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ŠILUTĖS KAMERINIO DRAMOS TEATRO ANALIZĖ 

 

TEATRO STATUSAS, PAGRINDINIAI TIKSLAI IR VEIKLOS KRYPTYS.  

Teatras įsteigtas 1961 m. 1991 m. teatras tapo Šilutės savivaldybės teatru, turi pastovią trupę, kuriančią spektaklius vietoje, tam tikroms 

auditorijoms ir tam tikrą kiekį.   

2005 metais, atsižvelgiant į teatro kūrybinių darbuotojų išsilavinimą, turimą stažą bei formuojamą repertuarą, Kultūros ministro įsakymu 

Šilutės teatras pripažintas profesionaliu teatru, turi profesionalios meno įstaigos licenciją (išduotą Kultūros ministerijos 2005 m. birželio 23 d. Nr. 

IX-2257). Teatras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu.  

Pagrindiniai Šilutės kamerinio dramos teatro - profesionalios įstaigos veiklos tikslai yra pristatyti profesionalaus teatro bei kitą profesionalaus 

scenos meną, kurti ir plėtoti profesionalaus dramos teatro tradicijas, formuoti ir pristatyti Šilutės krašto bendruomenei, visuomenei šiuolaikinio dramos 

teatro tendencijas ir kryptis, kūrybiškai perteikti  scenos meno kultūros vertybes, vykdyti švietėjišką veiklą.  

Teatras yra kamerinis (skirtas nedidelei patalpai, nedideliam klausytojų ar žiūrovų skaičiui). Teatras tapo repertuariniu teatru ir turi savo 200-

300 žiūrovų auditoriją Šilutėje.  

Vienas svarbiausių teatro veiklos kryptis yra socialinės – edukacinės programos: teatras rengia teatrinius edukacinius užsiėmimus 

moksleiviams, senjorams, žmonėms turintiems priklausomybių. Kiekvienais metais teatras gauna užsakymų kalėdiniams renginiams, įvairių progų 

šventinėms programoms (miestelių šventėms, valstybinėms šventėms ir t.t.). 

Teatras dalyvauja šalies renginiuose, programose, pristatydamas šiuolaikinį  profesionalųjį teatro meną. 

 

TEATRO KAITOS VIZIJA IR MISIJA, TIKSLAI 

CREDO - Teatras nebegali ir nenori likti uždara bendruomenė. 

TEATRO KAITOS VIZIJA. Teatras – patraukli vietos bendruomenei susitikimų ir dialogo vieta su gerai pasirengusiais teatro meno kūrėjais, 

telkiančiais šiandieninį žiūrovą domėtis profesionaliuoju menu, darančiu reikšmingą įtaką socialinei, kultūrinei aplinkai. 

TEATRO KAITOS MISIJA.  Teatro meno pagalba turtinti ir ugdyti Šilutės bendruomenę, pristatyti patrauklius profesionalius kūrinius 

Šilutės krašto bendruomenei. Motyvuoti teatro trupę aktyviai ir kūrybiškai reikštis meninėje ir sociokultūrinėje erdvėje, plėtoti teatro paslaugų 

rinkodarą, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais ir verslo partneriais.  

TEATRO KAITOS TIKSLAI 

1. Kurti konceptualų repertuarą, pagal poreikius, su jį lydinčiais renginiais suformuotus tiek spektaklius, tiek diskusijas, tiek bendravimą su 

žiūrovais. 

2. Stiprinti pozityvią teatro ir bendruomenių, verslo  partnerystę, atliepiant šiandieninį poreikį ir puoselėjant teatro  vertybes. 

3. Teatro veikla, paklausiomis paslaugomis ir pasiekimais garsinti Šilutės kraštą. 
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TEATRO APLINKOS IR SITUACIJOS APRAŠYMAS 

 

ETATAI, DARBUOTOJAI  

2016 m. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T1-2467 įstaigai patvirtintas didžiausias leistinas 

pareigybių skaičius – 7 etatai.  

Teatre veiklų įvairovė, meniniai sprendiniai, teatro trupės psichologinis klimatas labiausiai priklauso nuo režisieriaus, kuris turi būti teatro 

lyderis, suburiantis aplink save žmones.  

Šilutės kamerinio dramos teatro trupės režisierius S.P. 1987 m. Vilniaus kultūros mokykloje įgijo režisieriaus specializaciją. 2010 m. įgijo 

aukštąjį išsilavinimą Klaipėdos universitete, kur jam suteiktas dramos teatro režisieriaus kvalifikacinis laipsnis. Dirba Šilutės teatre režisieriumi nuo 

1989 m.  

Teatro aktorė A.R.M. 1993 m. Lietuvos muzikos akademijoje įgijo dramos teatro aktoriaus kvalifikaciją. Dirba Šilutės teatre aktore nuo 1999 

m. Teatro aktorius V. P. 1997 m. Klaipėdos universiteto Menų fakultete įgijo režisūros specialybę. Dirba Šilutės teatre aktoriumi nuo 1999 m.          

Teatro aktorius V. B. nuo 2017 m. studijuoja Klaipėdos universitete (Lietuvių filologijos ir režisūros programa). Dirba Šilutės teatre aktoriumi nuo 

1998 m. Teatro ūkio dalies vedėja J.R. 2008 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė monumentaliosios dailės (scenografijos) magistro studijų programą 

ir įgijo dailės magistro (scenografo) kvalifikacijos laipsnį. Šilutės teatre dirba nuo 2010 m. 

Turima trupės patirtis ir kvalifikacija leidžia vykdyti veiklą: kurti lėlių, choreografinius, dramos spektaklius, rengti menines akcijas, vykdyti 

edukacinę veiklą, vesti renginius.  

Teatro trupėje yra 5 kūrybiniai etatai, tačiau vienas (aktoriaus) etatas neužimtas nuo 2018 m. Priežastys: konkurencija (jauni aktoriai renkasi 

Klaipėdos profesionalius teatrus), reikalingas aukštasis (aktoriaus/režisieriaus) išsilavinimas,  nedidelis atlyginimas (553 eurai po mokesčių), 

susiformavusi nekintanti teatro aplinka. 

 

PAREIGYBĖS, ETATAI, FUNKCIJOS (1 lentelė) 

Eil. Nr. Pareigybė Etatas 

 

Darbo stažas (teatre) Išsilavinimas Papildomos atliekamos funkcijos teatre 

1 Direktorė 1 14 m. 

  

Aukštasis Atlieka funkcijas: paslaugų pardavimo vadybininko, 

projektų vadovo, raštvedžio, scenos darbininko, 

valytojo, archyvaro, teatro svetainės 

administratoriaus. 

2 Režisierius 1 31 m. Aukštasis Atlieka funkcijas: spektaklių garso ir apšvietimo 

apipavidalintojo. 

3 Aktorė 1 21 m. Aukštasis Atlieka funkcijas: grimerio, spektaklių personažų 

kostiumų prižiūrėtojos, butaforininko, valytojo. 
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4 Aktorius 1 21 m. Aukštasis Atlieka funkcijas: kasininko, scenos darbininko,  

inscenizacijų kūrimo. 

5 Aktorius 1 22 m. Nebaigtas aukštasis  Atlieką funkcijas: garso operatoriaus, garso ir 

apšvietimo techninės bazės prižiūrėtojo, scenos 

darbininko. 

6 Aktorius (-ė) 1 -  Neužimtas etatas  

7 Ūkio dalies vedėjas 1 9 m. Aukštasis Atlieką funkcijas: dailininko, scenografo, 

maketuotojo, siuvėjo. 

ATLYGINIMŲ VIDURKIS (ATSKAIČIUS MOKESČIUS) (2 lentelė) 

Eil.

Nr. 

Pareigybė 2019 (Eurais) 

Pastovioji Kintama Viso 

1 Direktorė 841 - 841 

2 Režisierius 574 198 772 

3 Aktorė 553 168 721 

4 Aktorius 553 168 721 

5 Aktorius 553 168 721 

6 Aktorius (-ė)  553  - 553 

7 Ūkio dalies vedėjas 464 154 618 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS (3 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

Programos/kursų/kūrybinių dirbtuvių 

pobūdis 

2016 (darbuotojų 

skaičius) 

2017 (darbuotojų 

skaičius) 

 

2018 (darbuotojų skaičius) 

 

1. Kvalifikacijos kėlimas (kūrybiniai 

darbuotojai) 

3 2 1 

2. Kvalifikacijos kėlimas (administracija) 1 2 1 
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MOKAMŲ IR NEMOKAMŲ RENGINIŲ SKAIČIUS, IŠ JŲ REPERTUARINIAI  (4 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

Renginio forma 2016  2017 

 

2018 

 

Mokami 

1. Spektaklis 22 24 37 

1.1.  Iš jų repertuariniai  8 7 10 

2. Gatvės vaidinimas 2 3 3 

2.1.  Iš jų repertuariniai 2 3  3 

3. Edukacijos 1 2 2 

3.1. Iš jų repertuariniai 1 2 2 

Nemokami 

4. Spektaklis 11 8 17 

5. Gatvės vaidinimas 5 6 5 

6. Edukacijos 23 24 11 

Viso: 64 64 71 

Nemokami renginiai ir nemokamos paslaugos teikiamos Šilutės rajone: socialinių paslaugų įstaigose (senelių namai, dienos centras, vaikų 

globos namai, reabilitacijos centrai ir t.t.), švietimo įstaigos, Šilutės trečiojo amžiaus universitetas (TAU), taip pat kiekvienai norą pareiškusiai ir 

einamų metų pradžioje suderinusiai Šilutės raj. seniūnijai (dalyvauta seniūnijų, kultūros centrų, bendruomenių organizuojamuose renginiuose). 

Šilutės kamerinis dramos teatras, būdama profesionali meno įstaiga, kiekvienais metais formuoja repertuarą (profesionaliojo scenos meno 

įstaigos repertuaras – profesionaliojo scenos meno įstaigoje sukurtų ir tam tikru laikotarpiu viešai atliekamų scenos meno kūrinių visuma) (LR teatrų 

ir koncertinių įstaigų įstatymo Nr. IX-2257 pakeitimo įstatymas I skyriaus, 2 straipsnio 6 punktas).  

 

PREMJEROS (5 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

Renginio forma 2016  2017 

 

2018 

 

1. Spektaklis 2 2 3 

2. Gatvės vaidinimas 1 1 - 

3. Edukacijos 1 1 - 
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ŽIŪROVŲ SKAIČIUS TEARO SALĖJE (6 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

Renginio forma 2016  2017 

 

2018 

 

1. Spektaklis 1839 2376 2241 

2. Edukacija/renginys 1420 875 564 

Sumažėjas edukacijų/renginių žiūrovų skaičius 2017 -2018 m. yra sąlygotas mažesnės apimties tikslinių grupių dalyvavimas paslaugoje  (pvz. 

paskiros pradinukų klasės ir t.t.) 

 

GASTROLĖS KITOSE SAVIVALDYBĖSE (7 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

 2016  2017 

 

2018 

 

1. Gastrolių vieta Pasvalio, Vilniaus, Alytaus, 

Mažeikių, Pagėgių, Kauno, 

Šiaulių, Tauragės rajonuose. 

Ukmergės, Vilniaus, Šakių, 

Pagėgių, Raseinių rajonuose. 

Skuodo, Šilalės, Pagėgių, Klaipėdos, 

Ukmergės, Kelmės, Mažeikių 

rajonuose. 

2. Gastrolių skaičius 8 5 12 

Gastrolės - privaloma veikla profesionaliam teatrui. Gastrolių organizavimo tvarką nustato kultūros ministras. Kadangi teatras neturi scenos 

darbininkų į gastroles vyksta visas kolektyvas, nes reikia atlikti dekoracijų iškrovimo ir pakrovimo darbus, scenografijos montavimo, garso ir šviesos 

aparatūros sumontavimo ir išmontavimo, įgarsinimo, apšvietimo darbus, grimerio ir aprengėjo darbus. 

 

SOCIALINIAI PARTNERIAI IR PASLAUGOS 2018-2019 m.  

Teatras vykdo sociokultūrinę veiklą, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys:  

1. Bendradarbiaujama su Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centru, mokiniams sudaroma galimybė apsilankyti Teatro spektakliuose 

nemokamai, mokiniai įtraukiami į spektaklių paruošimų darbus, kuriant ir tvarkant butaforiją, scenografiją.  

2. Bendradarbiaujama su Rusnės specialiąją mokykla, rodomi spektakliai, nemokamai pravedami renginiai vaikams.  

3. Bendradarbiaujama su Švėkšnos specialiąją mokykla „Diemedis“, rodomi spektakliai, nemokamai pravedami renginiai vaikams. 

4. Bendradarbiaujama su asociacija „Pagalba onkologiniams ligoniams“, jos nariai kviečiami  apsilankyti kiekviename Teatro spektaklyje 

nemokamai, vedama apsilankymų apskaita.  

5. Bendradarbiaujama su Šilutės Afganistano karo dalyvių draugija, jos nariai kviečiami  apsilankyti Teatro spektaklyje nemokamai, vedama 

apsilankymų apskaita. 

6. Bendradarbiaujama su Šilutės rajono ugdymo įstaigomis: darželis „Gintarėlis“, Šilutės pirmoji gimnazija, Šilutės Žibų pradinė mokykla, 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla, Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla, Šilutės Vydūno gimnazija, 

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, Vainuto gimnazija, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Šilutės r. Usėnų 
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pagrindinė mokykla, pagal sutartis vedama apskaita. Ugdymo įstaigose vyko edukacinės programos „Švytis“ ir „Namo statymas“, rodomi spektakliai, 

pravedami renginiai vaikams.   

7. Šilutės kamerinis dramos teatras bendradarbiauja su visomis rajono kultūros įstaigomis, aktoriai dalyvauja renginių programose, teatras 

suteikia galimybę pasinaudoti butaforija, kostiumais, padeda kuriant scenografiją, suteikia transporto paslaugas F. Bajoraičio bibliotekai, Šilutės H. 

Šojaus muziejui, Šilutės kultūros ir pramogų centrui, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrui, Salos etnokultūros ir informacijos centrui, Kintų Vydūno 

kultūros centrui, Žemaičių krašto etnokultūros centras. 

8. Bendradarbiaujama su „Taikos kelias“, „Gabrielius“ reabilitacijos centrais, rodomi spektakliai, pravedami renginiai reabilitantams. 

9. Bendradarbiaujam su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, suteikiant galimybę mokytojams senjorams apsilankyti teatro spektakliuose 

nemokamai. 

10. Bendradarbiaujama su Šilutės senelių namais, senelių namais „Senjorų Eldoradas“ rodomi spektakliai, pravedami renginiai įstaigos 

klientams. 

11. Bendradarbiaujama su Macikų socialinės globos namai, rodomi spektakliai, pravedami renginiai įstaigos klientams. 

12. Bendradarbiaujama su Saugų vaikų globos namais, Šilutės socialinių paslaugų centru, rodomi spektakliai, nemokamai pravedami 

renginiai vaikams. 

13. Bendradarbiaujama su Šilutės bendruomenėmis: Usėnų, Švėkšnos, Katyčių, Saugų, Gardamo, Vainuto, Rusnės, Kintų, Bikavėnų, 

Žemaičių Naumiesčio Bendruomeniniais šeimos namais rodomi spektakliai, pravedami renginiai.  

14. Bendradarbiaujama su UAB „Bikuva“, UAB  „Statyk pats“, UAB „Makveža“, UAB „Litorina“, perkant teatrui reikiamas prekes 

suteikiama nuolaida. 

15.Teatras taip pat turi partnerius -Šilutės rajono savivaldybės Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Ž. Naumiesčio, Kintų, Rusnės, Saugų, Gardamo, 

Katyčių seniūnijų seniūnus.  

 SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SOCIALINIAMS PARTNERAIMS SKAIČIUS (8 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

 2016  2017 

 

2018 

 

1. Švietimo įstaigos 15 12 18 

2. Socialinės įstaigos 11 7 14 

3. Kultūros įstaigos 5 8 9 

4. Kitos (bendruomenės, asociacijos ir t.t.) 11 9 8 

 

TEATRO DALYVAVIMAS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOSE  

 2017 m. parengta NVŠ programa „Teatro dirbtuvės“ - Jaunimo studija. Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriuje ji akredituota 2018 m. 

vasario mėn. ir tais pačiais metais pradėta įgyvendinti. Teatre veikia 14-18 metų Šilutės miesto ir rajono (Usėnų, Kintų, Vainuto, Saugų) 11 narių 

grupė „Jaunimo studija“ Užsiėmimus (mokymus) veda teatro aktoriai profesionalai V. Paldauskas, V. Bartuška, A. Rimkevičiūtė – Mockienė, 
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programą administruoja įstaigos vadovas. Dalyviai  įgijo  vaidybos  pradmenis, išmoko improvizuoti ir tobulinti savo kūrybinius gebėjimus. Kartu su 

teatro aktoriais jaunuoliai pastatė gatvės vaidinimą „Tratuaro vabalai“. Jis buvo parodytas 2018 m. Šilutės miesto šventėje, Katyčių ir Vainuto 

miestelių šventėse.  Įgyvendinant programą įsisavinta 1010 Eur lėšų.  

2019 m. NVŠ programa vėl įgyvendinama. Studijas lanko 9 jaunuoliai iš Šilutės miesto ir rajono (Rusnės, Kintų, Usėnų).   

2019 m. pateiktos 2  paraiškos Kultūros ministerijos Kultūros paso programai teikti teatro paslaugas vyresnių klasių mokiniams.  

  

LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 

 

METINIS TEATRO BIUDŽETAS (9 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

Gautų lėšų šaltinis 2018 

(Eurai) 

2019 

(Eurai) 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 

(darbo užmokestis ) (iš viso): 

90 485 91 760 

1.1. darbo užmokesčiui 69 348 73 640 

1.1.1. gyventojų pajamų mokestis 11 402 13 728 

1.2. įnašai socialiniam draudimui 21 137 1400 

1.3. darbuotojo įnašas socialiniam draudimui - 16 720 

                                 Iš jų (1) išmokama atlyginimų suma: 57 946 59 912 

2. Teatro uždirbtos 6 925 6 500 

3.  Paramos lėšos arba kitos 1 390 2 000 

                                                                                            

Viso: 

98 800 99 760 

Šilutės rajono biudžeto lėšos skirtos savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra naudojamos tik Šilutės kamerinio dramos teatro mokos fondui. 

 

KOMUNALINĖS PASLAUGOS  IR SPEC. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

Šilutės kamerinis dramos teatras ir Šilutės kultūros ir pramogų centras (KPC) veikia viename pastate, kuriame nėra atskirti vandentiekis, 

elektros, šilumos sistemos. Savivaldybės tarybos sprendimu pastato administravimas priskirtas Kultūros ir pramogų centrui, todėl pastato išlaikymo 

lėšos yra suplanuojamos Kultūros ir pramogų centro biudžete. 

Iš teatro uždirbamų lėšų apmokami įstaigos administravimo (telefono, interneto, pašto) mokesčiai, inventoriaus įsigijimas ir remontas, 

spektaklių pastatymų išlaidos, transporto išlaikymo išlaidos, draudimas, kanceliarinės bei ūkio (priemonės teatro patalpų einamajam remontui, 

valymui ir priežiūrai) išlaidos ir t.t. 
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MATERIALINĖ BAZĖ 

Įstaiga turi  savo  patalpas  kuriose yra: dekoracijų sandėliavimo patalpa, garderobinė, butaforijos gamybos ir siuvimo patalpa, aktorių 

kabinetas, režisieriaus ir direktoriaus kabinetai, bei 100 vietų pasirodymų salė. Repeticijos vyksta teatro salėje. Pasiruošimas spektakliams 

(persirengimas, grimavimasis ir t.t.) vyksta salės užkulisiuose.  

Teatras turi savo svetainę www.silutesteatras.lt, kur skelbiama visa įstaigos informacija (kūrybinė ir administracinė). Teatras turi profilį 

socialiniame tinkle Facebook - https://www.facebook.com/silutes.teatras. Čia skelbiamos teatro naujienos, informuojama apie premjeras, įvyksiančius 

spektaklius, dalinamasi gerąja patirtimi. Informacija apie paslaugas, spektaklius, sezono atidarymą taip pat skelbiama vietos žiniasklaidoje, Šilutės 

kultūros įstaigų internetiniuose tinklapiuose, platinamos skrajutės, bukletai, plakatai.    

 

TRANSPORTAS  

Teatrui priklauso mikroautobusas Mercedes Benz Sprinter (įgytas 2006). Nuo 2010 m., pasirašius bendradarbiavimo sutartį Nr.1/2010/01/01, 

transportu naudojamasi kartu su VšĮ „Šilutės sportas“. VšĮ „Šilutės sportas“ suteikia teatrui nemokamas vairuotojo paslaugas mainais į nemokamą 

transporto naudojimą.  Esant galimybei transportu naudojasi ir kitos Šilutės kultūros įstaigos. 

Visas su transportu susijusias draudimo paslaugas sumoka teatras iš uždirbtų lėšų. 

 

ILGALAIKIS TURTAS IR INVENTORIUS (9 lentelė) 

Iš uždirbtų teatro lėšų yra skiriama suma teatro garso ir šviesos aparatūrai atnaujinti. 2019 m. teatras turi veikiančią stacionaro (iki 250 kv. 

m.) apšvietimo ir garso aparatūrą, kilnojamą (lauko) garso aparatūrą (kolonėlę). Kitas teatro inventorius įsigytas iš uždirbtų lėšų (žr. priedą Nr. 1). 

 

TEATRO KAITOS PRIEŽASTYS IR SPRENDIMO BŪDAI 

1. Atnaujinti trupę, suformuoti naujas užduotis kūrybiniams darbuotojams paslaugoms plėsti.  

Teatro režisierius S.P. 2019 m. spalio mėn., suėjus pensijiniam amžiui, ketina palikti užimamas pareigas.  Bus vykdoma vieša atranka 

profesionalaus dramos teatro režisieriui (su Teatro meno taryba ir rajono vadovais) bus tariamasi kokia sutarties forma geriausia). Tikslingas Teatro 

trupės stiprinimas sudarant sutartis su studijuojančiais būsimais aktoriais/ar jų grupe//ar mokymo įstaigomis, ruošiančiomis režisierius, aktorius. Šis 

klausimas bus sprendžiamas kartu su Teatro meno taryba ir rajono vadovais. 

2. Įvertinti teatro finansavimo/lėšų pritraukimo galimybes (tokias kaip privačių/verslo renginių vedimas, teatralizuoti pasveikinimai, dovanų 

kuponai, vaikų švenčių animatoriai ir kt.), jas aptarti kartu su Teatro meno taryba ir rajono vadovais. 

3. Suformuoti atnaujintų/naujų paslaugų paketą, vykdyti aktyvų jų viešinimą, motyvuoti kūrybinius darbuotojus teikti papildomas paslaugas, 

keliant atlyginimus iš uždirbtų lėšų (atlyginimai yra nedideli). 

4. Suformuoti naujas užduotis kūrybiniams darbuotojams teatro paslaugoms plėsti.  

5. Įvertinti ir pasiruošti teatro paslaugų plėtrai po patalpų renovacijos (domėtis kitų teatrų patirtimi, kurie jau turi sutvarkytas/atnaujintas 

erdves). Tikimasi, kad po renovacijos bus moderni scena, garso ir šviesos įranga, naujos technologijos (pvz., video projekcijos, multimedijos įrangos), 

http://www.silutesteatras.lt/
https://www.facebook.com/silutes.teatras
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grimerinės, persirengimo erdvės ir kt. Šiuolaikinės technologijos didele dalimi gali išspręsti dekoracijų ir kitus scenografijos klausimus.  Teatro salė 

bus pritaikyta edukacinei veiklai tiek vaikams, tiek suaugusiems.   

6. Daug dėmesio skirti reklamai. Bus suskaičiuota, kiek potencialiai Šilutėje ar rajone, kitame mieste artimiausiu metu bus žiūrovų, koks jų 

vidutinis amžius, kiek jų bus jautrūs reklamai, kiek jų išvis nekreips į ją dėmesio. Į reklamos pateikimą žiūrima kūrybiškai - kuo ji skirsis nuo 

praėjusios, kuo bus aktualus potencialiam žiūrovui, ar teisingos žinutės, pateikimo priemonės. Tam bus pasitelkiami savanoriai, studentai. 

7. Iš naujo suformuoti repertuarą atsižvelgus į atliktas apklausas, kas leis teatrui tapti Šilutės kultūros traukos centru, uždirbti daugiau lėšų. 

Prie teatro veiks ir Šilutės mėgėjų teatras, kas sudarys sąlygas į kasdieninę teatro veiklą savanorystės pagrindais įtraukti bendruomenės narius. 

8. Atnaujinus teatro repertuarą naujais, paklausiais spektakliais, kuriuos būtų galima rodyti ir kitose erdvėse, bus pasiekta, kad teatras būtų 

kviečiamas į festivalius ir kūrybiniai darbuotojai taip keltų kvalifikaciją 

9. Teatras daug metų nebeturi festivalio -vizitinės kortelės, o norint keistis ir garsintis jis būtinas, tam reikia naujos idėjos. Po renovacijos 

turint sąlygas vyks festivalis, kuriame dalyvautų kuo įvairesni teatrai, kurie atvežtų skirtingų žanrų spektaklius.  

10. Planuojama, kad teatras sudarys sąlygas ir komerciniams spektakliams, renginiams, taip pritraukdamas lėšų.  

11. Teatras rašys projektus dalyvauti Kultūros ministerijos ir kitose programose ir gauti papildomą finansavimą spektakliams statyti, kitoms 

veikloms vykdyti. Taip pat yra galimybė jungtis su kitais profesionaliais teatrais ir įgyvendinti bendras idėjas/spektaklius.  

12. Teatras bus pasiruošęs padėti įgyvendinti progines programas, akcijas, reikalingas įstaigos savininkui, kultūros bendruomenei.  

13. Teatras bus teatrinės veiklos metodiniu centru rajono mėgėjų teatrams/ sudarys sąlygas jauniems aktoriams kurti diplominius darbus/ 

organizuos/ves kūrybines laboratorijas/ taps bendravimo/susitikimų klubu.  

14. Teatras turi idėjų, kaip patraukliai plėtoti neformalųjį švietimą, edukacinę veiklą. Teatras aktyviau dirbs su tikslinėmis grupėmis.  

15. Sudaromos sutartys su naujais teatro partneriais, taip didinant paslaugų pasiūlą, gerinant jų kokybę.  

 

 
DDG 
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Priedas Nr. 1 

MATERIALINĖ TEATRO BAZĖ 

 

Pavadinimas Kodas Vnt. Likutis 

   Kiekis Suma 

Mini 4 efektų lazerinis projektorius 100041 vnt. 1,00 95,28 

LED  "Magic " efektas " 100042 vnt. 1,00 196,65 

1000w prožektorius 100129 vnt. 5,00 405,47 

500 w prožektorius 100130 vnt. 10,00 637,16 

Durelės prožektoriui 100131 vnt. 3,00 53,00 

Spektaklio "Antrininkas"  garso takelis 100242 vnt. 1,00 159,29 

Grotuvas CD&MP3 USB 1.1 100253 vnt. 1,00 209,91 

Mikrofonas bevielis TS-8807PP 100254 vnt. 1,00 217,62 

Mikrofonas WHS-20 100255 vnt. 2,00 52,26 

Filipos kostiumas 1 100256 vnt. 1,00 86,89 

Gėlė-voras karkasas,kostiumas,atributika 100260 vnt. 1,00 176,00 

Kojukų personažų sostai 100312 vnt. 3,00 110,65 

Mobilios lauko scenos širmos 100313 vnt. 14,00 672,43 

Mobilios lauko scenos širmos 100313 vnt. 2,00 101,39 

Filipos kostiumas 2 100320 vnt. 1,00 72,41 

Dankano kostiumas  1 100330 vnt. 1,00 72,41 

Dankano kostiumas 2 100331 vnt. 1,00 72,41 

Ričardo kostiumas 2 100332 vnt. 1,00 101,37 

Piemenaitės kostiumas 100333 vnt. 1,00 100,00 

Kaminkrečio kostiumas 100336 vnt. 1,00 100,00 
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Pikto pono kostiumas 100337 vnt. 1,00 100,00 

Dimeris DSP-4/G 1000W 100599 vnt. 1,00 158,50 

Stalas - teatro butaforija 11911 vnt. 1,00 130,04 

Kamera 11912 vnt. 1,00 155,82 

Paveikslas " Trys žydai " 12263 vnt. 1,00 166,53 

Paveikslas  "Atspindys " 12264 vnt. 1,00 166,53 

Paveikslas 12265 vnt. 1,00 183,33 

Paveikslas 12265 vnt. 1,00 167,98 

Kojukai 12626 vnt. 2,00 289,04 

Sistema navigacinė (GPR) 12637 vnt. 1,00 132,63 

Lėlė gaisrininkas  12713 vnt. 1,00 173,77 

Gaisrinės maketas-pastatas 12714 vnt. 1,00 145,39 

Gaisrinės automobiliukas  12715 vnt. 1,00 260,66 

Stovas LS-380  12723 vnt. 2,00 399,68 

Mikrofonas bevielis TS-8807HH 12724 vnt. 1,00 199,40 

Telefonas brondi vintage 12726 vnt. 1,00 23,72 

Vyšnios šaka S rausva 50 cm 12800 vnt. 24,00 252,32 

Medis natūralus 12801 vnt. 1,00 87,61 

Stovas 12802 vnt. 1,00 21,01 

Kostiumas Saulės Kamuolėlis 12866 vnt. 1,00 115,42 

Kostiumas Lūpio 12867 vnt. 1,00 121,64 

Kostiumas Dovanio 12868 vnt. 1,00 104,84 

Dimeris DSP-4/G 1000W 12869 vnt. 1,00 158,50 

Siaurapjūklis skli 4181 180352 vnt. 1,00 22,24 
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Kolonėlės prie kompiuterio 190640 vnt. 1,00 7,24 

Pultas Xenyx 1202FX 200366 vnt. 1,00 105,00 

kolonėlė Blaupunkt 300001 vnt. 1,00 199,99 

Lygintuvas ETA Viento 328490020 300002 vnt. 1,00 46,25 

Virdulys ETA Crystela 615390000 300003 vnt. 2,00 47,98 

Mikrofonai ant ausies The t. Bone Headmike D AKG 300004 vnt. 2,00 118,00 

Dviejų kanalų belaidė mikrofonųstotelė su imtuvais Twin PT 520MHz 300005 vnt. 1,00 298,00 

Aktyvus garsiakalbis Turbosaound IP15B 300006 vnt. 1,00 399,00 

Pasyvus garsiakalbiai Turbosaound iP82 300007 vnt. 2,00 262,00 

Stalas 300008 vnt. 1,00 40,00 

Lazerinis daugiafunkcinis spauzdintuvas1 300009 vnt. 1,00 89,00 

Nešiojamas kompjuteris Lenovo 300010 vnt. 1,00 447,00 

Kėdė metalinė hesperide 300233 vnt. 5,00 44,96 

Stalas turistinisyxt-006 303163 vnt. 3,00 155,60 

išvyniojamas informacinis stendas 100x200 cm 36 vnt.   

Dulkių siurblys 400288 vnt. 1,00 58,49 

Kopėčios 401180 vnt. 1,00 142,06 

Siuvimo mašina  402615 vnt. 1,00 43,44 

Termoventiliatorius 403071 vnt. 1,00 33,62 

radiatorius tepalinis DF-C/200C9/SEKC 404052 vnt. 1,00 57,08 

Virdulys Adler AD1225 501343 vnt. 1,00 20,62 

Kepurė rudens/pavasario 600668 vnt. 2,00 7,01 

Vyr.palaidinė 600669 vnt. 2,00 11,57 

Iš viso (Šilutės kamerinis dramos teatras ) 143,00 10.668,04 
 

DDG 


