PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kult ros ministro
2020 m. vasario 19 d. sak mu Nr. V-120

LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO
(asignavim vald tojo kodas 902002)
2020–2022 MET STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
MISIJA
Lietuvos nacionalinio dramos teatro (toliau LNDT) misija skleisti profesional j dramos teatro
men , pristat ti i rovams geriausius nacionalinius ir u sienio ali spektaklius, inicijuoti ir skatinti
nacionalin s dramaturgijos procesus. Teatras formuoja k r bing asmen b , padeda suvokti ir aktyviai
dalyvauti kult ros ir meno procesuose, spr sti laisvalaikio u imtumo, socialines problemas.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
1. Kult ros paslaug prieinamumo ir kokyb s Lietuvos regionuose didinimas.
Prisidedama prie XVII LRV programos g vendinimo plano kr pties 2.4 Kult ros paslaug prieinamumo
didinimas visoje Lietuvoje ir kult ros ministro vald mo srities 2 veiklos prioriteto Kult ros paslaug
prieinamumo ir kok b s didinimas g vendinimo.
Svarbiausios prioritetui g vendinti veiklos: LNDT spektakli gastrol s ir premjeros Lietuvos regionuose.
2. K rybingos asmenyb s ugdymas kult ros ir meno priemon mis.
Prisidedama prie LR V riaus b s programos g vendinimo plano (2017-03-13 nutarimas Nr. 167) 2.1
krypties Darnios ir k r bingos asmen b s ugd mas kult ros, meno ir vietimo priemon mis, kuriant
darni pilietin visuomen ir veiksming darbo rink ir kult ros ministro valdymo srities 3 veiklos
prioriteto K r bingos asmen b s ugd mas kult ros ir meno priemon mis, kuriant darni pilietin
visuomen .
Svarbiausios prioritetui g vendinti veiklos: nauj spektakli k rimas ir rod mas, LNDT edukacin s
veiklos.
3. Lietuvos žinomumo ir kult ros sklaidos užsienyje stiprinimas.
Prisidedama prie LR V riaus b s programos plano darbo 5.5.13 Lietuvos inomumo, kult ros sklaidos ir
k r binio potencialo u sien je stiprinimas ir 2018 m. gruod io 18 d. kult ros ministro sak mu Nr. V977 patvirtintos Kult ros tarptauti kumo politikos koncepcijos g vendinimo.
Svarbiausios prioritetui g vendinti veiklos: LNDT spektakli gastrol s u sien je.
III SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
1 grafikas. 2020–2022 met planuojamas strateginis tikslas ir jam gyvendinti numatyta programa

1 strateginis tikslas
Pl toti nacionalin teatro meną, ugdyti didesn teatro poreik visuomen je, inicijuoti ir gyvendinti
naujoves teatro meno bei vadybos srityje

01-02 programa
Teatro meno pristatymas

1 lentel . 2020 2022- j met asignavim pasiskirstymas pagal programas (t kst. eur )
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2 grafikas. 2020–2022 m. asignavim ir j finansavimo altini pasiskirstymas pagal program (t kst.
eur )

1 strateginis tikslas: Pl toti nacionalin teatro meną, ugdyti didesn teatro poreik
visuomen je, inicijuoti ir gyvendinti naujoves teatro meno bei vadybos srityje
g vendindamas strategin tiksl LNDT atlieka ias funkcijas:
bendradarbiaudamas su i kiliausiais Lietuvos ir u sienio menininkais, kuria spektaklius, kuriais
siekiama prapl sti scenos meno ribas ir skatinti naujas meno formas bei i rai kos priemones;
pristato profesionalaus scenos meno k rinius visos Lietuvos i rovams;
sudaro s l gas jauniems profesionalams kurti, pripa intiems Lietuvos ir u sienio k r jams suteikiant
meistri kumo pamokas ir teatrui garantuojant sukurt nauj k rini pristat m Lietuvos i rovams;
v kdo kult rin s ir menin s edukacijos programas;
pristato Lietuvos teatro men u sien je;
remiasi naujov mis teatro rinkodaros ir vad bos srit se, siekiant kuo daugiau i rov sudominti teatro
menu.
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

Strateginiam tikslui pasiekti nustatyti du efekto vertinimo kriterijai:
E-01-01 Lank toj skai ius ,
E-01-02 Vidutinis sali u imtumas staigos organi uotose pasirod muose stacionare .
3 grafikas. E-01-01 Lankytoj skai ius ( m.)
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is vertinimo kriterijus apima visus teatro renginius, skirtus pla iajai auditorijai tiek spektaklius, tiek
edukacinius ir kitus kult rinius renginius, kuriais ple iama teatro auditorija. ie skai iai atspindi LNDT
veikl visos Lietuvos mastu, nes apima ne tik teatro erdv se apsilankan ius i rovus, bet ir visus i rovus,
kurie lankosi teatro spektakliuose gastroli Lietuvoje ir u sien je metu. Kadangi LNDT reprezentuota
Lietuvos kult r u sien je, u sienio auditorijos pl tra ir jos kiek bin i rai ka taip pat ra svarbi io
kriterijaus dedamoji.
Bendras lank toj skai ius platesnis ir daugiau apimantis vertinimo kriterijus nei parduot biliet
skai ius, nes atspindi ne tik teatro v kdom auditorijos pl tr , skaitant nemokamus edukacinius renginius,
bet ir socialiai atsaking LNDT politik
nemokam biliet ar enkli nuolaid suteikim socialiai

jautrioms grup ms ir jaunimui, u sienio auditorij , kuomet bilietus spektaklius platina u sienio partneriai,
o ne LNDT.
2018 m. prad jo ma ti i rov skai ius d l LNDT pastato rekonstrukcijos. 2021 m. prad ioje v l prad jus
veikti visoms LNDT sal ms planuojama augimo tendencija. 2020 m. spektakliai LNDT erdv se i vis nebus
rodomi. 2020 m. III-IV ketvir ius LNDT netur s n vienos vaid bin s aik tel s.
Tai yra naujas vertinimo kriterijus, kadangi ankstesnis kriterijus
i rov skai ius neap m LNDT
spektakli
i rov u sien je. J skai ius b davo fiksuojamas ir pateikiamas ataskaitose, ta iau
nepasirinktas kaip planuojamas kriterijus. Per pastaruosius por met suintens v jus u sienio gastrol ms
ir atsiradus nuolatiniam j finansavimui i Profesionaliojo scenos meno veiklos Nacionalin s programos,
kriterijus prapl stas ir atnaujintas.
Planuojamas nuolatinis i rov skai iaus did jimas, kadangi nuo 2021 m. kovo m nesio planuojama, kad
LNDT gal s v kd ti savo veikl visose trijose sal se.
4 grafikas. E-01-02 Vidutinis sali u imtumas staigos organizuotuose pasirodymuose stacionare ir
gastrol se (proc.)
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Tai yra naujas vertinimo kriterijus.
Kadangi LNDT 2020 2022 metais spektaklius rodys tiek nuomojamose erdv se (d l rekonstrukcijos
darb ), tiek savo atnaujintose erdv se, vertinimo kriterijus atspind s bendr LNDT spektakli lankomum .
Nuo 2021 m. planuojamas did jantis sali u imtumas, kadangi LNDT tuo metu gal s v st ti savo veikl
visu paj gumu po rekonstrukcijos darb pabaigos.

STRATEGIN TIKSLĄ GYVENDINANTI PROGRAMA

01-02 Teatro meno pristatymas
LNDT g vendina t stin program Teatro meno pristat mas , kuria prisidedama prie LRV
programos g vendinimo plano kr pties 2.4 Kult ros paslaug prieinamumo ir kok b s didinimas,
2.1 kr pties Darnios ir k r bingos asmen b s ugd mas kult ros, meno ir vietimo priemon mis,
kuriant darni pilietin visuomen ir veiksming darbo rink 5.5.13 krypties Lietuvos inomumo,
kult ros sklaidos ir k r binio potencialo u sien je stiprinimas .
ioje programoje galima i skirti kelias kr ptis:
Teatro meno pristatymas ir kult ros paslaug prieinamumo didinimas Lietuvos i rovams.
Lietuvos teatro meno pristat mas u sien je, repre entuojant Lietuvos valst b ir kult r .
Jaun profesional ugd mas ir skatinimas.
Nacionalin s dramaturgijos skatinimas.
Teatro meno pristatymas ir kult ros paslaug prieinamumo didinimas Lietuvos ži rovams.
2020 m. LNDT t s teatro pastato renovacij ir moderni acij , tod l visi renginiai planuojami ne teatro
erdv se.
2020 m. ir toliau bus v stoma LNDT pasirinkta regionin teatro sklaidos ir edukacijos politika. Jau
tre i se on pasirinktuose regionuose (An k iuose, Visagine, al ininkuose) bus sistemingai
pristatomi LNDT spektakliai ir renginiai, pagal galimybes planuojamos premjeros.
2020 m. An k i kult ros centre planuojama re isieriaus Pauliaus Tamol s ir ra tojo, dramaturgo
Rimanto Kmitos spektaklio darbiniu pavadinimu M s projektas premjera. Spektaklis bus kertinis
LNDT rengin s, skirtas pamin ti Lietuvos Nepriklausom b s trisde imtme iui. Unikalioje
lietuvi kos dramaturgijos interpretacijoje susijungs keli skirting kart k r bin grup .
Bendriausios iuolaikin s Lietuvos visuomen s problemos bus keliamos per konkre i situacij ,
remiantis teatro kaip visuomen s veidrod io, id ja.
80-ojo LNDT sezono, skirto laisvei ir nepriklausomybei, paskutinis akordas vienas ambicingiausi
teatro projekt , spektaklis Respublika , gr stas Paulavos respublikos, eg istavusios al inink
rajone, istorija. Taip pat tai novatori kas ir eksperimentinis scenos meno k rin s be scenos,
v kstantis mobilioje konstrukcijoje, jungiantis lenk ir lietuvi menininkus, tiesiantis tilt tarp
praeities ir ateities. Mintis kurti spektakl kilo po 2017 m. lenk re isieriaus Lukas o Twarkowskio
ir gausios k r bin s grup s sukurto spektaklio Lokis , kuris laim jo keturis Auksinius scenos
kr ius, s km s. Re isieri Lukas Twarkowsk d l jo unikali darbo su aktoriais metod ir
geb jimo suvald ti sud tingas teatrines technologijas LNDT mato kaip vien domiausi jaunosios
kartos teatro meninink Europoje. Svarbu pabr ti, kad nepriklausomo re isieriaus k r bin keli jis
prad jo b tent m s al je.
2020 m. LNDT toliau v kd s edukacin program
Lietuvos kult ros tar bai jaunimo edukacijai.

Auditorija tiria . Taip pat bus pateiktos parai kos

Numatomi re ultatai: atsi velgiant tai, koks bus gautas finansavimas naujiems projektams i LRKM
Profesionaliojo scenos meno veiklos Nacionalin s programos, planuojamos ma iausiai 3 spektakli
premjeros, suaugusiai auditorijai, jaunimui ir vaikams skirtos edukacin s veiklos. Daliai edukacini
veikl finansavimo planuojama i Lietuvos kult ros tar bos program .
Lietuvos teatro meno pristatymas užsienyje, reprezentuojant Lietuvos valstybę ir kult rą.
Kita svarbi LNDT funkcija, numat ta statuose, Lietuvos valst b s ir kult ros repre entavimas
u sien je. Po s kming LNDT spektakli pristat m Pranc ijoje, Kinijoje ir kitose al se, ir toliau
bus siekiama repre entuoti Lietuvos teatro men u sien je auk iausiu l giu. 2020 m. planuojama ir
toliau repre entuoti Lietuvos kult r auk iausiu l giu svarbiausiuose tarptautiniuose kult ros
forumuose
planuojami jau pripa int ir apdovanot tarptautiniuose ir Lietuvos festivaliuose
spektakli
Didv ri aik t
(re . K. Lupa), Lokis (L. Twarkowski), Tartiufas (re . O.
Kor unovas) turai u sien je:

1.
2.

3.

O. Kor unovo re isuotas Tartiufas planuojamas pristatyti Turine (Italija), Kijeve
(Ukraina) bei Par iuje (Pranc ija).
L. Twarkowskio re isuotas Lokis ra pakviestas 2020 m. sudal vauti Tarptautiniame
il s men festival je Santiago a Mil (Santiage) bei seniausiame Kinijos teatr
festivalyje Lin Zhaohua Festivalyje Pekine.
Spektaklis Didv ri aik t planuojamas pristat ti tarptautiniame teatro festival je VIE
Festival Bolonijoje (Italija).

Numatomi re ultatai: atsi velgiant tai, koks bus gautas finansavimas projektams i LRKM
Profesionaliojo scenos meno veiklos Nacionalin s programos, planuojami 3 spektakli u sienio turai.
Jaun profesional ugdymas ir skatinimas.
Nuo 2017 met LNDT inicijuotas ir v stomas jaun j k r j darb pristat mas gauna tarptautin
reik m ir sulaukia vis daugiau visuomen s d mesio. 2018 met pavasar paskelbtas konkursas
sulauk 38 parai k i Lietuvos ir vairi pasaulio ali : Kubos, JAV, Belgijos, Italijos, Rusijos,
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Pranc ijos, Ka achstano, Indijos, ekijos, Graikijos,
Norvegijos ir Suomijos.
Atrankos komisijos sprendimu 2019 met programoje pristatomos viena lietuvi ir dvi u sienio k r j
premjeros: debiutinis re isieriaus Nauberto Jasinsko spektaklis Orfeo. Miesto viesos , Lenkijos ir
JAV k r j dueto Romualdo Kr elio ir Monicos Duncan k rin s Shell-ter bei queer kult ros
atstovo i Lenkijos Maciejaus Gosniowski-G siu performansas Borderline Queen. Ker tas .
Toliau sekdamas vi ija ir atliepdamas meno lauko poreikius, LNDT t sia Jaun j k r j programos
veikl ir inicijuoja antr j tarptautin konkurs . 2020 m. i rovams ir teatro lauko profesionalams bus
pristatytos trys premjeros. Projektus atrinks nepriklausom ekspert iuri, konsultuos pripa inti
teatralai i u sienio: Piotr Grus c nski (Now Teatr, Lenkija), Stac Wilhelm (Kor o Theater,
N derlandai), Vigdis Jakobsdottir (Reikjaviko men festivalis), Marta Ljubkova (Prahos nacionalinis
teatras), Nika Be eljak (Slov nijos teatro festivalis Moment ), Anton Fleurov (teatro kritikas
Auksin s kauk s festivalio edukacini program vadovas).
Numatomi re ultatai: atsi velgiant tai, koks bus gautas finansavimas naujiems projektams i LRKM
Profesionaliojo scenos meno veiklos Nacionalin s programos, planuojami 3 nauji jaun k r j
spektakliai, kurie bus parodyti Vilniuje ir regionuose.
Nacionalin s dramaturgijos skatinimas.
2020-2022 m. ir toliau bus t siamas dramaturgijos festivalis Versm , sulaukiantis did iulio teatral
ir i rov susidom jimo.
Skatinant nauj nacionalini tekst teatrui atsiradim k r bin se Versm s dirbtuv se kvie iami
dal vauti jauni, pradedant s lietuvi dramaturgai. Jie dirba su kviestiniais pat rusiais mentoriais
teatro praktikais, dramaturgais, re isieriais i u sienio, kurie veda k r bines dirbtuves grupei
lietuvi dramaturg . Tokiu b du sudaroma galim b didesniam skai iui lietuvi dramaturg
susipa inti su kviestiniais mentoriais i u sienio, j darbo metodais, semtis patirties, gauti nauding
profesini patarim . 2020 m. planuojama bendradarbiausti su Maksimo Gorkio teatro alternat via
erdve Studija (Berl nas, Vokietija). Studija
tai alternat vi, eksperimentin scena Maksimo
Gorkio teatre Berl ne. i partner st ketina remti Goethe s institutas Vilniuje.
Numatomi programos re ultatai: atsi velgiant
tai, koks bus gautas finansavimas naujiems
projektams i LRKM Profesionaliojo scenos meno veiklos Nacionalin s programos, planuojama
skurti ir pristat ti skait m metu iki 4 nauj nacionalini pjesi ; atrinkti, i versti lietuvi kalb ir
pristat ti i rovams skait m metu iki 4 u sienio pjesi ; i verstos lietuvi kalb ir pristat tos
pla iajai auditorijai; 8 skait m re isavim traukti re isierius, dailininkus, kompo itorius, vai do
ir garso menininkus, LNDT trup s ir kviestinius aktorius.
Kai min ta auk iau, g vendinant i program bus sukurtas naujas didel s apimties nacionalin s
dramaturgijos k rin s - autorius Rimantas Kmita, - pagal kur numat ta premjera v ks 2020 m.

g vendinant i program , takos tur s keli faktoriai: pirma, ar bus skirtas pakankamas finansavimas
naujiems projektams ir spektakli sklaidai g vendinti i LRKM Profesionaliojo scenos meno veiklos
Nacionalin s programos. Antra, LNDT absoliu iai did i j dal savo veikl g vendins ne savo
patalpose, spektaklius rodydama did i j miest ir Lietuvos region g ventojams. I 2018-2019 m.
patirties galima teigti, kad i rov skai iaus ir pajam planavimas regionuose ra sud tingas dal kas,
kadangi ma esniuose miestuose g ventojai neturi tiek daug teatrini tradicij , j perkamoji galia
ma esn ir, galiausiai, pa i g ventoj , kurie naudojasi kult rin mis paslaugomis, ra labai nedaug.
Taigi, LNDT atliekant savo misij ir siekiant kult rines paslaugas padar ti prieinamas visos Lietuvos
g ventojams, visgi ra didel ri ika, kad pasiekti u sibr tus rodiklius bus sud tinga.
Nepaisant i ri ik , LNDT taik s socialiai atsaking politik , si l damas Lietuvos i rovams
spektaklius u jiems priimtinas kainas, taip pat ir toliau taik s pla ias socialines nuolaidas jauniems
mon ms, senjorams, ne galiesiems, daugiavaik ms eimoms.
D l min t faktori LNDT pajamos enkliai suma s. Nepaisant fakto, kad LR Kult ros ministerija
kompensuoja dal su gastrol mis ir teatro renovacija susijusi i laid , rodom spektakli apimt s ir
kiekis d l objekt vi prie as i enkliai suma ja ir kompensaciniai mechani mai negali padengti i
pajam netekimo.
Programa gyvendina:
1. Lietuvos kult ros politikos kaitos gaires, patvirtintas 2010 m. bir elio 30 d. Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-977 D l Lietuvos kult ros politikos kaitos gairi patvirtinimo
ir jose numatytas kaitos kryptis:
didinti kult ros prieinamum visoje Lietuvoje;
konceptualiai, kr ptingai, siekiant ilgalaiki tiksl skleisti Lietuvos kult r u sien je.
2. Region kult ros pl tros 2012-2020 met program , patvirtint Lietuvos Respublikos kult ros
ministro 2011 m. spalio 19 d. sak mu Nr. V-639 D l Region kult ros pl tros 2012-2020 met
programos patvirtinimo .
3. Kult ros objekt aktuali avimo 2014-2020 met program , patvirtint Lietuvos Respublikos
kult ros ministro 2014 m. spalio 6 d. sak mu Nr. V-711 D l kult ros objekt aktuali avimo 20142020 met programos patvirtinimo .
4. Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalin program , patvirtint Lietuvos Respublikos
kult ros ministro 2017 m. lapkri io 30 d. sak mu Nr. V-1144 D l Profesionaliojo scenos meno
veiklos nacionalin s programos ir Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalin s programos
nuostat patvirtinimo .
5.
Kult ros tarptauti kumo politikos koncepcij , patvirtint Lietuvos Respublikos

kult ros ministro 2018 m. gruod io 18 d. sak mu Nr. V-977.
Prisidedama gyvendinant:
1. 17-os Lietuvos Respublikos V riaus b s programos g vendinimo plano 2.4 kr pt Kult ros
paslaug prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje ir 2.1 kr pt Darnios ir k r bingos asmen b s
ugd mas kult ros, meno ir vietimo priemon mis, kuriant darni politin visuomen ir veiksming
darbo rink bei 17-os Lietuvos Respublikos V riaus b s programos g vendinimo plano darb
5.5.13 Lietuvos inomumo, kult ros sklaidos ir k r binio potencialo u sien je stiprinimas .
2. Kult ros ministro vald mo srities 2 veiklos prioritet Kult ros paslaug prieinamumo ir
kok b s didinimas ir 3 veiklos prioritet K r bingos asmen b s ugd mas kult ros ir meno
priemon mis, kuriant darni pilietin visuomen bei pirm j strategin tiksl Didinti kult ros
prieinamum ir visuomen s dal vavim kult roje, skatinant kult ros rai kos vairov bei pl tojant
auk tos kok b s kult ros paslaugas .
Programos vykdymo laikotarpis: programa t stin .
Vykdytojai: Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Programos
koordinatorius:
martynas.budraitis@teatras.lt

generalinis

direktorius

Martynas

Budraitis,

el.

p.

2 lentel . 2020–2022- j met programos 01-02 tikslai, u daviniai, priemon s ir asignavimai (t kst. eur )
2020- j met asignavimai
Tikslo,
uždavinio,
priemon s
kodas

Numatomi 2021- j met
asignavimai

iš j
Tikslo, uždavinio, priemon s
pavadinimas

iš j

išlaidoms

1

01-01
01-01-01
01-01-02

2
Programos tikslas:
Ugd ti ir tenkinti i rov poreik auk iausio l gio profesionaliajam teatro
menui
Uždavinys:
Supa indinti i rovus su geriausi teatro meninink k r ba
Priemon :
Stat ti ir rod ti spektaklius
Priemon :
Pl toti mokamas teatro paslaugas ir gerinti j kok b
1. Viso Lietuvos Respublikos valst b s biud etas
i jo:
1.1. bendrojo finansavimo l os
1.2. ES ir kitos tarptautin s finansin s paramos l os
1.3. tikslin s paskirties l os ir pajam mokos
2. Kiti altiniai (ES finansin parama projektams g vendinti ir kitos teis tai
gautos l os)
I viso programai finansuoti (1+2)

iš j

išlaidoms

iš viso

iš viso

turtui
iš j
darbo sigyti
iš viso
užmokesčiui
3
4
5
6
7
8
6961,0 3361,0 2923,0 3600,0 5209,0 3609,0
iš viso

01

Numatomi 2022- j met
asignavimai

išlaidoms
iš viso

turtui
iš j
darbo sigyti
iš viso
užmokesčiui
9
10
11
12
2971,0 1600,0 3759,0 3759,0

iš j
darbo
užmokesčiui
13
2971,0

VyriausyTarpinstitu
b s
cinio
programos
veiklos
gyvendini
plano
mo plano
turtui
kodas
elemento
sigyti
kodas
14
0,0

6961,0 3361,0 2923,0 3600,0 5209,0 3609,0 2971,0 1600,0 3759,0 3759,0 2971,0

0,0

6461,0 2861,0 2759,0 3600,0 4509,0 2909,0 2807,0 1600,0 2909,0 2909,0 2807,0

0,0

500,0

164,0

0,0

6961,0 3361,0 2923,0 3600,0 5209,0 3609,0 2971,0 1600,0 3759,0 3759,0 2971,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
500,0
0,0

500,0

0,0
500,0
0,0

164,0

0,0
164,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

700,0

0,0
700,0
0,0

700,0

0,0
700,0
0,0

164,0

0,0
164,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

850,0

0,0
850,0
0,0

850,0

0,0
850,0
0,0

0,0
164,0
0,0

0,0
0,0
0,0

6961,0 3361,0 2923,0 3600,0 5209,0 3609,0 2971,0 1600,0 3759,0 3759,0 2971,0

0,0

15

16

02-04

3 lentel . Programos 01-02 tikslai, u daviniai, vertinimo kriterijai ir j reik m s 2019–2022- j met
Vertinimo
kriterijaus
kodas
1

Tiksl , uždavini , vertinimo kriterij pavadinimai ir
mato vienetai

R-01-02-01-01

2
1 tikslas:
01, Ugd ti ir tenkinti i rov poreik auk iausio l gio
profesionaliajam teatro menui
Vie ai atlikt nauj k rini skai ius (vnt.)

R-01-02-01-02

Nacionalini k rini dalis repertuare (proc.)

R-01-02-01-03

Edukacini u si mim dal vi skai ius ( m.)
1 tikslo 1 u davin s:
01-01, Supa indinti i rovus su geriausi teatro meninink
k r ba
P-01-02-01-01-01 Vie ai atlikt pasirod m skai ius (vnt.)
P-01-02-01-01-02 LNDT organi uot pasirod m gastrol se Lietuvoje skai ius
(vnt.)
P-01-02-01-01-03 LNDT organi uot pasirod m gastrol se u sien je skai ius
(vnt.)
P-01-02-01-01-04 Lank toj skai ius LNDT organi uotuose pasirod muose
gastrol se Lietuvoje ( m.)
P-01-02-01-01-05 Lank toj skai ius LNDT organi uotuose pasirod muose
gastrol se u sien je ( m.)
P-01-02-01-01-06 Surengt edukacini u si mim skai ius (vnt.)
P-01-02-01-01-07 Nauj edukacini u si mim tem skai ius (vnt.)

2019- j

2020- j

2021- j

2022- j

Susijęs strateginio
planavimo
dokumentas

3

4

5

6

7

Vertinimo kriterij reikšm s

---

40

60

70 Profesionaliojo scenos
meno veiklos nacionalin
programa
40 Profesionaliojo scenos
meno veiklos nacionalin
programa
1000

---

40

40

---

600

800

--120

140
120

180
30

15

20

15

---

30000

20000

10000

---

15000

15000

40,0
---

30,0
2

60,0
2

15000 Profesionaliojo scenos
meno veiklos nacionalin
programa
60,0
3

250
30 Profesionaliojo scenos
meno veiklos nacionalin
programa
15

IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJ PROJEKTAI

17

18

19

20

21

Kiti šaltiniai

16

bendrojo finansavimo l šos

15

ES ir kita tarptautin
finansin parama

14

tikslin s paskirties l šos ir
pajam mokos

13

LR valstyb s biudžeto l š
poreikis

12

Kiti šaltiniai

2024

11

bendrojo finansavimo l šos

2005

8

ES ir kita tarptautin
finansin parama

7

iš j

tikslin s paskirties l šos ir
pajam mokos

6

iš j
LR valstyb s biudžeto l š
poreikis

5

iš j

2022 metais

Kiti šaltiniai

4

2021 metais

bendrojo finansavimo l šos

3

2020 metais

tikslin s paskirties l šos ir
pajam mokos
ES ir kita tarptautin
finansin parama

Planuojama panaudoti 2019 metais

2

Panaudota l š iki 2019 met

1

Bendra vert

Asignavim valdytojo,
investicij projekto
pavadinimas

pabaiga

Priemon s
kodas

pradžia

gyvendinimo
terminai

LR valstyb s biudžeto l š
poreikis

4 lentel . 2020–2022- j met investicij projektai ir asignavimai (t kst. eur )

9

10

22

0,0

0,0
*

0,0

0,0** 1600,0

0,0

0,0*

0,0

0,0**

0

0,0

0,0*

0,0

0,0**

0,0

0,0
*

0,0

0,0** 1600,0

0,0

0,0*

0,0

0,0**

0

0,0

0,0*

0,0

0,0**

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
01-02-0101-01

Lietuvos nacionalinio dramos
teatro pastato Vilniuje,
Gedimino pr. 4, rekonstravimas
Iš viso investicij projektams

23296,0 8111,0

3959,0

23296,0 8111,0

3959,0

3600,0

3600,0

* LNDT g vendina ES strukt rini fond l omis finansuojam valst b s investicij projekt Lietuvos nacionalinio dramos teatro moderni avimas , kurio ES l os planuojamos
Lietuvos Respublikos kult ros ministro vald mo sri i 2020 2022 m. strateginiame veiklos plane (priemon : 02-07-01-02-01 Moderni uoti kult ros infrastrukt r ). 2020 2780,0
t kst. eur , 2021 379,0 t kst. eur .
** LNDT g vendina ES strukt rini fond l omis finansuojam valst b s investicij projekt Lietuvos nacionalinio dramos teatro moderni avimas , kurio energetinio efektyvumo
didinimas planuojamas i ES l , numatom Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo srityje. 2020 313,0 t kst. eur , 2021 0,0 t kst. eur .

V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS

5 lentel . Informacija apie institucijos mogi kuosius i teklius, asignavimus jiems i laikyti ir valdymo i laidas (t kst. eur )

1.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
I viso

185,00
185,00

0,00 2628,0
0,00 2628,0

0,0 185,00
0,0 185,00

0,00 2923,0
0,00 2923,0

0,0 185,00
0,0 185,00

0,00 2971,0
0,00 2971,0

0,0 185,00
0,0 185,00

0,00 2971,0
0,00 2971,0

Valdymo išlaidos

iš j
valstyb s tarnautojai

iš viso

Pareigybi
skaičius

Išlaidos darbo užmokesčiui

2022 metai

Valdymo išlaidos

iš j
valstyb s tarnautojai

iš viso

Pareigybi
skaičius

Išlaidos darbo užmokesčiui

2021 metai

Valdymo išlaidos

iš j
valstyb s tarnautojai

iš viso

Pareigybi
skaičius

Išlaidos darbo užmokesčiu

2020 metai

Valdymo išlaidos

iš j
valstyb s tarnautojai

Institucijos ar staigos pavadinimas
iš viso

Eil.
Nr.

Išlaidos darbo užmokesčiui

2019 metai
Pareigybi
skaičius

0,0
0,0

VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

6 lentel . Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
Bendrosios
veiklos sritis
1. Turto valdymas
ir teatro
infrastrukt ros
atnaujinimas

2. Vie ojo
sektoriaus finans
valdymas
3. Dokument
valdymas

Planuojami atlikti
darbai
1. Statoma nauja
Ma oji sal , talpinanti
362 i rov .
2. Tvarkomas centrinis
LNDT jimas,
pertvarkomos ir
i ple iamos r bin s ir
WC erdv s.
Naudoti Valst b s
biud eto, apskaitos ir
mok jim sistemos
Finans vald mo ir
apskaitos posistem
Elektronin s
dokument vald mo
sistemos tolesnis
tobulinimas ir pl tra

Laukiamas rezultatas

gyvendinimo
terminas

Kok bi kesn s
i rov
aptarnavimo
paslaugos tr s sal s, i kuri dvi naujos.
Ma osios sal s viet skai ius padid s nuo
171 iki 362, o Studijos nuo 60 iki 100.

2021 m. I ketvirtis

LNDT apskaitos integravimas
bendr
vie j
valst b s finans
sektoriaus
sistem .
Tvarkomos
buhalterin s
apskaitos
patikimumas ir kok b .
LNDT nuo 2018 m. vidurio naudoja
elektronin dokument vald mo sistem
(DVS), kuria ma inamas popierini
dokument
skai ius ir lengvinamas
vizavimo procesas. Siekiant efektyvinti
proces , DVS ir toliau bus ple iama ( pa
vartotoj skai ius).
Veiklos dokument rengimo, saugojimo ir
arch vavimo elektronin je erdv je tolesnis
g vendinimas, susira in jimo su vie ojo
sektoriaus
subjektais
u tikrinimas
elektronin s sistemos pristat mo b du.
Siekiama, kad el. dokument dalis sudar t
70 proc. vis dokument .

2020 m. I IV
ketvirtis

2020 m. IV
ketvirtis

