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I. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Konteksto kos) analizd
Lietuvos nacionalinis dramos teatras (toliau - LNDT) igyvendindamas misij4- skleisti profesionalqji
dramos teatro men4pristatyti Zifirovams g;eriausius nacionalinius ir uZsienio Saliq spektakiius, inicijuoti
ir skatinti nacionalines dramaturgijos pror;esus ugdo kulttring4 ir ktrybing4 visuomenq, teikia kulifiros
paslaugas visoms visuomen6s grupdms, prisideda prie Salies ivaizdLio formavimo uZsienyje, aktyvios
profesionalaus meno ir Siuolaikiniq teatro, formq sklaidos Vilniuje ir regionuose.
Esminis faktorius, turejqs itakos Teatro veiklos rezultatams,- neprasidejq Lietuvos nacionalinio dramos
teatro pastato renovavimo ir modemizal'imo darbai. Planuota, kad darbai prasides III-ame 2017 m.
ketvirtyje, tadiau del uZsitqsusiq finansavimo sutardiq pasira5ymo procesq, darbq pradhia atideta.
Kadangi LNDT ir toliau veikl4 vykde sa'vo erdvdse, pasiekti kur kas didesni nei planuot a rezultatai -
bendras ZiDror.'q skaidius, parodytq spektakliq skaidius, igyvendintq renginiq skaidius, gautos pajamos
uZ parduotus bilietus.
Antras faktorius, lemqs veiklos rezultatus, buvo gauta parama i5 Lietuvos kultflros tarybos 3 projektams
(2 spektakliq pastatymui ir festivaliui). Sis faktorius - papildomas finansavimas iS Kultfiros tarybos -yra esminis, lgyvendinant LNDT veikl4. Be Siq le5q, turint tik biudZeto asignavimus (baziny
finansavimd, LNDT nebDtq pajegus igyvendinti strateginio tikslo ir numatytq darbq. 2017 m.pabaigoje
Kultfiros ministerija paskelbe ProfesionLaliojo scenos meno veiklos nacionalinq program4, skirt4
valstybiniam.s teatrams ir koncertinems ir;taigos, kuri pakeite Kult[ros tarybos program% skirtq teatr<t
projektams. Sios programos privalumas - tai, jog ji skirta tik valstybiniams teairams, tadiau LNDT ir
kiti teatrai susiduria su ta padia planavimo problerna - tai konkursine programa, todel teatrai negali
planuoti tq padiq sumq bent keliems metams 1priek1, nes neZino konkurso rezultatq.
LNDT, formuodamas meninq programq ir teikdamas paslaugas Zi[rovams, ir toliau bendradarbiauja su
kitomis kultlrinemis organizacijos ir i5 valstybinio, ir i5 nevyriausybinio sektoriaus. prie gerosios
praktikos pavyzdLiq galime pamineti praplest4 Dideles Seimos kortelq, prie kurios prisijunge kino ir
muzikos atstovai - V5l,Skalvijos" kino centras ir Lietuvos nacionaline filharmonija. Statant spektakli
,,Dreamland" ir organizuojant edukacineri veiklas bendradarbiauta su V5{ menrl agentura ,,Artscape".
Spektaklio ,,Zaliapieveld" kurimo metu alltyviai dirbta kartu su Visagino savivaldybe ir kult[ro, 

""nt.u.Jaunimui skirto spektaklio ,,#beskambudio" parengiamqjq darbq etape bendradarbiauta su keliomis
Svietimo ir istaisomis - U

I strateginis tikslas: Pldtoti nacionalin! teatro men% ugdyti didesn! teatro poreik! visuomendje, inicijuotijr igyvendinti naujoves teatro meno bei vadvbos sritvie

I lentel6. Strategini tiksl4 igyvendinandios programos ir ataskaitiniq metq Lietuvos Respublikos biudZeto ir savivaldybiq
biudZetq hnansinirl rodikliq patvirtinimo istatyme patvirtintq asignavimu panaudoiimas

Programos
kodas

Programos pavadinimas

Asignavimr; panaudojimas (tfkst. Eur.)

Patvirtintas
planas

Patikslintas
planas*

FaktiSkai
panaudota

Panaudojimo
dalis nuo

patikslinto plano
(proc.)**

01 002 Teatro meno pristatyrnas
(Finansavimo Saltinis 1 .1 . 1 .1 .1)

2387,0 2406,1 2406,1 100



01 002 Teatro meno pristatynas
(Finansavimo Saltinis 1.4.1.1 .1)

463,0 1069,5 1063,5 99,4

I5 viso 2850,0 3475,6 3469,6 99,8

li iu ES ir kita tarptautine /inansine Daramo

Ii iu ES ir kita tarptautine finansine Dorama
*Planopatiks1inimai,sudarantysdaugiaunei5p,roc.nuopatvirtintoplano,trumpaipuuiskin@
pateikiami del patikslinimrl programos lygiu.
** Asignavimq panaudojimo procento nuokry,piai vir5 10 proc. trumpai paai5kinami po lentele.

Plano patikslinimai (Finansavimo Saltinis 1 .1 .1 . I .1) atsirado del LR finansq ministro 2017 03 30 d.
isakyno Nr. 1 K- 1 20 ,,Del Lietuvos Respublikos 201 7 metq valstybes biudZeto asignavimq Lietuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaLigq darbuotojq darbo apmokejimo istatlnnui laipsni5kai
lgyvendinti paskirstlano", o plano patikslinimas (Finansavimo Saltinis 1.4.1.1.1) del surinktq
vir5planiniq leSq ikelimo.

Strateginl tiksl4 igyvendinanti programa -Teatro meno pristatymas

Del uZsitqsusio pasirengimo pastato rekonstrukcijos ir modemizavimo darbams, LNDT vykde veikl4
savo erdv6se visus 2017 metus, todel pas;ieke kur kas didesnius rezultatus nei planavo (planuota, jog
savo erdvese LNDT veikl4 vykdys tik puLsq metq). Del Sios prieZasties pagrindinis efekto kriterijus -
LNDT ZiDrovq skaidiaus pokytis lyginarrt su praejusiais metais,- kurio planuota reik5me -30 proc.,
Zenkliai vir5yta ir sudaro 163 proc. 2015 ir 2016 m. Zitror,q skaidius augo, 2077 m. i5liko beveik tame
padiame lygyje - Lr. grafik4. Grafike pateikiamos ne procentines reik5mes, kurios nurodomos
planavimodokumente(pvt.,n-2-lproc.,n-1 -1proc.,n--30proc.,okonkretfisZiuror,'qskaidiai,
kadangi procentai neturi nekintamo atskaitos ta5ko. 2017 m. Zi0rol.r1 skaidius bDtq ir toliau augQs, tadiau
ddl nenumatytq prieZasdiq spektaklio ,,Tartiufas" premjera i5 pavasario buvo perkelta i rudeni, todel
spektaklio rodymo laikas sutrumpejo keturiais menesiais.
Zifiror,'q skaidius pastaruosius trejus metus augo ir uZsienio gastroliq deka - LNDT spektakliai
intensyviai rodomi reik5mingiausiose Europos teatro festivaliuose. LNDT i5laiko stabilq savo erdviq
uZimtum4 Q017 m. uZimtumo vidurkis - 85,8 proc.), kas rodo, jog nuosekliai ir sistemingai dirbama
tiek formuojant teatro repertuar4 tiek ji viesinant teatro paslaugas ir taikant kompleksinq kainodar4.

Pagrindinio efekto lviterijaus - iiurov4 skaiiiaus (tulcat.) - kitimo grafikas
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Strateginis, programos tikslas - pletoti nacionalin! teatro men% ugdyti didesni teatro poreiki
visuomeneje, inicijuoti ir igyvendinti naujoves teatro meno ir vadybos srityje - ir visi prioriietiniai
darbai igyvendinti.
2017 m. pristatytos 6 premjeros, planuota - 5. Tai:

1. Antono Cechovo,,Trys seserys", reL.YanaRoss, 2017 m.kovo 17 d.Did1iojoje saleje
2. Ankos Herbut,,Lokis", reL.N-ukasz Twarkowski (Lenkija), 2017 m. rugsejo t4 d. DidZiojoje

saleje
3. Moliere'o,,Tartiufas", reZ. Oskaras Kor5unovas,2017 m. rugsejo27 d.DidZiojoje saleje
4. ,,Zaliapieveld", reZ. Jonas Tertelis, Kristina Wemer, 2017 ;. glguZes 9 d. Visagrno kulttros

centre
5. ,,Vokietukai", reL. Sonya Schcinberger (Vokietij a),2017 m. rugsejo 2 d., Vingio parkas,

Vilnius
6. Augusto Sireikio,,#beskambudio'", reZ. Paulius Tamold, 2017 m.lapkridio 4 d. Vilniaus

S alomej os Neries gimnazij oj e.

Spektakliams ,,Lokis", ,,Zaha pievele" buvo gautas finansavimas i5 Kulturos tarybos, spektakliui
,,Vokietukai" - i5 Goethe Institut Vilniuje t be Berlin agentlros. Del Sio papildomo finansavimo teatras
galejo pastatyti Siuos spektaklius.
Kaip ir planuota, spektaklius LNDT pastate prip aLintireZisieriai - Lietuvos ir uZsienio. Bendradarbiauta
su kitomis kultfirinemis organizacijomis - konkrediai, Skaitymo ir kultfirinio ra5tingumo asociacija,
rengiant tarptautin[ literaturos festival[ ,,Vilniaus lapa1". Taip pat su mokyklomis, rodant spektakl[
j aunimui,,#beskambudio".
{gyvendintas nacionalines dramaturgijos festivalis ,,Versme", kurio metu lvyko net trejos kflrybines
dirbtuves ir trys seminarai, kuriuos vede pasaulinio garso menininkai. Siam projektui taip pat buvo
gautas papildomas finansavimas i5 Kultlros tarybos.

I5 kitq prioritetiniq darbqbuvo numatyta INDT spektakliq sklaida regionuose. Planuotos 25 gastrolines
iSr,1,kos, ivykdytos 27, o skaidiuojant su edukaciniais renginiais regionuose - 44. Sis rodiklis taip pat
Ler/r.liai vir5flas, nes teatras vykde savo veikl4 visus metus, gavo didesnes nei planuota pajamas iS
spektakliq rodSrmo savo erdvese visus metus, o ne du ketvirdius, ir todel galejo planuoti daugiau teatro
meno sklaidos regionuose, kuomet pajarnos ne visada padengia gastroliq kaStus. MaZesnds bilietq
kainos regionuose (del menkesnes g).ventojq perkamosios galios), maZesnis spektakliq lankomumas,
dideli spektaklirl rodymo ka5tai (dekoracijq transportavimas, aktoriq ir techninio personalo kelion6s,
salds, technikos nuoma) - tai faktoriai, kurie riboja spektakliq sklaid4regionuose.
Del tq padiq prieZasdiq - veiklos vykdynio visus metus savo erdv6se, didesniq nei planuota pajamq -
LNDT galejo igyvendinti ir daugiau nei planuota edukaciniq veiklq kurios taip pat yra imlios ka5tams
ir dengiamos i5 kitq teatro pajamq. Be to, teatro rengiamuose nemokamuose edukaciniuose renginiuose
apsilanke kur kas daugiau Zifirovq nei prognozuota, tai atspindi lankytojq pasitenkinim4 renginiq
kokybe t organizuojamq edukaciniq renginiq populiarum4. LNDT skiria ypating4 demesi pritraukti
naujus lankyojus i teatr4 todel i Siuos renginius kviedia visuomenei Zinomas i5kilias asmenybes
(Gitanq Naused4 Lolitq Varanavidienq, Juliq Sasnausk4 Gediminq ir NomedQ Urbonus ir kitus,
renginius veda pripaZinti filosofai ir dramaturgai). I5 viso surengti 722 edukaciniai renginiai, kuriq
absoliuti dauguma yra nemokami ir skirti pladiajai auditorijai, juose apsilanke 4880 Zilrol.{dalyviq.
Buvo planuota, kad edukaciniuose renginiuose apsilankys 500 Zifirovq.

Poveikis srities pletrai, pasiekimai

LNDT ir toliau siekia btti viena svarbiausiq Lietuvos kulturos institucijq, kurios tikslas -
reprezentuoti Lietuvos valstybq ir kulhlr4pasaulyje, skatinti naujus kulhrrinius procesus Lietuvoje.
2017 m. LNDT i5vyko i 3 uZsienio gastroles, kuriose buvo parodyti ne vien4 tarptautini ir nacionalini
[vertinim4 pelnq spektakliai - Thomaso Bernhardo ,,Didvyriq aik5te", reZ. Krystian Lupa (Pran cizija,
Lionas, 7 spektakliai), Mariaus von Mayenburgo ,,Kankinys", reL. Oskaras Kor5unovas (Pranc[zija,
Lionas, 3 spektakliai), Tadeuszo Slobodzianeko ,,M[sq klas6", reL. Yana Ross (Kinija, Wuzhen, 3



(Vienos uZsienio gastroles del aktoriaus ligos neivyko.)

2077 m. rugsejo menesi LNDT [vykusi premjera,,Lokis" - vienas svarbiausiq 2017 m. Lietuvos teatro
lvykirf. Itin gerai kritikq ir Zifirolq [vertintas spektaklis sulauke uZsienio festivaliq susidomejimo, del
savo meniniq rai5kos priemoniq yra vienas inovatyviausiq teatro k[riniq, rodomq Lietuvos scenose. 5[
spektakli klre uZsienio ir Lietuvos menininkai, todel toks tarptautinis bendradarbiavimas skatina
Lietuvos teatralqmeistri5kum4 LNDT lsilieja i bendrus Europos teatro procesus, sulaukia vis didesnio
tarptautinio pripaZinimo kaip inovatyvi kultlros institucija. LNDT pakviete reZisuoti Sl spektakl[ jaun4
talenting4 Lenkijos reZisieriq Lukasz4 'fwarkowski, todel dabar teatras Europoje Zinomas ii t<aip
svarbus tarptautinis Zaidejas kulturos srityje, kuris garsina Lietuvos vard4.

Socialine atsakomybe

Siekiant didinti teatro meno prieinamum4 Lietuvos visuomenei 2017 m. LNDT ir toliau taike Zenklias
socialines nuolaidas bilietams. 20 proc. taikyta senjorams, 80 proc. neigaliesiems ir juos lydintiems
asmenims. {vesta naujove - Jauno Zmogaus nuolaida, kuri pakeite lig tol galiojusi4 studento ir
moksleivio nuolaid4. Naujoji nuolaida yra labiau socialiai orientuota, kadangi neapsiriboja tik
moksleiviais ir akademiniu jaunimu, o sudaro galimybes naudotis teatro paslaugomis nebaigusiems
studijq jaunuoliams ar k4 tik pradejusiems dirbti jauniems Zmonems su nedidelemis pajamomis.
Nuolaida padidinta nuo 20 lki25 proc. bilieto kainos.
Taip pat papildyta naujovemis Dideles Seimos kortele, skirta Seimoms ir Seimynoms, kuriose auga 3 ir
daugiau vaikrl. Joms suteikiama 50 proc. nuolaida. LNDT iniciatyva prie Sios korteles prisidejo
partneriai - Lietuvos nacionaline filharmonija ir kino centras ,,Skalvija".
I5 kitq socialiai atsakingos [staigos veiksmq paminetinos specialios bilietq kainos moksleiviq grupems,
kvietimai socialiai remtinoms grupems (ligoniq, senjorq, jaunimo organizacljoms).

Pildyta ir toliau plesta internetine svetaini www.teatroteka.lt Siuo metu svetaine atnaujinama, kadangi
pasira5omos sutartys su spektakliq k[rybiniq grupiq nariais ar jq turtiniq teisiq paveldetojais, kurie
suteikia teisE platinti ir viesinti skurtus darbus (pvz.,kostiumq dizainas, scenografija, muzikos atlikimas
ir pan.) internetineje erdveje. Tai laikus imlus darbas, kadangi spektakliq, sukurtq tuo metu, kai nebuvo
interneto, klrybiniq grupiq autorindse sutartyse nenumatytos teises viesinti Siuos darbus.

LNDT prisideda prie socialines atskirties maZinimo ir kulhlrines itraukties regionuose ne tik
kainodaros, bet ir pladiosios rinkodaros bei repertuaro formavimo ypatumais. Toks pavyzdys -
spektaklis ,,Zalia pievel6", skurtas pagal Ignalinos atominds elektrines darbuotojq ir visaginiediq
pasakojimus. Tai spektaklis, skirtas Visagino gyventojams, kuriq dauguma yra susijq su Ignalinos
atomines elektrines veikla, jos uZdarymo clarbais. Sis rajonas - itin specifinis del savo veiklos (elektrine)
ir kulturines bei etnines sudeties - Visagine gyvena 20 hrkst. keturiasde5imties tautybiq gyventojq,
kuriq daugumos gimtoji kalba - rusq. Del Siq prieZasdiq ir kulhrrines miesto atskirties, LNDT sukfire
spektakl[, kuriame dalyvauja miesto gyventojai. Spektaklio premjera ivyko ne LNDT erdvese, o
Visagino kulhJros centre. Projekte aktyviai bendradarbiavo vietos savivaldybe ir organizacijos. Tai
puikus pavyzdys, kuomet nacionaline institucija (LNDT) vykdo nacionalines aprepties veikl4 kuri
paremta ne pasyviu kultflriniq produktq,,eksportu" I regionus, o tikru lygiaverdiu bendradarbiavimu ir
tvariu bendradarbiavimu.

Generalinis direklorius Martynas Budraitis


