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2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE 
NUSTATYTUS TIKSLUS 

Viešoji įstaiga Azijos menų centras (toliau – Įstaiga) pelno nesiekiantis ribotos civilinės 
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant 
visuomenei naudingą veiklą Azijos menų ir kultūros propagavimo ir plėtojimo srityje. 
 Įstaigos veiklos tikslai – Azijos menų ir kultūros pristatymas visuomenei, edukacinės 
veiklos vykdymas, visuomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, siekiant propaguoti Azijos menus. 
 Įstaiga yra specializuotas kultūros centras, kuris eksponuoja ir propaguoja Azijos 
meno kūrinius, juos kaupia, saugo, restauruoja, tyrinėja, rengia ekspozicijas, organizuoja parodas 
ir kitus renginius. 
 2012 m. kovo mėn. gautas atsakymas iš “Japan World Exposition Commemorative 
Fund”, kuriam dar 2011 m. spalio mėn. įstaigos vardu buvo pateikta paraiška ir dalyvauta projektų 
finansavimo konkurse. Fondas VšĮ Azijos menų centro patalpų įrengimui skyrė 1 600 000 jenų (44 
347 Lt), kurie bus perduoti Centrui pasibaigus projekto vykdymo laikotarpiui, t.y. 2013 m. kovo 31 
d. Šiuo metu laukiama atsakymo dėl projekto vykdymo laikotarpio pratęsimo iki 2013 m. spalio 31 
d. 
 2012 m. birželio 1-2 d. VšĮ Azijos menų centras buvo Vilniuje vykusio “Ramiojo 
vandenyno/Azijos šalių virtuvių dienų” partneris, festivalio metu užmegzti naudingi kontaktai su 
Indijos, Japonijos, Kinijos ambasadomis, atstovais iš kt. Azijos šalių. 
 2012 m. birželio – rugpjūčio mėn. vyko parengiamieji VšĮ Azijos menų centro 
patalpų įrengimo darbai. Pasirašyta panaudos sutartis dėl patalpų Malūnų g. 8, pradėti rinkti 
dokumentai, reikalingi patalpų renovacijai, suburta architektų komanda, derinta patalpų įrengimo 
vizija. Rugpjūčio 14–19 d. VšĮ Azijos menų centras buvo Vilniuje vykusio ketvirtojo tradicinės, 
moderniosios ir populiariosios Japonijos kultūros festivalio „nowJapan“ partneris. 
 2012 m. rugsėjo-lapkričio mėn. vyko pasirengimo parodai darbai bei Dailininkų 
sąjungos galerijoje atidaryta Pauliaus Normanto fotografijų paroda “Keturios Budos pėdos: keturi 
šventieji miestai”. Lapkričio 12 d. Vilniaus Rotušėje su P. Normantu surengtas jo albumo 
pristatymas bei darbų aukcionas.  
 2012 m. lapkričio mėn. drauge su Lietuvos-Indijos forumu surengtas mėgėjų 
fotografijų konkursas “Indijos atspindžiai”, skirtas Lietuvos-Indijos diplomatinių santykių 
dvidešimtmečiui pažymėti. Lapkričio 28-gruodžio 9 d. Užsienio reikalų ministerijoje surengta to 
paties pavadinimo paroda, kuri gruodžio 10-17 d. buvo eksponuota ir Vilniaus miesto 
savivaldybėje. 
 2012 m. gruodžio mėn. kartu su Lietuvos-Indijos forumu skelbtas dizaino idėjų 
konkursas “Indija mano spintoje”. Šio projekto baigiamasis renginys “Indiart” vyks 2013 kovo 27 
d. 

 
 

2. DALININKAI IR ĮNAŠO DYDIS 

2012 m. gegužės 2 d. Vilniaus miesto Tarybos sprendimu, vieninteliu VšĮ Azijos menų 
centro steigėju ir dalininku tapo Vilniaus miesto savivaldybė. Jos įnašo dydis 100 Lt. 2012 m. 
lapkričio 15 d., Vilniaus miesto Tarybos sprendimu pritarus Vilniaus Universiteto prašymui bei 



	  

	  
Malūnų	  g.	  8,	  LT-‐01200	  Vilnius	  	  	  	  	  	  +370	  6	  8821154	  	  	  	  	  	  karolina@azijosmenucentras.info	  
Kodas	  302785175;	  a.	  s.	  	  LT427044060007832286	  	  	  AB	  SEB	  bankas	  	  	  Banko	  kodas	  70440	  

	  

įstaigai perdavus 100 Lt įnašą, Vilniaus Universitetas taip pat tapo VšĮ Azijos menų centro 
dalininku. 

3. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 

VšĮ Azijos menų centras 2012 m. dirbo du darbuotojai, įstaigos direktorė ir buhalteris. 
Papildomiems darbams atlikti buvo perkamos paslaugos viešųjų pirkimų procedūrų pagalba. 

4. PATALPOS IR JŲ PRITAIKYMAS VEIKLAI 
 

2012 m. liepos 17 d. pagal panaudos sutartį Vilniaus miesto savivaldybė penkeriems 
metams VšĮ Azijos menų centro veiklos vykdymui perleido 104,26 kv. m. patalpas Malūnų g. 8. 
2012 m. naudotis patalpomis veiklos vykdymui nebuvo galimybių, nes įrengimo darbų vykdyti 
mebuvo galima dėl sustabdyto Statybos leidimo. Todėl 2012 m. gruodžio 7 d. pagal panaudos 
sutartį Vilniaus miesto savivaldybė vieneriems metams VšĮ Azijos menų centro veiklos vykdymui 
perleido 76,02 kv. m. patalpas Basanavičiaus g. 6-3A. Šių patalpų renovacija ir pritaikymas įstaigos 
veiklos vykdymui suplanuotas 2013 m. pirmąjį ketvirtį. 

 
5. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS 
 
2012 m. VšĮ Azijos menų centras užmezgė glaudžius ryšius ir ėmė bendradarbiauti su: VU 

Orientalistikos Centru, Konfucijaus institutu, Japonijos Ambasada, Lietuvos-Indijos forumu, 
Nacionaliniu M.K.Čiurliono dailės muziejumi, VšĮ Kultūrinės ir organizacinės idėjos, VšĮ Užupio 
meno inkubatorius, VšĮ Vilniaus kultūros centras, Lietuvos dailininkų sąjungos galerija, LR 
Užsienio reikalų ministerija. 

 
 
 
 

Direktorė    Karolina Levanaitė 

 


