
Planinė reikšmė Faktinė reikšmė
Įvykdymo 
procentas

Komentaras

177 177 100%

2 1 50%

Komunikacijos strateginio plano kūrimui 
didelę įtaką turėjo Lietuvoje įvestas 
karantinas, todėl šis tikslas perkeltas į 
2021 metus.

Forma patvirtinta 
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

Planinis pokytis 
(vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas)

Atnaujintas repertuaras. 
Sukurtų ir parodytų  

spektaklių kiekis              7 
iš jų: 5 premjeros ir 2 

naujos edukacinės 
programos;                    170 

spektaklių parodymų

Komunikacijos strategijos 
plano sukūrimas ir 

įgyvendinimas. Žiūrovų 
apklausa.                            

Atlikta ir išanalizuota 
žiūrovų apklausa

1.Pristatyti talentingų ir pripažintų Lietuvos  bei kitų šalių scenos meno kūrėjų, jų kolektyvinę kūrybą. Lietuvos rusų 
dramos teatras (LRDT) 2020 I pusmetį inicijavo sėkmingą kūrybinį bendradarbiavimą su jauna režisiere iš Latvijos Lera 
Surkova. Menininkė LRDT scenoje sausio mėn. relizavo pastatymą "Kalniukas", akcentavusį šiuolaikinės dramaturgijos 
aktualiausias temas. Pirmojo karantino metu režisierė L.Surkova parengė Karelo Čapeko pjesės "Baltoji liga" skaitymo su 
beveik visa LRDT aktorių trupe internetinę transliaciją teatro Youtube kanale. Birželio mėnesį režisierės iniciatyva atvirose 
erdvėse prie teatro pastato žiūrovams pristatytas šiuolaikinei literatūrai, poezijai skirtas projektas „Žodžio teritoriЯ". 2020 II 
pusmetį LRDT pristatytas režisieriaus iš Estijos Filippo Losio premjera "Utopija" pagal šiuolaikinę Michailos Durnenkovo 
pjesę. Metų pabaigoje režisierius Vladimiras Gurfinkelis parengė spektaklio "Valia" pagal Michailo Šolochovo kūrybą 
pastatymą (premjera nukelta dėl aktoriaus traumos) bei inicijavo dokumentinės dramos „Kvėpuojame drauge / Дыхаем 
разам / Дышим вместе“ kūrybinį procesą.  Projekto  metu dramaturgas Marius Ivaškevičius sukūrė originalią pjesę 
paremtą demokratinio judėjimo Baltarusijoje liudininkų patirtimis - projekte dalyvavo įvairių Baltarusijos teatrų aktoriai, 
nepriklausomi režisieriai. Spektaklio premjera gruodžio 21 d. įvyko LRT kanale pasiekdama labai plačią žiūrovų auditoriją ir 
visuomenės lyderių palaikymą. 

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

2. Komunikacijos bei teatro įvaizdžio gerinimas                                                                                         Atlikta  ir išanalizuota 
LRDT žiūrovų apklausa.
Karantino metu žiūrovams buvo pristatytos 2 virtualios premjeros: „Baltoji liga“ – 969 peržiūrų per Youtube ir „Kvėpuojame 
drauge“ 5300 peržiūrų per LRT ir 835 peržiūrų per LRT Mediateką.
Lankytojų skaičius 16,6 tūkst.  
Parodyti 72 spektakliai.
Įvyko 4 gastrolės: Varėnoje, Rokiškyje, Palangoje ir Šalčininkuose

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRO 
2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA



3 3 100%

Pasirašyta sutartis su Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra (pastato  J. Basanavičiaus 
g.13 rekonstrukcijai)  ir 2 sutartys su 
rangovais, kurie atliko remonto darbus 
Mindaugo  g. 9 pastate.

100 100 100%

#DIV/0!

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,
įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 
vienetas

Planinė 
reikšmė

Faktinė 
reikšmė

Įvykdymo 
procentas

Faktinė reikšmė Komentaras

11704

392

0

4540

7104

3350

Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose 
stacionare  (žm.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas

3.Teatro pastato rekonstrukcija, infrastruktūros gerinimas                                                                                Pilnai atliktas 
remontas Mindaugo g. 9 pastate: paruoštos naujos salės repeticijoms ir spektaklių (iki 150 žm.) rodymui, gamybinės 
patalpos Gamybos ir Pastatymo skyrių darbams suremontuoti sanitariniai mazgai, teatro administracijos ir meno darbuotojų 
darbo, kostiumų ir rekvizitų sandėliavimo vietos.Atstatytos ir atnaujintos šildymo ir vandens sistemos, įrengta priešgaisrinė 
sistema  ir interneto ryšys. Pilnai pakeista pastato elektros instaliacija. Dalinai atlikti stogo atstatymo darbai. Atnaujintas 
pakėlimo mechanizmas  naujojoje salėje. Įsigytos būtiniausios priemonės skyrių darbams atlikti 
(krovos vežimėliai, kėdės, garso aparatūrai reikalingos priemonės, įrankiai, mechanizmai ir kt.).                              2020- 10 -
12 pasirašyta sutartis Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-011 su Viešųjų investicijų plėtros agentūra  dėl projekto „Lietuvos rusų 
dramos teatro pastato modernizavimas “.  

4.Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir 
įgyvendinimas.                                                                                                                     Teatro veiklos perkeltos į virtualias 
platformas, aktoriai turėjo galimybę repetuoti informacinių sistemų pagalba namuose. LRT kanalo pagalba žiūrovui buvo 
pateiktas bendras projektas "Baltoji liga" su Baltarusijos  aktoriais ir režisieriais virtualiojoje platformoje, Youtube 
patformoje pristatyta kita virtuali premjera "Baltoji liga".  Žiūrovų peržiūros:
"Baltoji liga" - 969 peržiūrų Youtube ir 
"Kvėpuojame drauge" 5.300 žiūrovų LRTtv 2020 12 21 ir 835 peržiūrų LRT Mediatejoje 2020 12 21 - 2020 12 31. Atliktas 
remontas Mindaugo g. 8 pastate.

Pradėti pastato 
rekonstrukcijos darbus, 
pastatyminės dalies ir 

gamybos grupės techninės 
bazės atnaujinimas.                

2020- 10 -12 pasirašyta 
sutartis Nr. 04.3.1-VIPA-T-

113-02-011 su Viešųjų 
investicijų plėtros agentūra  
dėl projekto „Lietuvos rusų 

dramos teatro pastato 
modernizavimas “, 
pasirašytos sutartys 

Mindaugo g.9 patalpų 
remontui 

Užtikrintas numatytų 
metinių rezultatų 

pasiekimas.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
17186 82% Karantino metu žiūrovams buvo pristatytos dvi 

virtualios premjeros: 
"Baltoji liga" - 969 peržiūrų Youtube ir 
"Kvėpuojame drauge" 5.300 žiūrovų LRTtv 2020 
12 21 ir 835 peržiūrų LRT Mediatejoje 2020 12 21 
- 2020 12 31. Lankytojų skaičiaus sumažėjimą 
lėmė karantinas Lietuvoje, teko atšaukti 
spektaklius.

I. Apsilankymai:
1. Įvardijami planuoti pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai 
apsilankymų tema.
Konstatuojama įvykdymo būsena (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) ir 
trumpai pakomentuojama.
2020 m. buvo keliami tokie tikslai: 
1. Atlikti žiūrovų  apsilankymų teatre statistikos analizę, ja remiantis 
sudaryti teatro repertuarą, kuris padėtų nuolat didinti lankytojų 
skaičių ir salių užimtu mą , nuolat vykdoma bet tam didelę įtaką turi 
esama karantino situacija Lietuvoje.
2. Nuolat analizuoti mažiau lankomų spektaklių  lankytojų skaičiaus 
mažėjimo priežastis, teikti pasiūlymus lankomumui didinti ir juos 
įgyvendinti.
Atsižvelgdami į su karantinu susijusius Teatro veiklos apribojimus,  
turėjome lanksčiai reaguoti į susiklosčiusią situaciją, todėl buvo iškelti 
ir įvykdyti papildomi tikslai 2020 m.:
1. tinkamai suteikti paslaugą, laikantis visų rekomendacijų bei 
saugumo reikalavimų .
2. apribojus fizinį žiūrovų pateikimą į teatrą, ieškoti naujų galimybių 
ir virtualių pateikimo formų.

Lankytojų skaičius (žm.)

Nemokamai apsilankiusių 
lankytojų dalis (proc.)

21000

2 1,664145234 83% Nemokamai kviečiami teatro kritikai, 
žurnalistai, rėmėjai, kūrybinės grupės 
nariai (tik į premjeras). Nemokamai žiūrovai 
galėjo žiūrėti dvi virtualias premjeras - 7104  
peržiūrų. 

Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose 
gastrolėse Lietuvoje (žm.)

Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose 
gastrolėse užsienyje (žm.)

Lankytojų skaičius kitų įstaigų organizuotuose renginiuose (žm.)

Virtualių lankytojų skaičius (vnt.)

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)



286

2

520

I. Apsilankymai:
1. Įvardijami planuoti pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai 
apsilankymų tema.
Konstatuojama įvykdymo būsena (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) ir 
trumpai pakomentuojama.
2020 m. buvo keliami tokie tikslai: 
1. Atlikti žiūrovų  apsilankymų teatre statistikos analizę, ja remiantis 
sudaryti teatro repertuarą, kuris padėtų nuolat didinti lankytojų 
skaičių ir salių užimtu mą , nuolat vykdoma bet tam didelę įtaką turi 
esama karantino situacija Lietuvoje.
2. Nuolat analizuoti mažiau lankomų spektaklių  lankytojų skaičiaus 
mažėjimo priežastis, teikti pasiūlymus lankomumui didinti ir juos 
įgyvendinti.
Atsižvelgdami į su karantinu susijusius Teatro veiklos apribojimus,  
turėjome lanksčiai reaguoti į susiklosčiusią situaciją, todėl buvo iškelti 
ir įvykdyti papildomi tikslai 2020 m.:
1. tinkamai suteikti paslaugą, laikantis visų rekomendacijų bei 
saugumo reikalavimų .
2. apribojus fizinį žiūrovų pateikimą į teatrą, ieškoti naujų galimybių 
ir virtualių pateikimo formų.

Nemokamai apsilankiusių 
lankytojų dalis (proc.)

Vidutinis salių užimtumas 
įstaigos organizuotose 
pasirodymuose stacionare 
(proc.)

2 1,664145234 83% Nemokamai kviečiami teatro kritikai, 
žurnalistai, rėmėjai, kūrybinės grupės 
nariai (tik į premjeras). Nemokamai žiūrovai 
galėjo žiūrėti dvi virtualias premjeras - 7104  
peržiūrų. 

65 100% 2020 01 01 - 2020 03 14 mažoji salė 70 vietų, 
didžioji salė 450 vietų
2020 09 01 - 2020 11 04 mažoji salė 25 vietų, 
didž.salė 232 vietos (pagal rekomendacijas). 
Užimtumui didelę įtaką turėjo karantinas 
Lietuvoje, buvo atšaukti spektakliai, remaintis 
karantino rekomendacijomis  sumažinta sėdimų 
vietų salėse.

65

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)

Salių stacionare skaičius (vnt.)

Bendras vietų salėse stacionare skaičius (vnt.)



Viešai atliktų naujų kūrinių 
skaičius (vnt.)

5 6 120% Lietuvos rusų dramos teatras inicijavo sėkmingą 
kūrybinį bendradarbiavimą su jauna režisiere iš 
Latvijos Lera Surkova. Menininkė LRDT scenoje 
sausio mėn. relizavo pastatymą "Kalniukas", 
akcentavusį šiuolaikinės dramaturgijos 
aktualiausias temas. Pirmojo karantino metu 
režisierė L.Surkova parengė Karelo Čapeko pjesės 
"Baltoji liga" skaitymo su beveik visa LRDT 
aktorių trupe internetinę transliaciją teatro 
Youtube kanale. Birželio mėnesį režisierės 
iniciatyva atvirose erdvėse prie teatro pastato 
žiūrovams pristatytas šiuolaikinei literatūrai, 
poezijai skirtas projektas „Žodžio teritoriЯ". Buvo 
pristatyta režisieriaus iš Estijos Filippo Losio 
premjera "Utopija" pagal šiuolaikinę Michailos 
Durnenkovo pjesę. Metų pabaigoje režisierius 
Vladimiras Gurfinkelis parengė spektaklio "Valia" 
pagal Michailo Šolochovo kūrybą pastatymą 
(premjera nukelta dėl aktoriaus traumos) bei 
inicijavo dokumentinės dramos „Kvėpuojame 
drauge / Дыхаем разам / Дышим вместе“ 
kūrybinį procesą. Projekto metu dramaturgas 
Marius Ivaškevičius sukūrė originalią pjesę 
paremtą demokratinio judėjimo Baltarusijoje 
liudininkų patirtimis - projekte dalyvavo įvairių 
Baltarusijos teatrų aktoriai, nepriklausomi 
režisieriai. Spektaklio premjera gruodžio 21 d. 
įvyko LRT kanale pasiekdama labai plačią žiūrovų 8

2

0

0

4

4

Kūrinių, skirtų vaikams ir 
mokiniams, dalis repertuare 
(proc.)

40 175 438% 7 Iš viso repertuare - 28 spektakliai. Vaikiškų 
spektaklių - 7 vnt., iš jų  1 vnt. edukacinis 
renginys moksleiviams  ("Gogolis. Mirusios 
sielos"). Dėl karantino 2020 m. planuoto vaikiško 
spektaklio "Mano tėtis - skrajūnas" (rež. A. 
Sunklodaitė) premjera perkelta į 2021 m. rugsėjo 
mėn. Dėl karantino įvedimo 2020 m. planuotą 
edukacinio renginio moksleiviams apie poetą N. 
Gumiliovo gyvenimą ir kūrybą premjera perkelta į 
2021 m.

Įstaigoje organizuotų jaunųjų 
menininkų rezidencijų skaičius 
(vnt.)

0 #DIV/0! 0

Iš  Nacionalinės programos skirtų lėšų buvo 
pastatyti 4 spektakliai

Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)

Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius 
(vnt.)

Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius 
(vnt.)

Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose pasirodymų skaičius 
(vnt.)

Kūrinių skaičius repertuare (vnt.)

Nacionalinių kūrinių skaičius repertuare (vnt.)

Kurinių, skirtų vaikams, skaičius repertuare (vnt.)

Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)

II. Kūrybinė veikla:
KŪRYBINĖS PROGRAMOS TIKSLAS. Skatinti ir plėtoti nacionalinį 
profesionalųjį scenos meną. UŽDAVINYS. Užtikrinti profesionaliojo 
meno įvairovę ir sklaidą, didinti kultūros paslaugų prieinamumą.                                                                                                                            
2. Pristatyti Lietuvos ir užsienio režisierių sukurtus repertuarinius 
spektaklius. 
3.Naujų premjerų planavimas - iki 5 vnt. per metus. Įvykdyta. Įvyko 6 
premjeros: sp."Kalniukas" (rež. L. Surkova), sp. "Utopija" (rež. F. Los), 
renginys "Kvėpuojame drauge" (rež. A. Marčenko ir A. Januškevič), 
Poezijos skaitymai "Žodžio teritoriЯ" (rež. L. Surkova), renginys 
"Gogolis. Mirusios sielos" (rež. A. Marčenko), K. Čapeko pjesės 
"Baltoji liga" on-line spektaklis-skaitymai. Spektaklio "Valia" (rež. V. 
Gurfinkel) premjera buvo planuota lapkričio 22 d., bet dėl karantino 
įvedimo buvo perkelta į 2021 m.  pavasarį.                                   4. Per 
metus premjeriniai repertuarianiai spektakliai buvo parodyti 10 
kartų.

Viešai atliktų pasirodymų 
skaičius (vnt.)

10

Nacionalinių kūrinių dalis 
repertuare (proc.)

20 100 500%

100%10



1

1

170

80

0

300

3

1

9

7

0

0

2

550 Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių 
skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių  asmenų, turinčių 
negalią, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius 
(vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, 
skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius 
(vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems 
negalią, skaičius (vnt.)

2020 m. lapkričio mėn. LRDT spektaklis “Dėdė 
Vania” apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi ir 
premija. Dėl karantino Lietuvoje nebuvo 
galimybės  gauti daugiau nominacijų, 
apdovanojimų ar premijų. 

Karantino laikotarpis Lietuvoje žymiai apribojo 
teatro veiklą: sumažėjo edukacinių užsiėmimų, 
juose dalyvaujančių asmenų. Per 2020 metus 
teatre buvo suorganizuota edukacinė vaikų 
vasaros stovykla, kuri turėjo labai didelį 
susidomėjimą ir pasisekimą. Buvo vykdomos 
ekskursijos,, kurios leido įvairaus amžiaus 
socialinėms grupėms susipažinti su pastato 
architektūrine istoriją. Inicijuotas ir įgyvendintas 
muzikinis naujausios rusų poezijos vakaras, 
kuriame dalyvavo teatro aktoriai. 

Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)

85%Edukacinių užsiėmimų dalyvių 
skaičius (žm.)

650

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims 
skaičius (vnt.)

III. Kultūrinės edukacijos veikla:
1.Inicijuoti ir įgyvendinti edukacinių programų pristatymą 
konkrečioms amžiaus kategorijos grupėms:      Birželio 6 d. LRDT 
įvyko muzikinis naujausios rusų poezijos vakaras „Žodžio teritoriЯ" . 
Žiūrovams pristatytas platus spektras šiuolaikinės rusų literatūros, 
poezijos reiškinių, parengtas poetus pristatantys leidinys. Eiles skaitė 
9 LRDT aktoriai, dalyvavo 80 žiūrovų.                                                                                                           
LRDT dalyvavvo Atviros architektūros savaitgalio Open House Vilnius 
renginiuose. Architektūros paveldą pristatančiuose ekskursijose 2020  
liepos 11 - 12 d. dalyvavvo įvairaus amžiaus socialinės grupės. 
Ekskursijų dalyviai susipažino su teatro pastato istorija bei erdvių 
specifika per integruotą paskojimą viso Naujininkų mikrorajono ir 
Basanavičiaus gatvės architektūrinio paveldo kontekste. Dalyviai: 30 
grupių,  300 žmonių 
2. Originalaus Kalėdinio laikotarpio renginys vaikams su edukacine 
programa sukūrimas: Neįvykdyta. Dėl prasidėjusio karantino 
projektas buvo išplėtotas tik idėjos, sumanymo lygmenyje, realizacija 
dėl karantino nebuvo galima.
3. Teatralizuotos Ekskursijos vedamos skirtingų amžiaus grupių 
moksleiviams: Įvykdyta. Ekskursijos vyko atskiroms moksleivių 
grupėms bei edukacinės teatrinės vasaros stovyklos LRDT metu 
Stovykla vyko birželio 22 – 26 ir liepos 13 – 17 dalyviai iki 60  vaikų 8 -
12 metų amžiaus grupė. 
Ekskursijos – 5 kartai, 110 vaikų.

II. Kūrybinė veikla:
KŪRYBINĖS PROGRAMOS TIKSLAS. Skatinti ir plėtoti nacionalinį 
profesionalųjį scenos meną. UŽDAVINYS. Užtikrinti profesionaliojo 
meno įvairovę ir sklaidą, didinti kultūros paslaugų prieinamumą.                                                                                                                            
2. Pristatyti Lietuvos ir užsienio režisierių sukurtus repertuarinius 
spektaklius. 
3.Naujų premjerų planavimas - iki 5 vnt. per metus. Įvykdyta. Įvyko 6 
premjeros: sp."Kalniukas" (rež. L. Surkova), sp. "Utopija" (rež. F. Los), 
renginys "Kvėpuojame drauge" (rež. A. Marčenko ir A. Januškevič), 
Poezijos skaitymai "Žodžio teritoriЯ" (rež. L. Surkova), renginys 
"Gogolis. Mirusios sielos" (rež. A. Marčenko), K. Čapeko pjesės 
"Baltoji liga" on-line spektaklis-skaitymai. Spektaklio "Valia" (rež. V. 
Gurfinkel) premjera buvo planuota lapkričio 22 d., bet dėl karantino 
įvedimo buvo perkelta į 2021 m.  pavasarį.                                   4. Per 
metus premjeriniai repertuarianiai spektakliai buvo parodyti 10 
kartų.

Įstaigos gautų nominacijų, 
apdovanojimų ar premijų 
skaičius (vnt.)

8 25%2

Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)



0

7

9

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 
paso paslaugų rinkinį, skaičius 
(vnt.)

0 #DIV/0! 0

Asmenims, turintiems negalią, 
pritaikytų paslaugų skaičius 
(vnt.)

0 #DIV/0!

Pristatytų/viešai atliktų naujų 
kūrinių, sukurtų su užsienio 
scenos meno organizacijomis, 
skaičius (vnt.)

0 #DIV/0! 0

1

0

1

0

Bendrų pasirodymų su kitomis 
Lietuvos scenos meno įstaigomis 
skaičius (vnt.)

6 0 0% Dėl Lietuvoje paskelbto karantino, bendrų 
pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno 
įstaigomis negalėjome įvykdyti.

2

2

0

0

1

Tarptautinis projektas "Kvėpuojame drauge / 
Дыхаем разам / Дышим вместе" (on-line 
premjera - 2020-12-21)

Tarptautinė teatro asociacija "7+". Dėl paskelbto 
karantino bus įregistruota Lietuvoje tik 2021 m. 
2020 m. vasario 19-23 d. įvyko asociacijos narių 
susirinkimas, įstatų aptarimas ir kt. (Bulgarija, 
Pleveno m.).

Bendradarbiavimas buvo vykdomas  su Tautinių 
mažumų departamentu prie LR Vyraiusybės, 
Literatūriniu A. Puškino muziejumi, Šliūpo 
memorialine sodyba, Gedimino technikos 
universitetu, SBA grupe. Šiais metais dėl 
karantino Lietuvoje žymiai apribojo 
bendradarbiavimą, bendrų veiklų įgyvendinimą.

Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius (vnt.)

Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)

Kūrinių ar jų fragmentų įrašų, prieinamų elektroninėje erdvėje, 
skaičius (vnt.)

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 
skaičius (vnt.)

Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis įstaiga sudarė 
Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, 
skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius 
(vnt.)

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-
o) įstaiga, skaičius (vnt.)

Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo 
įstaigos darbuotojai, skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų 
iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis 
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis įgyvendintų 
iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų 
skaičius (vnt.)

1. nėra
2. Vasaros vaikų stovykla
3. Youtube kanale 2020 m. patalpinti 
6 viešai prieinami spektakliai ir poezijos skaitymo 
ciklas, spektaklis "Idiotas" dalyvavo online 
festivalyje, spektaklis "Kvėpuojame drauge" buvo 
transliuojamas online.

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Vykdyti imersinio spektaklio "Dėdė Vania" pristatymą žiūrovams 
Literatūriniame A. Puškino muziejuje Markučiuose. Įvykdyta.  
Imersinis spektaklis "Dėdė Vania" buvo rodomas Vilniuje, 
Literatūriniame A. Puškino muziejuje (12 spektaklių). Taip pat šis 
spektaklis pirmą kartą buvo adaptuotas ir parodytas Palangoje, J. 
Šliūpo memorialinėje sodyboje (2 spektakliai).
2. Bendradarbiaujant su Tautinių mažumų departamentu prie LR 
Vyriausybės inicijuoti ir vykdyti tautinėms bendrijoms skirtus 
renginius. Įvykdyta. Vyksta bendravimas, bendradarbiavimas, 
informacijos apsikeitimas, viešinimas, iniciatyvų palaikymas, projektų 
aptarymas ir kt.
3. Vykdyti LRDT ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) 
Kūrybinių industrijų fakulteto bendradarbiavimo sutartimi numatytas 
veiklas. Įvykdyta. Palaikome bendradarbiavimą visais įmanomais 
karantino metu būdais, bendraujame su studentais, konsultuojame, 
priimame studentus atlykti praktiką ir kt.                                                       
4. Bendradarbiaujant su SBA grupe parengtas projektas 
"Kvėpuojame drauge/ Дыхаем разам / Дышим вместе".

Bendradarbiaujant su kultūros, 
švietimo ir mokslo įstaigomis, 
bendruomenėmis, 
nevyriausybinėmis ar verslo 
organizacijomis įgyvendintų 
iniciatyvų skaičius (vnt.)

4 5 125%

II. Tarptautiškumas:
1.Dalyvauti tarptautinių asociacijų - Tarptautinėje rytų Europos 
teatrų asociacijoje "7+", Tarptautinėje ASSITEJ (teatrų kuriančių 
vaikams ir jaunimui) veikloje. Įvykdyta.
2. Pasirengti tarptautinėms gastrolėms Taline, Rygoje, Minske - 
užmezgiant ryšius ir bendradarbiaujant su teatrais partneriais. 
Neįvykdyta dėl įvesto karantino.

Tarptautinių projektų, kuriuos 
įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-
o) įgyvendinant įstaiga, skaičius 
(vnt.)

2

Tarptautinių organizacijų, kurių 
narė įvairiomis formomis yra 
įstaiga, skaičius (vnt.)

1

1

1

50%

100%

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
Sukurtų naujų paslaugų ir/ar 
produktų skaičius (vnt.)

7

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų 
iniciatyvų skaičius (vnt.)

I. Paslaugos:
Įvardijami planuoti pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai paslaugų 
tema.
Konstatuojama įvykdymo būsena (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) ir 
trumpai pakomentuojama.
1. Naujų premjerų sukūrimas ir pristatymas. Sukūrtos 7 premjeros, 
bet ne visos buvo parodytos, tai sutrukdė karantinas Lietuvoje.
2. Naujų edukacijų programų sukūrimas. Sukūrtos 2 edukacinės 
programos vaikams . 

7 100%



Lankytojų pasitenkinimo 
teikiamomis paslaugomis 
indeksas (proc.)

80 80 100% 1

Lankytojų rekomendavimo 
apsilankyti įstaigoje indeksas 
(proc.)

80 80 100% 10098

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:                                            
Su mokiniais bendradarbiavimo tęsti negalėjome dėl Covid-19 
situacijos.                                                                                                      
Teatro  rinkodaros skyriuje  praktiką atliko  praktikantė iš Vilniaus 
kolegijos, ji užduotis vykdė nuotoliniu būdu, įsiliejo į teatro veiklą.                                                                                               
Buvo įvykdytas savanorių projektas - atranka.  Dalyvavo 13 savanorių 
iš jų  4 liko nuolatiniam savanoriavimui.

Įstaigoje ir/ar jo renginiuose 
bent kartą dirbusių savanorių 
skaičius (vnt.)

20 13 65% Savanorių kvietimas į atranka buvo skelbiamas 
FB paskyroje prieš sezono pradžią. Savanoriai 
turėjo užpildyti anketą ir sudalyvauti 
pokalbyje/pristatyme. Ypatingų reikalavimų 
nekėlėme - galėjo dalyvauti skirtingo amžiaus, 
išsilavinimo asmenys, kaip turintys savanorystės 
teatruose patirties, taip ir neturintys. Pagrindinis 
reikalavimas – noras savanoriauti žiūrovų 
aptarnavimo skyriuje ir galimybė savanorystei 
skirti bent 3 vakarus į mėnesį.
Praktikantė įvykdė tokias užduotis:
1.	Jaunų žiūrovų (anketavimas savo draugų 
terpėje) apklausa, gautų rezultatų analizė, išvadų 
teikimas
2.	Kitų teatrų veiklos ir jų internetinių puslapių 
analizė
3.	Pjesių el. variantų archyvui paieška
4.	Dalyvavimas V. Jauniškio paskaitose

90

21

Darbuotojų skaičius, tenkantis 
vienam vadovaujančiam 
darbuotojui (vnt.)

16,28 7,181818182 44% 11 Patvirtintos pareigybės - teatro vadovo, teatro 
vadovo pavaduotojo, teatro vadovo patarėjo, 
patarėjo apskaitos ir finansų kontrolės 
klausimais, vyriausiojo buhalterio, Rinkodaros ir 
plėtros skyriaus vadovo, Personalo ir dokumentų 
valdymo skyriaus vadovo, trupės inspektoriaus, 
Pastatymų skyriaus vadovo, Gamybos skyriaus 
vadovo, Inžinierinio-techninio aprūpinimo ir ūkio 
skyriaus vadovo pareigybės.

Karantino metu į teatrą dirbti buvo  priimti 6 
nauji darbuotojai. Kadangi labai sunku surasti 
tinkamą darbuotoją į laisvas pareigybių vietas, 
todėl teatre yra neužimtų darbo vietų, bet  
nuolat yra ieškomi reikalingi specialistai.

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų 
skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

      IV. Rinkodara:                                                                                                  
1. Kovo mėn.atliktame žiūrovų tyrime sudalyvavo 531 Lietuvos rusų 
dramos teatro žiūrovų. 80proc.apklaustųjų įvertino Teatro 
repertuarą, aktorių vaidybą, teatro aplinką, atmosferą ir aptarnavimą 
bei teikiamų paslaugų ir bilieto kainos santykį "labai gerai" arba 
"gerai".                                                                      2. Youtube, Instagram 
ir Facebook bendras sėkėjų skaičius nuolat auga.

76,66666667
Žmogiškieji ištekliai

Užimtų pareigybių dalis (proc.)I. Personalo valdymas:                                                                           
1.Pastoviai ieškoma naujų darbuotojų, skelbimų įkėlimas į portalus. 
Surasti 6 darbuotojai.                                                            2.  Patvirtintos 
naujos pareigybės atsižvelgiant į teatro veiklas bei LR nutarimus, 
kurie reglamentuoja tam tikrų veiklų (buhalterinės apskaitos) 
perdavimą kitoms institucijoms. 

80%96



34

29

55

46

10,55555556

2845713,99

1816000

1816000

0

Gauti biudžeto asignavimai. Įstaigos uždirbtos 
metinės pajamos iš teatro pagrindinės veiklos- 
spektalių.Lėšos gautos iš kitos veiklos- patalpų 
nuomos renginiams. Dėl karantino Lietuvoje 
buvo atšaukti spektakliai, nutrauktos 
trumpalaikės nuomos sutartys su kitomis 
organizacijomis, kurios planavo nuomoti teatro 
patalpas renginiams, todėl teatras neteko 
planuotų pajamų.

Patvirtintų pareigybių bendros veiklos srityje - 
34: viešųjų pirkimų vadybininkas, statybos 
inžinierius, vyresnysis budėtojas ugniagesys, 
Literatūrinės dalies vedėjas, projektų 
vadybininkas, atstovas žiniasklaidai ir ryšiams su 
užsieniu, meninės veiklos kordinatorius, scenos 
apšvietėjai (7), video inžinierius, vyriausias 
rekvizitorius, grimuotojos (3), butaforas (2), 
siuvėjai-sukirpėjai (2), tiesioginių pardavimų 
vadybininkas, administratorius, redaktorius (2), 
archyvaras, sekretorius-referentas, vyresnysis 
buhalteris (3), rinkodaros vadybininkas, bilietų 
kasininkas; Patvirtintų darbininkų pareigybių 
bendrosios veiklos srityje 29, iš jų - bilietų 
kontr.rūbininkai (4), skalbėja,vairuotojas, 
dekoracijų stalius, elektrikas, valytojos (2), 
dekoracijų surinkėjai (7), pagalbiniai darbininkai 
(3), budėtojai (4), kostiumininkai (3), 
rekvizitoriai(2); Patvirtintų pareigybių 
specialiosios veiklos srityje - 55, iš jų - 40 aktorių 
pareigybių, dailininkas-apipavidalintojas (2), 
režisierius, vyriausias režisierius, režisieriaus 
asistentas (2), režisieriaus padėjėjas (2), 
baletmeisteris, muzikinės dalies vedėjas, garso 
režisierius (2), garso operatorius (2), dailininkas-
dekoratorius.

Per 2020 m. mokymuose ir seminaruose 
dalyvavo 46 teatro darbotojai, iš jų 33 aktoriai, 2 
rinkodaros specialistai, 5 buhalteriai, 6 
administarcijos darbuotojai.

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje 
skaičius (vnt.)

Metinis įstaigos biudžetas (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti asignavimai įstaigos 
išlaidų kompensavimui ir programų vykdymui (eurai)

I. Gautos lėšos:                                                                                             
1. Skirti asignavimai meno kūrybos plėtrai, kūrybinio potencialo 
stiprinimo, kultūros žinomumui didinimui.
2. Lėšos gautos iš teatro pagrindinės veiklos - scenos pastatymo 
veikla.                                                                                                            
3. Kitos lėšos gautos iš kitos veiklos  - trumpalaikės patalpų nuomos, 
renginiams.                                                                                                  4. 
Valstybės vardu paskolintos lėšos infrastruktūros gerinimui.                                                 

II. Kvalifikacijos tobulinimas:                                                      F VAIS 
MOKYMAI;  Viešieji pirkimai (2 kart);  Exel kursai pradedantiesiems; 
seminaras "Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo ypatumai";  
"Elektroniniai viešieji pirkimai" - 2 kart- Google analitiko mokymai;   
Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita,   VDI tiesioginė 
transliacija „Darbo organizavimas karantino sąlygomis“,  Finansų 
ministerija -VFAIS mokymai,  Asmenų (klientų) aptarnavimo 
aktualijos: kanalų ir emocijų įvairovės valdymas;   "Techninių 
specifikacijų rengimas viešuosiuose pirkimuose", "Metinė finansinė 
atskaitomybė pagal VSAFAS už 2020 m.", V. Jauniškis - kultūrinių 
švietimo paskaitos apie šiuolaikinio teatro kontekstus,  tarptautinis 
teatrų festivalis - Vstreči v Rossii. Įvykdyta.

0,618181818

51,11111111

97

Kvalifikaciją tobulinusių 
darbuotojų dalis (proc.)

25

Bendrosios veiklos srities 
darbuotojų skaičius, tenkantis 
vienam specialiosios veiklos 
srities darbuotojui (vnt.)

I. Personalo valdymas:                                                                           
1.Pastoviai ieškoma naujų darbuotojų, skelbimų įkėlimas į portalus. 
Surasti 6 darbuotojai.                                                            2.  Patvirtintos 
naujos pareigybės atsižvelgiant į teatro veiklas bei LR nutarimus, 
kurie reglamentuoja tam tikrų veiklų (buhalterinės apskaitos) 
perdavimą kitoms institucijoms. 

Įstaigos uždirbtos metinės 
pajamos (eurai)

Finansai

1%

204%

375000 323110,28

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir 
meno darbuotojai) skaičius (vnt.)

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos išlaidoms (eurai)

86%



307326,6

Gauti biudžeto asignavimai. Įstaigos uždirbtos 
metinės pajamos iš teatro pagrindinės veiklos- 
spektalių.Lėšos gautos iš kitos veiklos- patalpų 
nuomos renginiams. Dėl karantino Lietuvoje 
buvo atšaukti spektakliai, nutrauktos 
trumpalaikės nuomos sutartys su kitomis 
organizacijomis, kurios planavo nuomoti teatro 
patalpas renginiams, todėl teatras neteko 
planuotų pajamų.

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas paslaugas 
(eurai)

I. Gautos lėšos:                                                                                             
1. Skirti asignavimai meno kūrybos plėtrai, kūrybinio potencialo 
stiprinimo, kultūros žinomumui didinimui.
2. Lėšos gautos iš teatro pagrindinės veiklos - scenos pastatymo 
veikla.                                                                                                            
3. Kitos lėšos gautos iš kitos veiklos  - trumpalaikės patalpų nuomos, 
renginiams.                                                                                                  4. 
Valstybės vardu paskolintos lėšos infrastruktūros gerinimui.                                                 

Įstaigos uždirbtos metinės 
pajamos (eurai)

375000 323110,28 86%



0

15783,68

187714,8

0

518888,91

0

0

0

0

1

0

2029174

709041,24

1408063,16

671041,24

737021,92

38000

167526,59

5456,91

950

6992,95

Gauti biudžeto asignavimai. Įstaigos uždirbtos 
metinės pajamos iš teatro pagrindinės veiklos- 
spektalių.Lėšos gautos iš kitos veiklos- patalpų 
nuomos renginiams. Dėl karantino Lietuvoje 
buvo atšaukti spektakliai, nutrauktos 
trumpalaikės nuomos sutartys su kitomis 
organizacijomis, kurios planavo nuomoti teatro 
patalpas renginiams, todėl teatras neteko 
planuotų pajamų.

Gauta tikslinė  parama eurais  Lietuvos rusų 
dramos teatro bendram renginiui su baltarusų 
aktoriais ir režisieriais  – „Kvėpuojame drauge / 
Дыхаем разам / Дышим вместе“.  "Kvėpuokime 
kartu".

2020 metais įstaiga projektinio finansavimo 
negavo, gautas rudenį patvirtinimas kad lėšas 
planuojama skirti tik 2021 metais

Didžioji dalis biudžeto asignavimų panaudota 
darbo užmokesčiui.  Materialiojo turto remonto 
išlaidos panaudotos teatro pastato Mindaugo g. 
5 remontui bei patalpų pritaikymui teatro veiklai: 
salės (spektakliams, repeticijoms) , sandeliavimo, 
gamybos ir kt. procesams vykdyti.

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)

#DIV/0!

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

0%

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (eurai)

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (eurai)

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 
skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų 
darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (kultūros ir 
meno) darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos 
(eurai)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 
(eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 
(eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (eurai)

Įstaigos projektinio finansavimo 
paieškos rezultatyvumas (proc.)

91000 0

Kreditinis įsiskolinimas (eurai) 0 0II. Išlaidos:
1. Metų pradžioje įsiskolinimų teatras neturėjo.
2. Didžioji biudžetinio asignavimo dalis panaudota darbo 
užmokesčiui.
3. Komunalines išlaidas daliniai kompensavo trumpalaikės nuomos 
nuomininkai.                                                                                               4. 
Didžioji pajamų  - įmokų dalis panaudota spektaklių pastatymams. 
Išlaidos padarytos remiantis sąmatomis.                      5. Ūkio 
infrastruktūros gerinimas.

I. Gautos lėšos:                                                                                             
1. Skirti asignavimai meno kūrybos plėtrai, kūrybinio potencialo 
stiprinimo, kultūros žinomumui didinimui.
2. Lėšos gautos iš teatro pagrindinės veiklos - scenos pastatymo 
veikla.                                                                                                            
3. Kitos lėšos gautos iš kitos veiklos  - trumpalaikės patalpų nuomos, 
renginiams.                                                                                                  4. 
Valstybės vardu paskolintos lėšos infrastruktūros gerinimui.                                                 

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės 
pajamos (eurai)

375000

3000

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 
projektams įgyvendinti (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto 
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos 
infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams 
įgyvendinti (eurai)

323110,28

518888,91

86%

17296%



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 
turto 1 kv. m išlaikymo kaina 
(eurai)

14,5 6,978815622 48% 5445,05 Visos teatro patikėjimo teise valdomas 
nekilnojamasis turtas yra naudojamas teatro 
veiklai.

5349,89

0

0

0

0

Didžioji dalis biudžeto asignavimų panaudota 
darbo užmokesčiui.  Materialiojo turto remonto 
išlaidos panaudotos teatro pastato Mindaugo g. 
5 remontui bei patalpų pritaikymui teatro veiklai: 
salės (spektakliams, repeticijoms) , sandeliavimo, 
gamybos ir kt. procesams vykdyti.

#DIV/0!

#DIV/0!

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą Y 
(eurai)

#DIV/0!

151%

Investicijų projekto X  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą X  (eurai)

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui X 
įgyvendinti (eurai)

Investicijų projekto Y  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą Y  (eurai)

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui Y 
įgyvendinti (eurai)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 
investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 
investicijų projektams įgyvendinti (valstybės biudžeto lėšos) 
(eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 
investicijų projektams įgyvendinti (ES, EEE ir kt. tarptautinės 
finansinės paramos lėšos) (eurai)

I. Nekilnojamo turto valdymas                                                         1. 
Pastato Mindaugo 8A patalpų remontas, atnaujinimas, salių, 
kabinetų, sandeliavimų patalpų įrengimas.                                    2. 
Atstatytos ir atnaujintos šildymo ir vandens sistemos, įrengta 
priešgaistinė sistema, elektros instaliacija.                                    3. 
95,15 kv.m. ploto patalpos išnuomotos maitinimo įstaigai, veikianti 
teatro kavinė spektaklių metu.                                                                                       

Pagrindinėms įstaigos 
funkcijoms vykdyti naudojamo 
nekilnojamojo turto ploto dalis 
(proc.)

98,25235765

Turtas

65

Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras 
plotas (kv. m)

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos 
patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 
turto plotas (kv. m)

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo 
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. 
sk.)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Teatro patalpos yra 3461,93 kv. m., kurioje 
vyksta teatro veikla ir visos išlaidos patiriamos 
šiai turto daliai. Teatro pagalbinis pastatas 
1984,11 kv.m.  2020 metais buvo suremontuotas 
ir pritaikytas teatro veiklai. 95,15 kv.m. 
nuomojamos patalpos kavinei.

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą X 
(eurai)

#DIV/0!

#DIV/0!

Investicijų projekto Y 
įgyvendinimo pažanga (proc.)

Investicijų projekto Y 
įgyvendinimo pažanga 
ataskaitiniais metais (proc.)

Investicijų projekto X 
įgyvendinimo pažanga (proc.)

#DIV/0!I. Projektų valdymas:
1. Įvardijami planuoti pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai projektų 
valdymo tema.
Konstatuojama įvykdymo būsena (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) ir 
trumpai pakomentuojama.
2.
3.

Investicijų projektai

Kreditinis įsiskolinimas (eurai) 0

#DIV/0!

0

Valstybės biudžeto lėšų 
panaudojimas infrastruktūros ir 
turto atnaujinimo investicijų 
projektams įgyvendinti (proc.)

0

II. Išlaidos:
1. Metų pradžioje įsiskolinimų teatras neturėjo.
2. Didžioji biudžetinio asignavimo dalis panaudota darbo 
užmokesčiui.
3. Komunalines išlaidas daliniai kompensavo trumpalaikės nuomos 
nuomininkai.                                                                                               4. 
Didžioji pajamų  - įmokų dalis panaudota spektaklių pastatymams. 
Išlaidos padarytos remiantis sąmatomis.                      5. Ūkio 
infrastruktūros gerinimas.

#DIV/0!Investicijų projekto X 
įgyvendinimo pažanga 
ataskaitiniais metais (proc.)



0

0

0

0

151%

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto plotas 
(kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto 
pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)

I. Nekilnojamo turto valdymas                                                         1. 
Pastato Mindaugo 8A patalpų remontas, atnaujinimas, salių, 
kabinetų, sandeliavimų patalpų įrengimas.                                    2. 
Atstatytos ir atnaujintos šildymo ir vandens sistemos, įrengta 
priešgaistinė sistema, elektros instaliacija.                                    3. 
95,15 kv.m. ploto patalpos išnuomotos maitinimo įstaigai, veikianti 
teatro kavinė spektaklių metu.                                                                                       

Pagrindinėms įstaigos 
funkcijoms vykdyti naudojamo 
nekilnojamojo turto ploto dalis 
(proc.)

98,2523576565

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos 
funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai 
paskirčiai, plotas (kv. m)

Teatro patalpos yra 3461,93 kv. m., kurioje 
vyksta teatro veikla ir visos išlaidos patiriamos 
šiai turto daliai. Teatro pagalbinis pastatas 
1984,11 kv.m.  2020 metais buvo suremontuotas 
ir pritaikytas teatro veiklai. 95,15 kv.m. 
nuomojamos patalpos kavinei.



0

0

95,16

0

95,16

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 
turto kabinetinis plotas 
tenkantis vienam įstaigos 
administracijos darbuotojui (kv. 
m)

26,7 122,76 460% 613,8 Kabinetinės patalpos naudojamos 
administracinei veiklai vykdyti.

2

2

0

0

0

Teatro vadovė
(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

Olga Polevikova
(Vardas Pavardė)

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji 
automobiliai (vnt.)

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti 
tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto 
priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos 
kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai 
pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai 
pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos 
paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto nekilnojamojo turto 
plotas (kv. m)

97%

151%

II. Kilnojamo turto valdymas:
1. Teatre naudojami du tarnybiniai automobiliai Teatro meninei bei 
ūkinei veiklai užtikrinti, teatro gastrolių metu.
 2020 metais buvo atlikti šie remonto darbai
-elektroninės sistemos  ir mazgų remontas; akumuliatoriaus keitimas
- važiuoklės remontas – guolių keitimas, , stabdžių diskų, kaladėlių 
keitimas;
- korpuso dalių remontas-suvirinimo darbai durelių;
- paruošimas techninei apžiūrai – detalių keitimas;
- variklio remontas – alyvos keitimas, vožtuvų dangtelio remontas, 
keitimas;
Sankabos keitimas .

I. Nekilnojamo turto valdymas                                                         1. 
Pastato Mindaugo 8A patalpų remontas, atnaujinimas, salių, 
kabinetų, sandeliavimų patalpų įrengimas.                                    2. 
Atstatytos ir atnaujintos šildymo ir vandens sistemos, įrengta 
priešgaistinė sistema, elektros instaliacija.                                    3. 
95,15 kv.m. ploto patalpos išnuomotos maitinimo įstaigai, veikianti 
teatro kavinė spektaklių metu.                                                                                       

Pagrindinėms įstaigos 
funkcijoms vykdyti naudojamo 
nekilnojamojo turto ploto dalis 
(proc.)

Įstaigos išnuomoto 
nekilnojamojo turto ploto dalis 
(proc.)

98,25235765

1,747642354

2728,455Įstaigos naudojamos vienos 
transporto priemonės išlaikymo 
kaina (eurai)

Planinė reikšmė transporto priemonės išlaikymui 
buvo numatyta 5 Eur, bet  teikiant 2020 metų 
veiklos planą tvirtinimui buvo padaryta klaida.  
Kadangi teatro  turimi automobiliai CITROEN 
JUMPER  2007 m. ir   VW Thouran 2006 m. 
gamybos yra senesni nei 10 metų, tai metų 
eigoje iškildavo nenumatyti remonto darbai, 
kuriuos privalėjome padaryti. Automobiliai 
naudojami teatro tikslams,  gastrolėms.

54569%

65

1,8

5

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto, 
naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Teatro patalpos yra 3461,93 kv. m., kurioje 
vyksta teatro veikla ir visos išlaidos patiriamos 
šiai turto daliai. Teatro pagalbinis pastatas 
1984,11 kv.m.  2020 metais buvo suremontuotas 
ir pritaikytas teatro veiklai. 95,15 kv.m. 
nuomojamos patalpos kavinei.


