2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021 m. gegužės mėn. 24 d. Vilnius
VšĮ "Teatriukas", kodas 124544246, buveinės adresas Šilo g. 4, Drąsių km., Molėtų r. (toliau įstaiga),
įsteigta 1998-09-24.
Veiklos tikslai, jų įgyvendinimas 2020metais, veiklos planai
Įstaigos pagrindinis tikslas kurti profesionalaus teatro meno spektaklius, edukacines veiklas ir skleisti
kuo plačiau Lietuvoje ir užsienyje. Ieškoti tam naujų formų, būdų, finansavimo.
Taip pat vykdyti socialines veiklas - kurti ir atlikti programas kaimo vaikams, socialinę atskirtį
patiriantiems vaikams, organizuoti socialines meno vasaros stovyklas.
2020 metais dėl pasaulinės Corona viruso pandemijos veikla kovo 16 - birželio mėn., bei lapkričio gruodžio mėn. buvo visai sustojusi. Neįvyko 5 užsienio gastrolės, 2 premjeros, taip pat praradome
įdirbį su klientais, naujai į spektaklį ŽALIA GYVA įvesti aktoriai įsidarbino kituose teatruose.
Ištikusi situacija sąlygojo tam tikrą finansinę ir kūrybinę krizę. Nežiūrint į tai pavyko įgyvendinti 1
užsienio gastroles vasario mėn. į Belgijos ir Liuksemburgo lietuvių bendruomenes. Taip pat
surengėme nuotolinį spektaklį Pasaulio lietuviams gegužės mėn. Pavyko vasarą surengti vasaros
stovyklas vaikams ir Tarptautinį teatro festivalį LABAS pusiau nuotoliniu būdu.
Finansuojant BĮ „Lietuvos kultūros taryba“ buvo įvykdyti sekantys projektai:
„Labas“ – kasmetinis tarptautinis teatro festivalis patiems mažiausiems 2020 m. Spalio mėn. speciali programa buvo įgyvendinta neįgalius vaikus ugdančiose institucijose - Kijėlių spec. ugdymo
centre ir Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose - pagalbos centre „Šeimos slėnis”.
Finansuojant Molėtų raj.sav, Suorganizuota kasmetinė socialinė stovykla Drasių kaime, Molėtų
rajone liepos ir Rugpjūčio mėn.
Įstaigos "gyvi" pasirodymai didesniuose Lietuvos festivaliuose:
1. Vilniaus knygų mugėje vasario mėn.
2. Daugiavaikių Šeimų festivalyje „MES ” gegužės mėn. nuotoliniu būdu;
3. Panevėžio bendruomenių sąskridyje rugpjūčio mėn.

4. Įgyvendinti 3 pasirodymai su Labdaros fondu Viena šeima.
5. Knygos pristatymas Klaipėdos knygų mugėje spalio mėn.
Aktyviai dalyvavome Kultūros ministerijos Kultūrs paso priemonėje Neformalaus ugdymo veikloms
mokyklose, iš viso surengti 26 pasirodymai Lietuvos ugdymo įstaigose nuotoliniu būdu per Kultūros
paso priemonę. Socialiai remtini vaikai pasirodymuose apsilankė nemokamai.
Tuo pat metu buvo vykdyta komercinė - ūkinė veikla - teatro spektaklių pristatymai, kūrybinių ir
meninių pramogų organizavimas įvairioms institucijoms ir užsakovams. Iš viso surengti 28
pasirodymai, bei 5 pasirodymai labdaros pagrindais.
Daugiausia pasirodymų vyko nuotoliniu būdu. Skubiai buvo sukurta naujas paslauga - Nuotolinė
teatro pamoka, kurią buvo galima teikti mokykloms ir karantino metu.
Veiklos planai 2021
2021 metais planuojama aktyvesnė tinklaveika su užsienio šalyse veikiančiais kultūros operatoriais,
meno tinklais, festivaliais.
Planuojami tarptautiniai projektai:
kasmetinio tarptautinio festivalio „Labas“ organizavimas Rugsėjo mėn.
Dalyvavimas tarptautinėje teatrų vaikams bendruomenėje (Small Size, Anna Lindh, Nordic Baltic
Network),

Planuojama dalyvauti sekančiuose festivaliuose ir kituose svarbiuose renginiuose:
Numatomos premjeros - "Žvaigždinio planeta" ir "Nenuobodi istorija apie sveiką gyvenseną".
Numatoma toliau vykdyti edukacinę veiklą, tame tarpe organizuoti kūrybinę stovyklą kaimo vaikams
Drasių kaime, Molėtų rajone (rugpjūčio mėn) - pakviesti 50 vaikų iš šeimų, kuriose patiria socialinę ir
kt atskirtį. Stovykla, gavus Molėtų raj. savivaldybės finansavimą šeimoms nekainuos.
Toliau vystyti socialinį verslą ir įgyvendinti projektą „Drasių kalvė“, kuriam gautas finansavimas
pastato rekonstrukcijai pagal programas „Interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti“,
„Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros
gerinimas“ (Molėtų VVG)
Taip pat numatoma toliau vykdyti komercinę – ūkinę veiklą panašiomis apimtimis kaip ir 2019
metais, jei leis pandeminė situacija, nes 2020 m. veikla tikrai buvo labai apribota.
Finansinė informacija
Įstaigos kaipitalas laikotarpio pradžioje sudarė 79 Eur, laikotarpio pabaigoje 79 Eur. Metų pabaigoje
yra trys dalininkai –Dalia Mikoliūnaitė, dalies vertė 14,48 Eur, Žilvinas Ramanauskas, dalies vertė
14,48 Eur, ir Visuomeninė organizacija „Giedraičių bendruomenės centras“, dalies vertė 50 Eur.
Kapitalas pilnai apmokėtas.
Všį Teatriukas 2020 m. gavo 169768 Eur paramos, tame tarpe 169639 Eur tikslinės ir 129 Eur
netikslinės paramos.
Tikslinis finansavimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 48164 Eur, per 2020 m. gauta 169510
Eur, panaudota 55491 Eur, likutis metų pabaigoje 162183 Eur susidarė dėl nuomojamo ilgalaikio turto
( pastato, esančio Drąsių k.5, Dubingių sen., Molėtų raj.sav. ) sukauptų remonto sąnaudų ir gauto
finansavimo nudėvėjimo per nuomos laikotarpį, pasibaigus rekonstrukcijai. Tikslinis finansavimas
panaudotas 2020 m. veiklos sąnaudoms dengti.
Kitas finansavimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 0 Eur, per 2020 m. gauta 129 Eur,
panaudota 129 Eur, likutis metų pabaigoje 0 Eur. Kitas finansavimas panaudotas 2020 m. veiklos
sąnaudoms dengti.
Tikslinės paramos šaltiniai:
- Lietuvos kultūros taryba – 43400 Eur, panaudota 38781 Eur turui –ŽALIA GYVA; 2020 m. LABAS
festivaliui;
- Molėtų raj. savivaldybė – 4000 Eur, panaudota stovyklos vaikams organizavimui;
- Soc. apsaugos ir darbo ministerija – 4550 Eur, panaudota Covid padariniamas mažinti;
- Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM – 117560 Eur, panaudota 8160 Eur Drąsių kalvės
stovyklai, 104577 Eur nuomojamo pastato rekonstrukcijai.
Netikslinės paramos šaltiniai:
VMI - 129 Eur, panaudota 2020 metais.
Pajamos ir sąnaudos 2020 metais:
- pajamos už suteiktas paslaugas sudarė 47940 Eur,
- kitos pajamos, įskaitant finansavimą, sudarė 55621 Eur,
- suteiktų paslaugų savikaina sudarė 6004 Eur,
- veiklos sąnaudos sudarė 33685 Eur, tame tarpe pardavimo 57 Eur, darbuotojų išlaikymo 17448 Eur,
nusidėvėjimo – 4470 Eur, patalpų nuomos – 3806 Eur, ryšių 354 Eur, transporto išlaikymo – 817 Eur,
komandiruočių – 1348 Eur, apskaitos – 699 Eur, veiklos mokesčių – 148 Eur, projektų vykdymo –
44948 Eur bei kitos sąnaudos.
Įstaigoje 2020 m. pradžioje dirbo 2 darbuotojai, pabaigoje – 2 darbuotojai.

Vadovui 2020 m. priskaičiuota 15292 Eur darbo užmokesčio ir 423 Eur komandiruočių, gauta parama
iš Socialinės ir darbo ministerijos 6950 Eur ir subsidijų už prastovas 874 Eur.
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