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VADOVO ODIS
2019 m. Lietuvos nacionalinis dramos teatras (toliau LNDT) vykd savo veikl
sud tingomis s lygomis, ta iau, nepaisant to, pasiek svarbi rezultat .
Pirma, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, III-IV ketvir iais visi kai nebetur damas
savo erdvi spektakliams statyti ir rodyti, labai i pl t savo veiklos geografij
net 96
spektaklius parod i vykose 18 miest . Lietuvos i rovai pamat net 26 pavadinim
spektaklius. ie i rovai sudar vir tre dalio vis LNDT i rov . Tiek daug gastroli
Lietuvoje teatras dar nebuvo sureng s. Palyginimui
prastas gastroli skai ius prie
prasidedant teatro atnaujinimo ir modernizavimo darbams siekdavo 25 i vykas.
Antra, net ir netur damas erdvi repeticijoms ir spektakli rodymui, gruod io m nes
teatras i leido spektaklio premjer netradicin je erdv je galerijoje. Spektaklis Sul tintai
i rovams buvo pristatytas Nacionalin je dail s galerijoje ir i k l ma ai Lietuvoje nagrin t
tem prievart ir smurt darbo vietoje.
Tre ia, LNDT ir toliau reprezentavo Lietuvos valstyb ir kult r svarbiose
tarptautin se erdv se. Pradedant 8 spektakli turu po svarbiausius Kinijos miestus, baigiant
visai iaur s Europos kult ros sklaidai reik mingu festivaliu Les Boreales Kane
(Pranc zija), kuriame Lietuva nuosekliai pristato savo kult r ne vien de imtmet . Politi kai
reik mingas ir LNDT spektaklio parodymas Tbilisio teatro festivalyje.
Dar vienas reik mingas aspektas 2019 m. LNDT veikloje socialinis ir edukacinis
teatro veikl poveikis nedidel se Lietuvos miesteli bendruomen se. Ne pirmus metus
pl sdamas savo veiklas
regionus, 2019 m. LNDT skyr ypating d mes atoki
bendruomeni supa indinimui su kult riniais projektais, kuri metu buvo itin svarb s
bendruomen s traukimo bendr veikl , suvienijimo, atkreipimo svarbius b tent tos
bendruomen s, vietos gyvenimo aspektus momentai projektai Kalveliuose, Rukainiuose ir
Nemen in je sub r vietos bendruomenes prasminti savo pa i gyvenimus. Kiti edukaciniai
renginiai pasiek tokias vietoves kaip Juodup , Pluti k s, ilavotas ir t.t. I vis edukacini
teatro veikl daugiau kaip pus dalyvi sudar b tent ma bendruomeni gyventojai ir
vaikai, ir suaug .
2019 m. toliau vyko teatro atnaujinimo darbai. Atlikti pagrindiniai darbai ple iant
teatro r s , kuriame bus rengta nauja teatro r bin ir WC, suformuotas naujos Ma osios sal s
t ris, iuo metu rengiamos pastato in inerijos.
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I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO GYVENDINIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZ
2019 m. LNDT veiklai esmin s takos tur jo keli faktoriai: 1) toliau intensyviai
vykdyti pastato rekonstrukcijos darbai, 2) gautas finansavimas i LRKM Profesionaliojo
scenos meno Nacionalin s programos ir k rybin s veiklos bei nuomos i laid spektakli
rodymui kompensavimo sali atnaujinimo metu program , 3) negautas finansavimas
daugumai edukacijos projekt i Lietuvos kult ros tarybos, 4) teatro erdvi tr kumas
Vilniuje.
2018 m., teikiant 2019-2021 m. strategin veiklos plan , preliminariai planuota, jog
2019 m. LNDT gal s naudoti Ma ja sale, ta iau ie planai buvo labai preliminar s, vertinus
rizikos faktorius d l vykdom teatro atnaujinimo darb . D l i gr smi buvo suplanuotas
labai minimalus i rov skai ius ir kiti teatro veiklos rodikliai, atsi velgiant rizik , kad
renginiai teatre gali vykdyti ne planuotomis apimtimis. Darb rangovui koreguojant darb
grafik , atsi velgiant teatro poreik rodyti spektaklius teatro erdv se, buvo sudarytos
galimyb s teatrui rodyti spektaklius Ma ojoje sal je iki 2019 m. bir elio pabaigos. Tai i
esm s padidino parodyt spektakli ir i rov skai i .
Teigiamos takos teatro veiklai tur jo tai, kad LR Kult ros ministerija i pl t
kompensuotin i laid , kurias teatras patiria vykdydamas savo veikl pastato rekonstrukcijos
laikotarpiu. i i laid ir patalp nuomos spektakli rodymui kompensavimas sudar teatrui
galimybes pilnaverti kai pl toti savo veikl . Spektakli sklaidai Lietuvoje LNDT gavo
finansavim ir i Profesionaliojo scenos meno Nacionalin s programos, ta iau b tent
kompensavimo program mechanizmas leido LNDT gyvendinti savo veiklas. 2019 m.
kompensuoti 157.387,00 eurai. Tai beveik 5 kartus daugiau nei 2018 m. Palyginimui, i
nacionalin s programos spektakli sklaidai gauta 75.180,00 eur . I viso i nacionalin s
programos projektams gyvendinti skirtas 360.000,00 eur finansavimas, kas yra 13 proc.
ma iau nei 2018 m.
Tre ia, veiklos rezultatams takos tur jo ir tai, jog i Lietuvos kult ros tarybai teikt 6
projekt , nepaisant auk t vertinimo bal , finansavim gavo tik vienas edukacijos projektas.
Nepaisant to, panaudojus i kit altini (Brit taryba) gaut finansavim ir pasitelkus
partnerius, edukacijos projekt gyvendinta daugiau nei buvo planuota.
Ketvirta, teatro veiklai
t.y. spektakli rodymo planavimui ir sklaidai, premjer
pristatymui, takos tur jo teatro erdvi tr kumas Vilniaus mieste. LNDT spektakliams, kurie
rodomi Did iojoje scenoje, j u darius, galimyb s yra labai ribotos. Tai
Lietuvos
nacionalinis operos ir baleto teatras, Jaunimo teatras ir Rus dramos teatras. Pastarieji dramos
teatrai d l tempto repertuaro negal jo suteikti tiek galimybi rodyti LNDT spektaklius, kiek
reik jo, o LNOBT taip pat negal jo suteikti reikiam dat LNDT spektakliui Lokis . Kit
spektakli rodymas Vilniuje buvo taip pat apribotas Men spaustuv negal jo patenkinti
LNDT poreiki d l reikiam dat spektakliams ir repeticijoms.
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ANTRASIS SKIRSNIS
STRATEGINI TIKSL GYVENDINIMAS
1 strateginis tikslas: P
c

ac

a

a
a

,
a

b

a
b

a

,

1 len el . Strategin tiksl

gyvendinan ios programos ir Lietuvos Respublikos atitinkam met valstyb s biud eto ir
savivaldybi biud et finansini rodikli patvirtinimo statyme patvirtint asignavim panaudojimas
A

a

a a

a (

.E )
a

A

Programos
kodas

Programos pavadinimas

A

a
planas

a
planas*,
a a
patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui

Panaudota
a
a

a

Panaudota
a
a
a
,
a

a ,
a a
patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui, dalis
(proc.)**

1

2

3

4

5

6

01-02

Teatro meno pristatymas

6762,0

7521,7

7454,5

99

I j ES i ki a a

a in finan in

a ama

*Asignavim planas buvo vir ytas, kadangi teatras gavo daugiau pajam mok nei planavo d l
k rybin s veiklos i laid kompensavimo programos teatras gal jo gyvendinti savo veikl visu
mastu; taip pat maksimaliai i naudojo teatro erdves, kuri naudojimas buvo planuotas labai
minimaliai d l rekonstrukcijos darb ; pajamas didino ir vyk dideli u sienio turai.
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Vietoj planuot 49 t kst. i rov spektakliuose ir edukacijos renginiuose apsilank 64 t kst.
i rov . Kadangi buvo planuota minimali teatro veikla d l vykstan i teatro pastato atnaujinimo
darb , rodikliai buvo vir yti d l i prie as i :
1. D l pakoreguot teatro atnaujinimo darb grafiko, maksimaliai 2019 m. I-II ketvir ius
eksploatuota teatro Ma oji sal , kurioje rodyti spektakliai (planuota su rizikos faktoriumi, jog sal
gali b ti bet kuriuo metu u daryta). Stacionare parodyti net 104 spektakliai, kurie nebuvo
planuoti. Jie sulauk vir 13 t kst. i rov .
2. D l papildomo finansavimo aktyviai vykdytos teatro gastrol s Lietuvoje ir rodyti
spektakliai Vilniuje i viso parodyti net 96 spektakliai 18-oje Lietuvos miest , sulaukta vir 33
t kst. i rov . Palyginus su 2018 m., spektakli Lietuvoje ir Vilniuje (ne teatre) parodyta net 81
proc. daugiau, i rov padid jo 52 proc.
3. Galutinai paai k jus u sienio gastroli planams ir vykus net keliems dideliems turams
Kinijoje ir Pranc zijoje, buvo sulaukta daugiau i rov nei planuota vir 15 t kst.
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Taigi pagrindinis teatro veiklos efekto vertinimo rodiklis
u sienyje vir ytas 31 proc.

bendras i rov skai ius Lietuvoje ir

Strateginio programos tikslo
pl toti nacionalin teatro men , ugdyti didesn teatro poreik
visuomen je, inicijuoti ir gyvendinti naujoves teatro meno ir vadybos srityje prioritetiniai
darbai did i ja dalimi gyvendinti.
2019 m. buvo planuota parodyti 120 spektakli Lietuvoje, i j
ne Vilniuje 50.
ie rodikliai pasiekti ir vir yti: i viso Lietuvoje LNDT 2019 m. parod 200 spektakli . I j
57
spektaklius u Vilniaus rib . Be auk iau i vardint prie as i ir faktori , kod l ie rodikliai
buvo vir yti, prisideda dar vienas LNDT pristat u sienio scenos meno k rinius Lietuvos
i rovams. Tai buvo 2 re isier s Marinos Davydovos spektakliai, sukurti Vokietijos teatruose, i viso net 10 spektakli rodym LNDT ir Men spaustuv je.
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2019 m. LNDT repertuaras pasipild originalaus mokumentinio anro spektakliu, kuris, nepaisant
temos sud tingumo, tapo domus vairi socialini grupi ir am iaus auditorijai. Kaip ir
planuota, bendram k rybiniam veiksmui buvo suburta k rybin grup i Lenkijos ir Lietuvos,
vadovaujama re isier s Annos Smolar. Jos spektaklio Sul tintai (buv s darbinis pavadinimas
Irgi? ) premjera vyko 2019 m. gruod io 5 d. Nacionalin je dail s galerijoje. Spektaklio
premjera buvo planuota Anyk iuose, ta iau d l meninio sumanymo (spektaklis tur jo b ti
rodomas didel je galerijos erdv je) premjera vyko Nacionalin je dail s galerijoje. Abi
institucijos u mezg produktyv bendradarbiavim , kuris t sis ir ateinan iais metais (jau
numatyti kiti spektaklio Sul tintai rodymai).
iuo metu planuojamos spektaklio gastrol s Var uv bei kitus Lenkijos miestus.
2019 m. u sienyje pristatyti LNDT spektakliai garsino Lietuvos teatr ir Lietuv u sienyje,
atkreipiant d mes
stipri ir savit Lietuvos re is rin ir aktorin mokykl , glaud
bendradarbiavim su garsiais u sienio re isieriais, kurian iais naujausius ir domiausius savo
darbus kartu su m s teatro menininkais: aktoriais, vies dailininkais, scenografais,
kompozitoriais ir kt. Buvo parodyti ie spektakliai:
Lokis festivalyje Theaterformen Hanoveryje. 2 parodymai.
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Didvyri aik t TEART festivalyje Minske, Baltarusijoje. Parodytas 1 kart .
Didvyri aik t s gastrol s Pary iuje Les Gemeaux teatre. Spektaklis parodytas 8 kartus.
Tartiufo pristatymas Pekine, Guangzhou, Quanzhou, Shanghai, Xiamen. Spektaklis parodytas
8 kartus. Ne vienerius metus bendradarbiaujantis su viena did iausi Kinijos scenos meno
agent r CPAA, LNDT suk r inomum Lietuvai ir Lietuvos teatrui
re isieriams bei
aktoriams, kuriuos Kinijos auditorija jau ino ir pa sta.
Tartiufo pristatymas Festivalyje Baltiskij dom Sankt Peterburge, Rusijoje ir Tbilisio teatro
festivalyje, Gruzijoje. Spektaklis parodytas po 1 kart .
Spektaklio Tartiufas gastrol s Les Boreales festivalyje Kano mieste, Pranc zijoje.
Spektaklis parodytas 2 kartus.
Spektaklio Durys dalyvavimas Rudens festivalyje Madride. Parodytas 2 kartus.
2019 m. enkliai papildytas skaitmeninis LNDT archyvas Teatroteka.lt. Jame kaupiama
suskaitmeninta informacija apie teatro spektaklius nuo 1940 m. iuo metu vie ai visiems teatro
m g jams ir profesionalams pasiekiamame tinklapyje sukaupta vir 10,9 t kst. skaitmenini
eksponat . is projektas 2019 m. vyko bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline Martyno
Ma vydo biblioteka. is t stinis projektas svarbus informacijos apie LNDT kaupimo,
skaitmeninimo ir vie inimo aspektais
1940 m. prad j s veikti teatras yra svarbi Lietuvos
kult ros institucija, kurios archyvas tampa prieinamas kult ros tyr jams ir teatro kritikams, teatro
profesionalams ir pla iajai auditorijai. Teatrotekos turin sudaro eksponatai i Lietuvos literat ros
ir meno archyvo, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, LNDT archyvo. Projektas bus
t siamas ir toliau.
Vykdydamas savo misij pl toti Lietuvoje teatro men , LNDT vykd iuolaikin s dramaturgijos
festival Versm , kurio metu buvo vystytos ir i rovams pristatytos dvi naujos k r j pjes s
Dovil s Zavedskait s Mums nieko neatsitiko ir Kristinos Marijos Kulini Dedukas .
Socialiniai k l

iniai

ojek ai

D l menini ir technini prie as i 2019 m. LNDT negal jo pristatyti tiek premjer ir spektakli ,
kiek planuota, min tuose miestuose (Anyk iuose, al ininkuose ir Visagine), tod l didel dal
vykdyt edukacini veikl perk l ma us miestelius, nor damas ma as region bendruomenes,
kuriose labai retai arba i vis nevyksta profesionalaus meno renginiai. 2019 m. LNDT vykd 101
edukacin projekt , kuriame dalyvavo 2384 dalyviai. Brit tarybos remtas projektas Lietuvos
vizija 2119 vyko Nemen in je, Rukainiuose ir Kalveliuose. vyko 24 k rybin s dirbtuv s, 3
vie i renginiai, kuriuose i viso dalyvavo 654 dalyviai. Vaizduot s ir skaitymo skatinimo
k rybin s dirbtuv s Knyga be paveiksl li
vyko 22 miestuose ir miesteliuose. Projektas
vykdytas bendradarbiaujant su vietos vaik dienos centrais, ugdymo staigomis, organizacija
Gelb kit vaikus . vyko 39 dirbtuv s, jose dalyvavo 774 dalyviai. Daugelis pamin t veikl
vyko su socialiai pa eid iamiausiomis visuomen s grup mis
globos namuose augan iais
vaikais, atokiose vietov se gyvenan i bendruomeni nariais.
III SKYRIUS
KIT PLANAVIMO DOKUMENT (NURODOMA KOKI ) GYVENDINIMAS
P
a a
a:
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, kryptingai, siekiant ilgalaiki tiksl skleisti Lietuvos kult r u sienyje.
2. Region kult ros pl tros 2012-2020 met program , patvirtint Lietuvos Respublikos kult ros
ministro 2011 m. spalio 19 d. sakymu Nr. V-639 D l Region kult ros pl tros 2012-2020
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met programos patvirtinimo .
3. Kult ros objekt aktualizavimo 2014-2020 met program , patvirtint Lietuvos Respublikos
kult ros ministro 2014 m. spalio 6 d. sakymu Nr. V-711 D l kult ros objekt aktualizavimo
2014-2020 met programos patvirtinimo .
4. Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalin program , patvirtint Lietuvos Respublikos
kult ros ministro 2017 m. lapkri io 30 d. sakymu 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. sakymu Nr. V-977.
P
a a
a :
1. 17-os Lietuvos Respublikos Vyriausyb s programos gyvendinimo plano 2.4 krypt Kult ros
paslaug prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje ir 2.1 krypt Darnios ir k rybingos
asmenyb s ugdymas kult ros, meno ir vietimo priemon mis, kuriant darni politin visuomen
ir veiksming darbo rink
bei 17-os Lietuvos Respublikos Vyriausyb s programos
gyvendinimo plano darb 5.5.13 Lietuvos inomumo, kult ros sklaidos ir k rybinio potencialo
u sienyje stiprinimas .
2. Kult ros ministro valdymo srities 2 veiklos prioritet Kult ros paslaug prieinamumo ir
kokyb s didinimas ir 3 veiklos prioritet K rybingos asmenyb s ugdymas kult ros ir meno
priemon mis, kuriant darni pilietin visuomen bei pirm j strategin tiksl Didinti kult ros
prieinamum ir visuomen s dalyvavim kult roje, skatinant kult ros rai kos vairov bei
pl tojant auk tos kokyb s kult ros paslaugas .
Lietuvos nacionalinio dramos teatro
generalinis direktorius

Martynas Budraitis

