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VADOVO ŽODIS 

 

 

2020-ieji – pandemijos metai – išbalansavo daugelį sričių, ne išimtis ir kultūrą. 

Marijampolės dramos teatrui tai buvo didelių išbandymų metai  -  iki  balandžio 30 d. teatras turėjo 

būti  reorganizuotas, tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. balandžio 29 d. 

nutartimi Marijampolės dramos teatro reorganizavimas prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros 

centro buvo sustabdytas iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas. Dėl dramos teatro veiklos 

vykdymo pratęsimo, teko adaptuoti savo veiklą karantinui ir pandeminiam laikotarpiui. 

2020 m. teatre parodyta 32 spektakliai, kuriuos aplankė 4565 žiūrovai. Iš viso gauta 

13306,75 Eur pajamų.  Pandemijos sąlygomis kūrybinės veiklos įgijo kitas formas ir paskirtis – 

teatro kolektyvas įsitraukė į virtualias edukacijas, festivalius. Iš pradžių teatro bendruomenė labai 

atsargiai žvelgė į internetines priemones, tačiau buvo rasti tam tikri sprendimai, kad išlaikyti ryšį su 

žiūrovu.  

Nors metai buvo sunkiai prognozuojami ir sunkūs, vienus planus keitė kiti, Marijampolės 

dramos teatrui pavyko rasti naujus kūrybos ir žiūrovų pasiekimo bei auditorijos ugdymo būdus, 

kurie ir toliau bus taikomi bei plėtojami teatro veikloje. 

 

 

TEATRO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 

2020 m. Marijampolės dramos teatro veiklai esminės įtakos turėjo visuotinė koronaviruso 

pandemija.  

Koronaviruso pandemija reiškė, kad nuo kovo vidurio įvedus karantiną, o vėliau metų 

bėgyje taikant apribojimus kultūrinių renginių organizavimui, Marijampolės dramos teatras, kaip ir 

visos kultūros įstaigos, patyrė veikos sustabarėjimą – iki 0 kritusias pajamas ir mokamų veiklų 

sustabdymą, o vėliau, metų viduryje – veiklų dalinį vykdymą didesniais kaštais ir mažesnėmis 

pajamomis. Pirmojo karantino metu suplanuoti rodyti spektakliai neįvyko. Rudenį spektakliai buvo 



  

planuojami tik mėnesiui. Tai reiškia, kad norėdamas ir toliau teikti kultūrines paslaugas ir išsaugoti 

žiūrovų lojalumą, Marijampolės dramos teatras rodė spektaklius finansiškai sudėtingomis sąlygomis 

– vietoj vieno spektaklio turėdamas parodyti tris (salės užimtumas dėl įvestų apribojimų siekė 30 

procentų).   

 

Pristatyti teatro meną Marijampolėje ir kituose Lietuvos miestuose 

 

Nors dramos teatras spektaklius galėjo rodyti mažiau nei pusę metų (ribojamos veiklos 

sąlygomis), buvo parodyta 14 spektaklių, kuriuos aplankė  1495 žiūrovai bei  gavo 5817 Eur 

pajamų.  Pastatytas naujas spektaklis ,,Čia jums ne arklidė” (režisierė Milda Mažėtytė-

Antanauskienė), kuris  dalyvavo Sūduvos mėgėjų teatrų festivalyje ,,Atžalynas” ( Vilkaviškio r. 

Ožkabalių km.)  bei Vilkaviškio kultūros centro vykdomam projekte ,,Teatro vakarai. Po paupio 

gluosniais”. Spektaklis ,Čia jums ne arklidė”  festivalio ,,Atžalynas’’ publikos balsavimu 

nominuotas ir gavo apdovanojimus  už geriausią spektaklį bei geriausią vyro vaidmenį.  

2020-aisiais Marijampolės dramos teatre įgyvendinta originalių projektinių renginių: išleista 

iliustruota knyga vaikams pagal Marijampolės istoriją bei legendas „Kačių kiemelio istorijos” bei  

iliustruotos  knygos vaikams pristatymas ir to paties pavadinimo lėlių spektaklio parodymas rugsėjo 

1 d. šventėje. Organizuota vasaros stovykla vaikams ,,Lėlių teatras iš komodos stalčiaus” bei 

vykdomas  projektas  ,,Video edukacija. Gyvieji teato istorijos puslapiai”, kurio rezultatų ataskaita 

perkelta į 2021 metus. 

2020-aisiais Marijampolės dramos teatras aktyviai dalyvavo virtualiuose festivaliuose: 

Nacionalinio Kultūros centro organizuotame lėlių teatrų festivalyje ,,Molinuko teatras”, kur tapome 

laureatais; Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų festivalyje ,,Atspindžiai” spektaklis ,,Čia jums ne 

arklidė” nominuotas ryškiausio debiuto nominacijai; Marijampolės P. Kriaučiūno  viešosios 

bibliotekos virtualiame vaikų teatrų festivalyje ,,Akutės”. 

Siekdamas švelninti pandemijos pasekmes ir toliau teikti kultūrines paslaugas, Marijampolės 

dramos teatras dalį paslaugų perkėlė į virtualią erdvę – virtualios edukacijos: lėlių teatro edukcija 

,,Pamestos kojinės teatras” bei  Kalėdiniai filmukai ,,Svečiuose pas Kalėdų senelį”.  

Dėl pandemijos pasekmių dramos teatro jaunimo studija, kurią lanko 22  moksleiviai,  

nepastatė spektaklio jaunimui ,,Pykšt, pokšt, tu negyvas”, neįvyko planuoti  nauji spektakliai: lėlių 

spektaklio premjera ,,Bjaurusis ančiukas iš Odensės“ pagal H.K.Anderseną (režisierė Milda 

Mažėtytė-Antanauskienė), kalėdinio spektaklio premjera vaikams pagal M. Kušnir pjesę ,,Tyliau, 

miau kurmiau...“ (režisierė Alma Vosylienė). Premjeros perkeltos į 2021 metus.  

Taigi, 2020 m. dėl veiklos suvaržymų teatras spektaklius galėjo rodyti mažiau nei pusę 

metų, todėl, lyginant su 2019 m.,  planuotų žiūrovų skaičius mažėjo  22,92 procentais ir gavo 39,97 

procentų mažiau pajamų.  

    Marijampolės dramos teatre  parodyta  18 gastroliuojančių Lietuvos teatrų ir koncertinių 

organizacijų renginių, kuriuos aplankė  3100 žiūrovų ir gavome 7489,76 Eur pajamų už salės 

nuomą. Lyginant su 2019 m., žiūrovų skaičius sumažėjo  43,20 procentais ir gavome 60 procentų 

mažiau pajamų už salės nuomą.   

Kadangi Marijampolės dramos teatro pajamų šaltinis – spektaklių rodymas  ir patalpų 

nuoma, dėl veiklos suvaržymų 2020 m. teatro  pajamos, lyginant su 2019 m., sumažėjo 51,18 

procentais. Dramos teatras pajamų įmokas naudoja daliai veiklos išlaidų: spektaklių pastatymo 

išlaidoms (medžiagos dekoracijų bei rekvizito gamybai), scenos meno priemonių įsigijimui, 

komunalinėms išlaidoms padengti ir kt. Dėl pandemijos padiktuotų naujų veiklos formų, iš  

Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto ir paraminių lėšų įsigyta ilgalaikio materialaus 

turto už 1230 Eur  -  fotoaparatas su aukštos raiškos filmavimo funkcija.  

 

  



  

TEATRO FINANSAVIMAS IR MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI  

 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos  

 

 

Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas  

 

 

Projektinė veikla. Dalyvavimas projektuose ir programose, gautas finansavimas  

Fondas, programa į kurią 

teikti projektai  

Pateiktų 

projektų 

skaičius  

Gautas finansavimas, Eur  

Pateikta projektų į savivaldybės 

vykdomas finansavimo 

programas  

3 

Gautos lėšos 4100,00 Eur, iš jų:  

 „Tęstinis projektas-iliustruota knyga 

vaikams pagal Marijampolės istoriją bei legendas 

„Kačių kiemelio istorijos“ – 1700 Eur; 

 Tęstinis projektas. Rugsėjo1d. šventė 

Marijampolės dramos teatre-iliustruotos Knygos 

vaikams pagal Marijampolės istoriją bei legendas 

„Kačių kiemelio istorijos“ pristatymas ir to paties 

pavadinimo lėlių spektaklio parodymas“ – 800 

Eur;  

 Projektas  ,,Video edukacija. Gyvieji teatro 

 2019 m.  2020 m.  

Įstaigos  pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis  340 000  353 500  

Patvirtintos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir 

procentas nuo įstaigos pateiktų savivaldybės biudžeto 

lėšų poreikio;  

 iš jų:  

263 000 

77,35 proc.  

232 600 

65,80 proc.  

darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis kartu su 

socialinio draudimo įmokomis)  

233 400  217 700  

darbo užmokesčio fondo procentas nuo visų įstaigai 

skirtų lėšų  

88,75 proc.  93,59 proc.  

Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos  ir procentas 

nuo visų  metams skirtų savivaldybės biudžeto 

asignavimų  

263 000 

100 proc.  

229 400 

98,62 proc.  

Kreditinis įsiskolinimas 2019–2020 m. (gruodžio 31 

d.)   

282,71 0,00  

 2019 m.  2020 m.  

Gautos pajamos , iš jų: 26002,38 13306,75 

   už  dramos teatro spektaklius 14552 5817 

   už  patalpų  nuomą 11450,38 7489,76 



  

istorijos puslapiai” – 1600 Eur. 

Pateikta projektų į kitus fondus  2 

Gautos lėšos 7830,00 Eur, iš jų:  

• iš Lietuvos kultūros tarybos projektui 

,,Video edukacija . Gyvieji teatro istorijos 

puslapiai” – 5330 Eur;  

• iš Marijampolės savivaldybės 

administracijos (valstybės lėšos)  programai ,,Lėlių 

teatras iš komodos” (vasaros stovykla) – 2500 Eur. 

 

Dėl pandemijos pasekmių, 2019 m. ataskaitoje iškeltos problemos dėl pastato techninės 

būklės liko neišspręstos.  

 

 

L.e. direktoriaus pareigas režisierė                                                    Milda Mažėtytė-Antanauskienė 


