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ŠILUTĖS KAMERINIO DRAMOS TEATRO MENO TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilutės kamerinio dramos teatro teatro meno tarybos darbo reglamentas nustato teatro meno tarybos 

funkcijas, teises, sudarymą, darbo organizavimą. 

2. Meno taryba teatro valdyme dalyvauja patariamojo balso teise. 

3. Meno taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, 

Šilutės kamerinio dramos teatro nuostatais. 

 

II. MENO TARYBOS FUNKCIJOS 

 

4. Teatro meno taryba atlieka šias funkcijas: 

4.1. svarsto ir vertina metines kūrybinės veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus; 

4.2. aptaria naujausius pastatymus, koncertines programas, kūrybinei veiklai reikšmingus kitus 

renginius bei profesionaliojo scenos meno įstaigos kultūrinės edukacijos programas ir teikia 

pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros; 

4.3. svarsto gastrolių planus ir repertuarą; 

4.4. aptaria visus su kūrybiniais darbuotojais susijusius klausimus; 

4.5. svarsto biudžetinės įstaigos pertvarkymo į viešąją įstaigą klausimą;  

4.6. aptaria kitus klausimus, nustatytus įstaigos steigimo dokumentuose. 

5. Meno taryba, apsvarsčiusi šio punkto 4 dalyje nurodytus klausimus, teikia siūlymus teatro vadovui. 

 

III. MENO TARYBOS TEISĖS 

 

6. Meno taryba turi šias teises: 

6.1. kviesti į posėdžius teatro administracijos atstovus bei darbuotojus ir išklausyti jų ataskaitas 

bei pasiūlymus teatro veiklos ūkinės finansinės ir kūrybinės veiklos, teatro darbo organizavimo 

klausimais; 

6.2. teikti pasiūlymus bei išvadas teatro vadovybei kūrybinės bei ūkinės, finansinės veiklos 

klausimais; 

6.3. rekomenduoti teatro vadovybei nurašyti nelankomus, nusidėvėjusius spektaklius ir scenos 

priemones; 

6.4. suderinus su teatro vadovybe kviesti ekspertus teatro veiklos klausimais; 

6.5. rengti pokalbius ir diskusijas su teatro darbuotojais. 

 

IV. MENO TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Meno taryba sudaroma ketverių (Šilutės rajono tarybos kadencijos laikotarpiui) metų laikotarpiui 

iš 7 ( septynių ) narių. Į meno tarybą lygiomis dalimis įeina teatro visuotiniame darbuotojų 

susirinkime išrinkti ir teatro vadovybės paskirti nariai. 

8. Meno tarybos nariu gali būti skiriamas ir ne teatro darbuotojas. Steigėjas į Meno tarybą skiria tris 

savo atstovus. 

9. Meno taryba iš savo narių išsirenka pirmininką ir sekretorių. Meno tarybai negali vadovauti teatro 

vadovas. 



10. Meno tarybos pirmininkas organizuoja tarybos darbą ir atsako už jos veiklą. 

11. Meno tarybos sekretorius tvarko tarybos dokumentus, protokoluoja meno tarybos posėdžius. 

Sekretorius yra meno tarybos narys ir turi balsavimo teisę. 

12. Meno tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja nemažiau ½ jos narių. 

13. Meno tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Sprendimai priimami atviru 

balsavimu, paprasta balsų dauguma ir įforminami posėdžio protokolu, kuriuos pasirašo pirmininkas 

ir sekretorius. Posėdžių protokolai saugomi nustatyta tvarka.  

14. Jeigu meno tarybos narys neatlieka savo pareigų, jis gali būti atšauktas kadencijai nesibaigus, taip 

pat meno tarybos narys gali pareikšti apie savo atsistatydinimą, tuomet teatro vadovo įsakymu yra 

skiriamas kitas meno tarybos narys. 

15. Jeigu pasibaigus pasibaigus kadencijai pasikeičia 2/3 meno tarybos narių, tvirtinama nauja meno 

tarybos sudėtis likusiam kadencijos laikui. 

16. Pasibaigus kadencijai meno taryba atnaujinama ne mažiau 1/3 narių. 

 

 


