
 

 

ŠILUTĖS KAMERINIO DRAMOS TEATRO DIREKTORĖS  

RAMUNĖS KINIULYTĖS 

2018 m. užduočių ataskaita 

2019 m.  sausio 18 d.  

Šilutė 

  

PASIEKTI REZULTATAI 

 

  

1.  Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 
  

Metinės užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas 
vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos) 

 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Parengti ir įgyvendinti 

2018 m. įstaigos kūrybinės 

veiklos programą, laiku ją 

teikti tvirtinti Savivaldybės 

tarybai 

Šilutės kamerinio dramos teatro kūrybinės 

veiklos programa parengta atsižvelgiant į 

Šilutės rajono savivaldybės strateginio plano 

2014-2024 m. priemones, naujausius teisės 

aktus, įstaigos nuostatuose įvardintus 

veiklos tikslus ir uždavinius. 

1. Pateikta 2018 m. parengta teatro 

kūrybinės veiklos programa iki 2018 m. 

kovo 3 d. 

2. Įgyvendintos veiklos numatytos teatro 

kūrybinės veiklos programoje, atlikta 

veiklos analizė. 

3. Lėšos 100 proc. tikslingai panaudotos 

pagal paskirtį. 

4. Organizuoti Teatro Meno tarybos 

darbą (ne mažiau 2 posėdžiai). 

 

1. Parengta 2018 m. vasario 29 

d. Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu T2-1017 

patvirtinta Šilutės kamerinio 

dramos teatro 2018 m. 

kūrybinės veiklos programa. 

2. Įgyvendintos veiklos 

numatytos teatro kūrybinės 

veiklos programoje. Pastatyti 

trys premjeriniai spektakliai: 

„Simuliakras“; „Stebuklinga 

knyga“, „Šventiniai 

netikėtumai“.  Teatras parodė 

59 suplanuotus spektaklius. 

Parodyta 12 suplanuotų 

edukacinių programų. Parodė 

penkis gatvės vaidinimus: 
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„Tratuaro vabalai“ ir 

„Kenkėjai“  

3. Šilutės rajono savivaldybės 

biudžeto lėšos neįsisavintos 

100 proc. (darbo užmokesčio), 

nes įstaigos vadovei (pagal 

vertinimą) nepaskirta kintamoji 

atlyginimo dalis, visus metus 

buvo neužimtas 1 aktoriaus 

etatas, sirgo 2 aktoriai. 

4. Organizuotas Teatro Meno 

tarybos darbas. Tarybos 

posėdžiai vyko: 2018-02-26 

Teatro Meno taryba 

posėdžiavo ir svarstė 2017 m. 

teatro kūrybinės veiklos 

programą ie einamąsias teatro 

problemas;  2018-06-27 - 

Meno taryba svarstė dėl Šilutės 

kamerinio dramos teatro 2018 

kūrybinės veiklos programos 

pakeitimus ir sprendimo 

priėmimo dėl spektaklio 

„Simuliakras“ įtraukimo į 

Šilutės kamerinio dramos 

teatro repertuarą; 2018-11-26 - 

Meno taryba svarstė dėl Šilutės 

kamerinio dramos teatro 

spektaklio vaikams 

„Stebuklinga knyga“ įtraukimo 

į Šilutės kamerinio dramos 

teatro repertuarą. 

1.2. Parengti ir pateikti 

direktoriaus veiklos ir 

įstaigos kūrybinės veiklos 

ataskaitą už 2017. 

Šilutės kamerinio dramos teatro direktoriaus 

ataskaitą parengti ir teikti tvirtinti 

vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės 

Tarybos 2017-11-30 sprendimu Nr. T1-839 

1. Pateikta ir patvirtinta 2017 m. 

direktoriaus veiklos ataskaita. 

2. Pateikta 2017 m. kūrybinės veiklos 

programos ataskaita Kultūros 

1. Parengta Šilutės kamerinio 

dramos teatro direktorės 2017 

metų veiklos ataskaita. 

Patvirtinta 2018 m. kovo 29 d. 
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„dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, 

viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių 

vadovų 2017 metų veiklos ataskaitų 

pateikimo Šilutės rajono savivaldybės 

Administracijos direktoriui grafikas“. 

Šilutės kamerinio dramos teatro kūrybinės 

veiklos programą parengti ir teikti tvirtinti 

vadovaujantis LR Teatrų ir koncertinių 

įstaigų įstatymo Nr. IX-2257 pakeitimo 

įstatymo (2016 m. rugsėjo 20 d. Nr. XII-

2614) 8 straipsnio 4 punktu. 

ministerijai. 

 

Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu T2-1016; 

2. Parengta Šilutės kamerinio 

dramos teatro direktorės 2017 

metų veiklos ataskaita. 

Patvirtinta 2018 m. kovo 29 d. 

Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu T2-1016 

Kultūros ministerijai Nr. R4-7. 

1.3. Užtikrinti teatro NVŠ 

programos įgyvendinimą. 

Įgyvendinti NVŠ programą ir tikslingai 

panaudoti lėšas. 

1. Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki gruodžio 15 

d. įgyvendinti NVŠ teatro programą 

„Teatro dirbtuvės“  

2. Programos lėšų įsisavinimas, 

pritrauktų NVŠ dalyvių skaičius, pokyčių 

teatro veikloje vertinimas. 

1. 2018 m. nuo kovo 15 d. iki 

gruodžio 15 d.  įgyvendinta 

NVŠ teatro programa „Teatro 

dirbtuvės“  

2. Už 2018 m. NVŠ programos 

įgyvendinimą ir kūrybinį darbą 

atsakė teatro aktoriai. Veiklą 

administravo įstaigos vadovas. 

Suformuota 14-18 m. Šilutės 

miesto ir rajono jaunuolių 

grupė „Jaunimo studija“, 

Teatro studijoje 11 jaunuolių 

ugdė gyvenimo įgūdžius, 

asmenines, socialines ir kitas 

bendrąsias kompetencijas, 

tenkino pažinimo ir saviraiškos 

poreikius, ugdė aktyvius ir 

pilietiškus visuomenės narius. 

Kartu su Šilutės kameriniu 

dramos teatru parengtas gatvės 

vaidinimas „Tratuaro vabalai“ 

su kuriuo sudalyvauta Šilutės 

miesto šventėje. Įsisavinta 

1010 Eur Es lėšų. 

1.4. Atlikti Šilutės Šilutės kamerinio dramos teatro kūrybinės 1. Iki 2018 birželio mėn. parengti 1. 2018-12-29 parengtą 
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kamerinio dramos teatro 

veiklos analizę, 

vadovaujantis 

Profesionalaus meno 

įstaigų įstatymo 

nuostatomis ir audito 

rekomendacijomis, teikti 

svarstyti. 

veiklos programa parengta atsižvelgiant į 

Šilutės rajono savivaldybės strateginio plano 

2014-2024 m. priemonę.  

parėjusių 3 m. lyginamąją teatro veiklos, 

finansavimo, personalo ir kt. analizę, 

išryškinti esmines problemas, suformuoti 

siūlymus situacijai keisti. 

2. Svarstyti analizę Meno tarybos 

posėdyje (birželio mėn.), pristatyti 

siūlymus Savivaldybės vadovams. 

parėjusių 3 m. lyginamąją 

teatro veiklos, finansavimo, 

personalo ir kt. analizė, 

išryškinant esmines problemas, 

suformuojant siūlymus 

situacijai keisti Nr. R4-31. 

2. Parengta parėjusių 3 m. 

lyginamąją teatro veiklos, 

finansavimo, personalo ir kt. 

Analizė teikiama Meno tarybos 

nariams iki 2019-01-31. 

Svarstymas Meno tarybos 2019 

m. vasario mėn. posėdyje. 

1.5. Užtikrinti teatro 

projektinę veiklą 

Užtikrinti, kad 2018 m bus parengti 2 

projektai skirti skirtingoms socialinėms 

grupėms 

1. Parengti ir pateikti KT 2 teatro 

projektai papildomam finansavimui gauti. 

1. 2018 m. parengti ir pateikti 

KT 2 teatro projektai 

papildomam finansavimui 

gauti. 1. Spektaklis vaikams 

„Istorija vilko prarijusio 

Raudonkepuraitės senelę“ 

Nauja Š. Pero pasakos 

„Raudonkepuraitė“ 

interpretacija. Premjera 

numatoma 2019 m. 

Numatomas spektaklio 

biudžetas 4 200 Eur. 2. 

Spektaklis „Pasistiebęs 

gyvenimas prabėga“. 

Spektaklis skirtas poeto A. 

Nykos-Niliūno 100 –osioms 

gimimo metinėms ir 

kompozitoriaus J. Naujalio 150 

–osioms gimimo metinėms 

pažymėti. Premjera numatoma 

2019 m. Numatomas 

spektaklio biudžetas 4 700 Eur. 

1.6. Aktyvinti teatro Teatro surengtų gastrolių skaičius, skatinant 1. 2018 m. surengti ne mažiau 10 1. Šilutės rajone parodyti 18 
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gastrolinę veiklą kūrybinius mainus, profesionalaus meno 

sklaidą regione. 

gastrolių  spektaklių. Aplankytos 

seniūnijos: Saugų, Gardamo, 

Juknaičių, Ž. Naumiesčio, 

Usėnų, Kintų, Vainuto, 

Švėkšnos, Vilkyčių. Kituose 

rajonuose parodyta 12 

spektaklių. Gastrolės vyko 

Šilalės, Pagėgių, Klaipėdos, 

Ukmergės, Kelmės, Mažeikių 

rajonuose. Gastrolės vyko 

gegužės 15 d. Spalio 05, 10, 

12, 17 d.d. Lapkričio 10, 21, 22 

d.d.; Gruodžio 02, 14, 19 d.d  

  

 


