
MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRAS 

2021-2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Asignavimų valdytojo kodas 290496690 

Misija. 

    Kurti ir skleisti profesionalųjį teatro meną, pristatant žiūrovams spektaklius pagal geriausius 

nacionalinės bei užsienio dramaturgijos pavyzdžius. 

 

APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 Išorės veiksniai 

 Politiniai-teisiniai veiksniai 

       Marijampolės dramos teatras yra Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga,organizuojanti 

profesionalaus scenos meno (spektaklių ir/ar kitų literatūros, meno programų) kūrimą ir jų viešą 

atlikimą. Teatras turi ūkinį ir finansinį savarankiškumą. Teatras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

profesionaliojo scenos meno įstatymu, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero 

potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais. Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis teatro 

veiklą – Marijampolės dramos teatro nuostatai, patvirtinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2009-

03-30 sprendimu Nr. 1-718.  

       Tiek šalies, tiek vietos politikai nepakankamai suvokia kultūros svarbą: kultūra didina šalies 

gyventojų užimtumą, skatina verslo, kultūrinio turizmo (viešbučių, kelionių agentūrų, reklamos 

paslaugų ir pan,) plėtrą, padeda formuoti teigiamą valstybės įvaizdį. 

       Marijampolės dramos teatro egzistavimas, jo likimas labai priklauso nuo įvairių politinių partijų 

atstovų – Marijampolės savivaldybės tarybos narių – pozicijos teatro atžvilgiu, nuo to, kaip jie 

suvokia profesionalaus teatro, apskritai teatro vaidmenį, jo reikalingumą ir prasmingumą 

bendruomenės kultūriniame gyvenime. Pagaliau teatro egzistavimas priklauso nuo kiekvieno 

politiko, žmogiškųjų dvasinių bei kultūrinių poreikių.  Taigi nuo to, kokia politinė partija laimi 

savivaldybės tarybos rinkimus, kokia politinė partija ar partijos savivaldybės taryboje sudaro 

daugumą, labai priklauso ir teatro egzistavimas, jo finansavimas. 

Ekonominiai veiksniai 

       Šalies ekonomika daro tiesioginę įtaką šalies gyventojų išlaidoms, skiriamoms kultūrai (taigi ir 

teatrams). Jeigu dalis namų ūkio išlaidų, skiriamų poilsiui ir kultūrai, mažėja – mažėja ir gyventojų 

galimybė pirkti bilietus į Marijampolės dramos teatro spektaklius. 

        Ekonominė situacija Marijampolės savivaldybėje, privataus verslo įmonių finansinė padėtis 

įtakoja mokesčių rinkimą į savivaldybės biudžetą, kas, savo ruožtu, lemia ir teatro finansavimą. 

Galimi apmokėjimo už šildymą, elektros energiją sutrikimai ir su tuo susijusių lėšų poreikis. Galimas 

žiūrovų skaičiaus ir gaunamų lėšų už parduotus bilietus mažėjimas. 
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 Socialiniai veiksniai 

       Gyventojų pragyvenimo lygis, darbas, pajamos, vartojimas – veiksniai, lemiantys galimybes 

naudotis kultūros paslaugomis.   Kadangi Lietuvoje didėja socialinė diferenciacija, įvairių socialinių 

grupių pajamos nėra tolygios -  ne visi, jaučiantys teatro meno poreikį, gali lankytis teatre. Šioms 

socialinėms grupėms (studentams, moksleiviams, pensininkams, neįgaliems žmonėms) sudaromos 

sąlygos apsilankyti teatre, nuolat rengiant specialias akcijas, siūlant įsigyti bilietų su nuolaida, 

rengiant labdaros renginius. 

       Nedideli kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai verčia pačius talentingiausius atlikėjus, 

kvalifikuočiausius specialistus emigruoti, ieškoti palankesnių ir geriau apmokamų darbo sąlygų 

užsienyje. 

Technologiniai veiksniai 

      Plečiantis interneto vartotojų tinklui Lietuvoje ir pasaulyje, daugėja galimybių bendrauti 

internetu. Naujų technologijų, modernių informacijos sistemų diegimas bei naudojimasis jomis yra 

itin svarbūs veiksniai dramos teatro veiklos vykdymui bendraujant su kitais Lietuvos teatrais, kitomis 

kultūros įstaigomis, šalies bei savivaldybės valdžios institucijomis, reklamuojant teatro kūrybinę 

veiklą, informuojant visuomenę apie teatre rodomus spektaklius, įvairius kitus kultūrinius renginius. 

Kita vertus, išaugęs internetinių socialinių tinklalapių populiarumas, skatina daugelį žmonių 

laisvalaikį leisti namuose prie kompiuterių. Didėja žmonių, ypač jaunimo, skaičius, kuriems 

atsiradusi didelė psichologinė priklausomybė nuo įvairių internetinių pramogų, kompiuterinių 

žaidimų, internetinių pažinčių bei socialinių tinklapių. Tai gali turėti neigiamos įtakos domėjimuisi 

teatro menu, teatro lankomumui.  

      Sparčiai besivystanti technologijų plėtra, kai kuriuos technologinius laimėjimus leidžia pritaikyti 

ir teatre: 

1.Elektroninė bankininkystė; 

2.Kompiuterinės technologijos scenoje (projekcija, šviesos įrangos, garso efektai, irk t.); 

3. Scenos įrangos technologijų tobulėjimas. 

Vidaus veiksniai 

Organizacinė struktūra                                                       

        Marijampolės dramos teatro organizacinė struktūra sudaryta pagal teatro veiklos funkcijas. 

Teatrui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Marijampolės savivaldybės 

taryba Lietuvos respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

       Pareigybių skaičius 27.5 

Iš jų: 

kūrybinis personalas 13 

administracija 5.5 

aptarnavimo ir techninis personalas 9 

    Nuo Marijampolės dramos teatro įsteigimo 1992 m. pareigybių skaičius buvo nuolat mažinamas ( 

1992 m. buvo 43 pareigybės). Visavertės teatro veiklos vykdymui dabartinis pareigybių skaičius yra 

akivaizdžiai per mažas. Ypač per mažai pareigybių kūrybiniam ir techniniam personalui. Jeigu 

kituose profesionaliuose teatruose įvairioms teatro veiklos funkcijoms vykdyti egzistuoja atskiros 
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brigados, tarnybos, skyriai, turintys bent po kelias pareigybes, tai Marijampolės dramos teatre yra tik 

po vieną pareigybę: 1 šviesos operatorius, 1 garso operatorius, 1 scenos darbininkas, 1 butaforas.  

 Žmogiškieji ištekliai 

       Nedideli, rinkos lygio neatitinkantys techninio personalo atlyginimai lemia, kad teatre yra žemos 

kvalifikacijos, nedaug patirties turinčių žemesnio lygio techninio personalo darbuotojų. Tai neigiamai 

veikia spektaklių kokybę. 

       Spektaklius statyti ir juose vaidinti kviečiami žinomi režisieriai bei populiarūs aktoriai iš kitų 

Lietuvos profesionalių valstybinių teatrų. Nuo 2002-ųjų metų teatre yra vaidinę tokie populiarūs 

aktoriai, kaip Vilija Grigaitytė, Dainius Svobonas, Sakalas Uždavinys, Algis Pintukas, Henrikas 

Savickis. Spektaklius statė Viktoras Šinkariukas, Arvydas Lebeliūnas, Dalia Jankauskaitė. Ypač 

aktyviai mūsų teatre dirba populiari Lietuvos aktorė Doloresa Kazragytė, kuri jau yra sukūrusi 

vaidmenis keturiuose mūsų teatro spektakliuose. Spektaklių scenografiją kurti kviečiami scenografai 

profesionalai. Žinomų profesionalių teatro menininkų dalyvavimas teatro kūrybinėje veikloje didina 

teatro populiarumą žiūrovų tarpe, formuoja teigiamą teatro įvaizdį. Tačiau dėl nepakankamo teatro 

finansavimo pasikviesti profesionalių teatro menininkų darosi vis sunkiau. Todėl pagrindinį kūrybinį 

personalą sudaro aktoriai mėgėjai.  

Planavimo sistema 

      Vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 

2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 trejų metų laikotarpiui sudaromas strateginis veiklos planas, 

kuriame planuojamas veiklos programų finansavimas, prognozuojami jų įvykdymo rezultatai. 

Sudaromi ketvirtiniai ir metiniai finansiniai planai, metiniai kūrybinės veiklos planai ir mėnesiniai 

repertuariniai planai. 

Finansiniai ištekliai 

  Marijampolės dramos teatro finansavimo šaltiniai: 

1. Savivaldybės biudžetas. 

2. Lėšos specialiosioms programoms vykdyti. 

3. Finansinė parama 

    Rėmėjų teikiama parama nėra labai ženkli. 

    Marijampolės dramos teatro finansiniai ištekliai naudojami naujų spektaklių statymui, 

repertuarinių spektaklių aptarnavimui, darbuotojų darbo užmokesčiui, teatro patalpų eksploatacijai ir 

priežiūrai, teatro materialinės bazės gerinimui, scenos įrangos atnaujinimui, modernizavimui ir kt. 

    Teatro finansiniai ištekliai yra nepakankami, neleidžiantys teatrui vykdyti visavertės kūrybinės 

veiklos. Dėl to teatras neišgali turėti etatinės  profesionalių aktorių trupės. Teatro nuostatuose, 

patvirtintuose Marijampolės savivaldybės tarybos, nurodoma: „Pagrindinis Teatro veiklos uždavinys 

– tenkinti Marijampolės savivaldybės bendruomenės kultūrinius poreikius, puoselėti, kurti ir plėtoti 

profesionalaus dramos teatro tradicijas.“. Nuostatuose rasime ir daugiau punktų, kuriuose teatrui 

deleguojama įvairių funkcijų, akcentuojant būtent profesionalumą. Tačiau įgyvendinti šiuos 

uždavinius bei funkcijas teatrui tenka su aktorių mėgėjų trupe. Tai visais atžvilgiais labai riboja teatro 

veiklą, menkina teatro įvaizdį bei populiarumą žiūrovų tarpe. Teatro, kaip profesionalios meno 

įstaigos situacija tampa labai dviprasmiška. Etatinės profesionalių aktorių trupės nebuvimas – 

pagrindinė kliūtis, neleidžianti teatrui tapti profesionaliojo scenos meno įstaiga. Teatras yra atsidūręs 
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varganoje mariginalo pozicijoje, kadangi nekviečiamas dalyvauti tradiciniuose respublikiniuose bei 

Lietuvoje vykstančiuose tarptautiniuose profesionalių teatrų festivaliuose. Spektakliais, sukurtais 

aktorių mėgėjų, beveik nesidomi profesionalioji teatro kritika, teatras neturi galimybių dažnai 

gastroliuoti, išvykti ilgesnėms kelių dienų gastrolėms, negali išlaikyti pastovaus repertuaro, tuo pat 

metu reguliariai jį atnaujindamas naujais spektakliais.  

Apskaitos tinkamumas 

      Dramos teatro apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70.  

     Apskaita kompiuterizuota. Buhalterijoje naudojama biudžeto-buhalterinė apskaitos programa 

„Finas“ ir Darbo užmokesčio programa „Finalga“.                                            

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

       Administracijos darbuotojams užtikrintos galimybės naudotis miesto ir mobiliuoju telefoniniu 

ryšiu, internetu, elektroniniu paštu. Sukurta ir nuolat atnaujinama interneto svetainė 

www.marijampoles teatras.lt. Yra galimybė bilietus iš anksto užsisakyti telefonu bei internetu. 

       Buhalterijoje naudojama prisijungimas prie savivaldybės sistemos („Finnet“) internetu, prie 

valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sistemos  (EDAS) internetu, prisijungimas prie VMI 

EDS internetu. Taip sutaupomos darbo laiko sąnaudos. 

Vidaus technologiniai veiksniai. 

      Naujos technologijos, modernios informacinės sistemos itin svarbios dramos teatro veiklos 

kokybei ir efektyvumui. Statant naujus spektaklius neretai būtinos pačios naujausios scenos 

technologijos. Šiuo tikslu atnaujinta stacionari scenos apšvietimo sistema bei garso atkūrimo ir 

transliavimo  įranga.  

Vidaus darbo kontrolė 

      Marijampolės dramos teatro direktoriaus 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtintos 

finansų kontrolės taisyklės. 

     Darbo tvarką reglamentuoja Vidaus darbo tvarkos taisyklės. 

 SSGG  ANALIZĖ 

 Stiprybės 

 Vienintelis  Sūduvos regione teatras kaip biudžetinė  meno įstaiga. 

 Gražūs ir jaukūs teatro rūmai patogioje miesto dalyje. 

 Teatro spektaklius lanko ne tik Marijampolės miesto, bet ir viso Sūduvos regiono gyventojai. 

Tai rodo teatro reikalingumą. 

 Sąžiningi, suprantantys teatro specifiką ir atsidavę teatrui darbuotojai. 

 Spektakliuose vaidinantys gabūs, talentingi marijampoliečiai. 

 Teatre nuolat veikia suaugusiųjų trupė, lėlių teatro trupė, jaunimo dramos studija, padedanti 

skleisti teatro meną jaunimo, moksleivijos tarpe ir ugdyti naują teatro žiūrovų kartą. 

 Kompiuterizuota buhalterinė apskaita. 
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 Atnaujinta stacionari scenos apšvietimo bei garso atkūrimo ir transliavimo įranga. 

 Išankstinis bilietų užsakymas telefonu bei internetu. 

 Sukurta ir nuolat atnaujinama internetinė teatro svetainė: www.marijampolesteatras.lt 

Silpnybės 

 Dėl nepakankamo finansavimo neturime etatinės profesionalių aktorių trupės, kurios buvimas 

leistų kurti ir plėtoti profesionalaus teatro tradicijas, kaip to reikalauja Marijampolės dramos 

teatro nuostatai, leistų siekti profesionaliojo scenos meno įstaigos pripažinimo. 

 Kadangi teatras nėra pripažintas profesionaliojo scenos meno įstaiga, negali dalyvauti 

projektinėje veikloje, skirtoje Lietuvos profesionaliųjų teatrų finansavimui, negali dalyvauti 

įvairiuose Lietuvos profesionaliųjų teatrų festivaliuose ir būti vertinamas profesionaliosios 

teatro kritikos. 

 Kadangi teatras neturi etatinės profesionalių aktorių trupės, negali organizuoti dažnų, 

ilgalaikių gastrolių po Lietuvą ir tokiu būdu plėsti teatro populiarumą bei uždirbti lėšų, 

reikalingų naujiems spektakliams kurti. Dėl šios priežasties teatras negali turėti ir pastovaus, 

tenkinančio įvairų žiūrovų skonį repertuaro.  

 Maži darbuotojų atlyginimai. 

 Per mažas pareigybių skaičius. 

 Neįrengta vėdinimo sistema apsunkina ir smarkiai riboja teatro veiklą karštuoju metų 

laikotarpiu – vasarą. 

Galimybės 

 Politinių partijų, kurių nariai yra išrinkti į Marijampolės savivaldybės tarybą, teigiamas 

požiūris į gilias Marijampolės dramos teatro  tradicijas (teatras įkurtas 1942 m, tuometinės 

miesto valdžios), pastangos užtikrinti jų tęstinumą, sudaro prielaidas tolesniam teatro, kaip 

meno įstaigos, egzistavimui. 

 Galimybė savarankiškai palnuoti bei organizuoti teatro kūrybinę, finansinę ir ūkinę veiklą. 

 Šiuolaikinių technologijų plėtra, modernių informacijos sistemų diegimas bei naudojimasis 

jomis suteikia teatrui galimybę intensyviau ir operatyviau bendrauti su kitais Lietuvos 

teatrais, kultūros įstaigomis, šalies bei savivaldybės valdžios institucijomis, reklamuoti teatrą, 

informuoti visuomenę apie teatre rodomus spektaklius.  

Grėsmės 

 Savivaldybės valdžioje esančių politikų – politinių partijų atstovų -  galimas siauras kultūros 

svarbos, profesionalaus teatro vaidmens, jo reikalingumo bei prasmingumo suvokimas,  

abejingumas, kelia grėsmę visaverčiam teatro egzistavimui. Dėl šios priežasties teatro 

finansavimas gali būti labai nestabilus ar net mažėti, teatras palaipsniui gali sunykti kaip 

profesionali meno įstaiga ir virsti eiliniu teatro mėgėjų kolektyvu, kuris negali daryti 

visuomenei tokio poveikio kaip profesionalus teatras, pajėgiantis sukurti aukštesnės kokybės 

kultūrinę aplinką. 

 Dėl didelės socialinės atskirties, namų ūkių išlaidų, skiriamų poilsiui ir kultūrai, mažėjimo 

galimas žiūrovų skaičiaus ir gaunamų lėšų už parduotus bilietus mažėjimas. 

 Didėjantis internetinių socialinių tinklapių populiarumas, stiprėjanti žmonių psichologinė 

priklausomybė nuo televizijos, įvairių kompiuterinių žaidimų, internetinių pramogų gali 

mažinti domėjimąsi teatru kaip laisvalaikio leidimo forma. 
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Strateginio tikslo pavadinimas. 

Sudaryti sąlygas profesionalaus teatro meno kūrimui ir sklaidai. Kodas – 01. 

Strateginio tikslo aprašymas. 

Marijampolės dramos teatras, įgyvendindamas strateginį tikslą, atlieka šias strategines funkcijas: 

 kuria, formuoja ir pristato šiuolaikinio teatro meno tradicijas; 

 ugdo, formuoja ir tenkina visuomenės poreikį profesionaliajam teatro menui; 

 sudaro sąlygas talentingiems ir pripažintiems Lietuvos menininkams ir teatrams pristatyti 

geriausius savo pastatymus; 

 sudaro sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos kūrėjams bei atlikėjams 

dalyvauti kūrybinėje teatro veikloje; 

 atskleidžia ir ugdo scenos meno talentus, siekia, kad su teatru susipažintų kuo daugiau visų 

socialinių grupių gyventojų; 

 prisideda prie Marijampolės miesto meninės kultūros įvaizdžio formavimo. 

 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa: 

TEATRO MENO PRISTATYMAS ŽIŪROVUI  

 

Strateginio veiklos plano priedai 

1 b forma. Programų aprašymas. 

1 lentelė.   2021-2023-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, uždavinių vertinimo kriterijai, 

priemonės ir asignavimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1b forma  

 

Marijampolės dramos teatras 

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

  

 

Biudžetiniai metai 2021-ieji metai. 

Asignavimų valdytojas, 

kodas  

Marijampolės dramos teatras, kodas 290496690 

Vykdytojas, kodas Marijampolės dramos teatras 

 

Programos pavadinimas Teatro meno pristatymas žiūrovui Kodas 01 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Tęstinė programa, skirta teatro strateginiam tikslui įgyvendinti, 

kuriant ir skleidžiant profesionalųjį teatro meną, ugdant 

visuomenės poreikį profesionaliajam teatro menui, sudarant 

sąlygas talentingiems ir pripažintiems teatro menininkams 

dalyvauti kūrybinėje teatro veikloje, o kitiems Lietuvos 

profesionaliems teatrams pristatyti geriausius savo pastatymus 

Marijampolės dramos teatre, formuojant Marijampolės miesto 

meninės kultūros įvaizdį. 

Ilgalaikis prioritetas 

 (pagal SPP) 

- Kodas - 

Šia programa 

įgyvendinamas 

savivaldybės strateginis 

tikslas: 

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant 

kokybiškas socialinės paramos, švietimo, 

turizmo, sporto, kultūros ir sveikatos apsaugos 

paslaugas 

Kodas 01 
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Programos 

tikslas 

Pristatyti teatro meną Marijampolėje ir kituose Lietuvos 

miestuose 

Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Uždaviniai: 

1. Kurti ir rodyti naujus profesionalaus lygio spektaklius pagal nacionalinę ir užsienio 

dramaturgiją. 

 

Uždaviniui įgyvendinti numatytos šios priemonės: 

-išlaikyti esamas teatro kūrybinio, aptarnaujančio ir techninio personalų bei administracijos 

apimtis, mokant atlyginimus spektaklių kūrėjams, atlikėjams ir kitiems darbuotojams pagal 

sutartis; 

-spektaklių kūrimui nuolatos ieškoti talentingų žmonių Marijampolėje,ypač jaunimo, 

moksleivijos tarpe, juos atskleisti bei ugdyti prie teatro nuolat veikiančioje studijoje, kviesti 

profesionalius ir talentingus Lietuvos teatro menininkus; 

-išlaikyti teatro pastatą, gerinti darbo sąlygas, atnaujinti ir tobulinti technines priemones 

reikalingas spektaklių kūrimui bei rodymui,  finansuoti naujų spektaklių kūrimui bei viešam 

atlikimui skirtas prekes ir paslaugas.. 

 

2. Supažindinti Lietuvos žiūrovus su Marijampolės dramos teatro spektakliais, o 

Marijampolės gyventojus su kitų Lietuvos profesionaliųjų teatrų geriausiais pastatymais. 

 

Uždaviniui įgyvendinti numatytos šios priemonės: 

-pagal galimybes dalyvauti projektuose, festivaliuose, organizuojamuose Lietuvoje, rengti 

teatro gastroles kituose Lietuvos miestuose bei rajonuose; 

-kviesti  kitus Lietuvos profesionaliuosius teatrus  parodyti mūsų teatre geriausius savo 

pastatymus.     

Programos 

tikslas 

 Kodas   02 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

(aprašomi uždaviniai, priemonės rezultato ir produkto kriterijai) 

 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įvairiems visuomenės sluoksniams suteikiamos galimybės pažinti profesionalų teatro meną. 

Plečiamas visuomenės meninis kultūrinis akiratis, ugdomas profesionaliosios meninės kultūros 

poreikis, formuojamas teigiamas Marijampolės miesto meninės kultūros įvaizdis.  

 

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Programa finansuojama iš Savivaldybės 

biudžeto, specialiųjų programų lėšų ir paramos lėšų. 

 

 

Marijampolės savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma 

programa: 

 3 prioritetas: Modernios ir saugios visuomenės plėtra. 

 3.1. Pagerinti sąlygas vietos bendruomenei dalyvauti kultūroje ir ją vartoti. 
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01 Sudaryti sąlygas profesionalaus teatro meno kūrimui ir sklaidai

01 Teatro meno pristatymas žiūrovui

01 Pristatyti teatro meną Marijampolėje ir kituose Lietuvos miestuose

01 01 Kurti ir rodyti naujus profesionalaus lygio spektaklius pagal nacionalinę ir užsienio dramaturgiją

SB 348,0 347,0 318,9 1,0 348,0 348,0

SB(VB)

SB(SP) 26,0 24,0 2,0 27,0 27,0

Iš viso:
374,0 371,0 318,9 3,0 375,0 375,0

01 01 SB

Iš viso:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 01 Kt.

SB (VB)

Iš viso:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Iš viso: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 01 374,0 371,0 318,9 3,0 375,0 375,0

01 02

SB

SB(SP)

Iš viso:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SB

Iš viso:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 374,0 371,0 318,9 3,0 375,0 375,0

Iš viso uždaviniui:

Supažindinti Lietuvos žiūrovus su Marijampolės dramos teatro spektakliais, o Marijampolės 

gyventojus su kitų Lietuvos profesionalių teatrų geriausiais pastatymais

01 02 02 Kviesti kitus Lietuvos 

profesionaliuosius teatrus parodyti 

mūsų teatre geriausius savo 

pastatymus

01

Išlaidoms

01

01

03 Išlaikyti teatro pastatą, gerinti darbo 

sąlygas, atnaujinti ir tobulinti 

technines priemones reikalingas 

spektaklių kūrimui bei rodymui.  

01

02 Spektaklių kūrimui nuolatos ieškoti 

talentingų žmonių Marijampolėje, 

ypač jaunimo, moksleivijos tarpe, 

juos atskleisti bei ugdyti prie teatro 

nuolat veikiančioje studijoje, kviesti 

profesionalius ir talentingus 

Lietuvos teatro menininkus

02

01

Dalyvauti projektuose, 

festivaliuose, organizuojamuose 

Lietuvoje, rengti teatro gastroles 

kituose Lietuvos miestuose bei 

rajonuose

Išlaikyti esamas teatro kūrybinio, 

aptarnaujančio ir techninio 

personalų bei administracijos 

apimtis, mokant atlyginimus 

spektaklių kūrėjams, atlikėjams ir 

kitiems darbuotojams pagal sutartis

08 290496690

Iš viso uždaviniui:

Iš viso  programai: 

04

2021-2023-ŲJŲ METŲ

MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR  

ASIGNAVIMAI                                                                                                                
U
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2021- ųjų metų asignavimų planas
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Finansavimo šaltinių suvestinė

374,0

Savivaldybės biudžeto lėšos SB

SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ  VISO:

348,0

Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) 26,0

0,0

Kiti finansavimo šaltiniai Kt.

KITI ŠALTINIAI, IŠ  VISO:

0,0

Asignavimai biudžetiniams 2021-

iesiems metams
Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)
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tūkst. Eur

1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS: 374,0 375,0 375,0

1.1. išlaidoms, iš jų: 371,0 372,0 372,0

1.1.1. darbo užmokesčiui 318,9 318,9 318,9

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti

3,0 3,0 3,0

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 374,0 375,0 375,0

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 374,0 375,0 375,0

2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 348,0 348,0 348,0

2.1.1.2.  Savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos lėšos 

SB(AA)

 2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos 

(pajamos už suteikiamas paslaugas) 

SB(SP)

26,0 27,0 27,0

2.1.1.4. Paskolos lėšos P

2.1.1.5.  Valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)

2.1.1.6. Valstybės  biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės 

investicijų programos) SB(VIP)

 2.1.1.7.  Savivaldybės biudžeto lėšos 

projektams kofinansuoti SB(ES)

2.1.1.8. Valstybės ir savivaldybės biudžeto 

tarpusavio atsiskaitymų lėšos  SB(TA)

2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo 

lėšos PF

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 0,0 0,0 0,0

2.2.1.Europos Sąjungos paramos lėšos ES

2.2.2.Kelių priežiūros ir plėtros programos 

lėšos KPPP

2.2.4. Valstybės biudžeto lėšos LRVB

2.2.5. Paskolos lėšos P

2.2.6. Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo lėšos  PSDF

MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO PROGRAMOS ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI       

Numatomi 

2022-ųjų 

metų 

asignavimai

Numatomi 

2023-iųjų 

metų 

asignavimai

Asignavimai 

biudžetiniams 

2021-iesiems 

metams

Ekonominės klasifikacijos grupės
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2021 m. 2022 m. 2023 m.

01 Pristatyti teatro meną Marijampolėje ir kituose Lietuvos miestuose

R-01-01-01-01 Teatro spektakliai (žiūrovų skaičius, tūkst.) 6 6 6

R-01-01-01-02 Gastroliuojančių teatrų spektakliai (žiūrovų skaičius, tūkst.) 8 8 8

01-01 Kurti ir rodyti naujus profesionalaus lygio spektaklius pagal nacionalinę ir 

užsienio dramaturgiją

P-01-01-01-01-01 Išlaikyti esamas teatro kūrybinio, aptarnaujančio ir techninio personalų bei administracijos apimtis, 

mokant atlyginimus spektaklių kūrėjams, atlikėjams ir kitiems darbuotojams pagal sutartis (etatų 

skaičius)

27,5 27,5 27,5

P-01-01-01-01-02 Spektaklių kūrimui nuolatos ieškoti talentingų žmonių Marijampolėje, ypač jaunimo, moksleivijos tarpe, 

juos atskleisti bei ugdyti prie teatro nuolat veikiančioje studijoje, kviesti profesionalius ir talentingus 

Lietuvos teatro menininkus (premjerų skaičius)

3 3 3

P-01-01-01-01-03 Išlaikyti teatro pastatą, gerinti darbo sąlygas, atnaujinti ir tobulinti technines priemones reikalingas 

spektaklių kūrimui bei rodymui, finansuoti naujų spektaklių kūrimui bei viešam atlikimui skirtas prekes 

ir paslaugas  (scenos meno priemonių įsigijimas (tūkst.Eur))

3,0 3,0 3,0

01-02 Supažindinti Lietuvos žiūrovus su marijampolės dramos teatro spektakliais, 

o Marijampolės gyventojus su kitų Lietuvos profesionalių teatrų geriausiais 

pastatymais

P-01-01-01-02-01 Dalyvauti projektuose, festivaliuose, organizuojamuose Lietuvoje, rengti teatro gastroles kituose 

Lietuvos miestuose bei rajonuose (Kultūros paso projekto  spektaklių skaičius)
20 20 20

P-01-01-01-02-02 Kviesti kitus Lietuvos profesionaliuosius teatrus parodyti mūsų teatre geriausius savo pastatymus 

(spektaklių skaičius)
46 46 46

 PROGRAMOS 

Vertinimo kriterijų reikšmės
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo 

kriterijaus kodas

TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS


