirkimas 

7 000.00 0 

  

13.13 Kasos aparato priežiūra 52,00 0   
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13.14 Dokumentų vertimas 19,43 0   

13.15 VĮ Registrų centras paslaugos 8.23 0   

13.16 Siuntos siuntimo paslauga 25,00 0   

13.17 Seifo pirkimas 37,98 0   

13.18 Kitos išlaidos 20,00 4,00   

14. Banko mokestis 306.05 136,16 +169,89 +124,77 

 Iš viso 208 906.03 212 095.65 -3 189,62 -1,50 

 

            Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms  

 

Eil. Nr. Sąnaudų rūšis Sąnaudos, EUR 

1      Darbuotojų išlaikymo 12 200 

2      Nusidėvėjimo (amortizacijos) 2 100 

3      Patalpų išlaikymo 570 

4      Ryšių 310 

5      Transporto išlaikymo 194 

6      Trumpalaikio turto perdavimo naudoti - 

7      Spaudinių - 

8      Kanceliarinių ir biuro įrangos eksploatacinių prekių 1 250 

9      Įrangos remonto 154 

10      Kitos veiklos  693 

11 Banko mokestis 306 

 Iš viso 17 777 

                                                         

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. 
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Rodikliai Finansiniai 

metai, EUR 

          

Praėję 

finansiniai 

metai, EUR 

    

Ataskaitinių metų palyginimas 

su praėjusiais metais  

EUR (+/-) proc. 

A. Per metus priskaičiuotos sumos 

susijusios su darbo santykiais 

10 279.30 10 313,41 -34,11 -0,33 

B. Įmonės suteiktos paskolos 0 0 0 0 

C. Gautos paskolos 0 0 0 0 

D. Neatlygintinai perduotas turtas 0 0 0 0 

E. Suteiktos įvairios garantijos 

įmonės vardu 

0 0 0 0 

F. Kitos reikšmingos sumos per 

metus priskaičiuotos 

0 0 0 0 

G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai 

įmonei 

0 0 0 0 

H. Parduotas turtas 0 0 0 0 

Viso 10 279.30 10 313,41 -34,11 -0,33 
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Įmonės informacija 
Viešoji įstaiga Anykščių menu inkubatorius – menu studija 

J. Biliūno g. 53, Anykščiai 

Tel. +370 381 20190 

www.anyksciumenai.lt 

https://www.facebook.com/anyksciu.menu.inkubatorius/ 

https://www.instagram.com/inkubatorius/ 

 2011 m. vasario mėn. 

 

   

                2016 m. gruodžio mėn.    

 

  

https://www.facebook.com/anyksciu.menu.inkubatorius/

