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ŠILUTĖS KAMERINIO DRAMOS TEATRO  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Šilutės kamerinio dramos teatro misija - skleisti teatro meną ir pristatyti jį Šilutės miesto ir 

rajono visuomenei, sudaryti sąlygas visoms amžiaus ir socialinėms grupėms dalyvauti scenos meno 

procese, eiti į atvirą dialogą su žiūrovu, skatinant pilietiškumą, toleranciją, gerus socialinius 

santykius. 

Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės  įstaigos Šilutės kamerinis dramos teatras (Toliau 

– Teatras) veiklos ataskaita parengta ir teikiama tvirtinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatymo (Redakcija: 16 – 2019-06-13 (nuo 2019-07-02)) 11 straipsniu ir Šilutės 

kamerinio dramos teatro 2020 m. sezoninės kūrybinės veiklos programa (patvirtinta Šilutės rajono 

tarybos 2020-04-23 sprendimu T1-326). 

 

TEATRO VEIKLA.  
Svarbiausi teatro veiklos rodikliai yra lankytojų/žiūrovų skaičius, gastrolės (rajone ir už jo 

ribų), edukacinių renginių skaičius, jų aktualumas, uždirbtos lėšos. 

Teatras 2020 m. susidūrė su iššūkiais, kurie įtakojo teatro veiklą.  Dėl karantinų nuo kovo 

iki gegužės mėn. bei nuo lapkričio iki gruodžio mėn. buvo nutrauktos planuotos gastrolės, neįvyko 

dalis planuotų spektaklių ir renginių, tačiau teatro veikla buvo perkelta į virtualias erdves. Tuo 

laikotarpiu repeticijos vyko nuotoliniu būdu, paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu.   

Nežiūrint iškilusių sunkumų pavyko pastatyti abu suplanuotus premjerinius spektaklius.   

 

PREMJEROS (1 lentelė). 

Ei. 

Nr. 
Pavadinimas, autorius Žanras  Parodyta Vieta/žiūrovų sk. 

PREMJEROS 

1.  „Girta naktis“ Komedija 

pagal J. Balasko pjesę 

Spektaklis, 

premjera 

Gruodžio mėn.  Spektaklis pastatytas, premjera 

nukelta į 2021 metus. Spektaklis 

nufilmuotas, sumontuotas. 

Parengtas rodyti virtualioje 

erdvėje.  

 

2. Kalėdinis spektaklis 

„Šventės lipa per kalnus“ 

Spektaklis, 

premjera 

Gruodžio mėn. Spektaklis pastatytas, premjera 

nukelta į 2021 metus. 

 

Teatras parodė 28 spektaklius, iš kurių  Teatro patalpose - 11 spektaklių, 17 spektaklių 

parodyta Šilutės rajone bei kituose rajonuose (Tauragės, Kėdainių, Pagėgių, Šilalės, Klaipėdos, 

Šiaulių, Ukmergės). Dėl pandemijos turėjome atšaukti 22 spektaklius, iš jų gastrolėse – 19. 

 

TEATRO SPEKTAKLIŲ/RENGINIŲ ŽIŪROVAI/LANKYTOJAI (2 lentelė)  

Eil. 

Nr.  

Pobūdis Žiūrovų/lankytojų sk. 

stacionariai 

Žiūrovų/lankytojų sk. 

virtualiai 

1. Premjera/spektakliai 1176 1321 

2.  Edukacinė veikla/užsiėmimai 244 1264 

3.  Kiti renginiai 2840 4230 

 

Žiūrovų/lankytojų sk. stacionare yra nustatomas pagal parduotus bilietus, sudarytas sutartis 

ir apsilankiusių skaičių. Žiūrovų/lankytojų sk. virtualiai - nustatomas remiantis Teatro internetinės 

svetainės ir facebook paskyros fiksuotų peržiūrų kiekiu. 
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TEATRO EDUKACINĖ VEIKLA. 2020 m. buvo pravestos 12 edukacinių programų, 

lyginant su 2019 m. – 6 edukacijomis daugiau.   

Dėl pandemijos atšauktos 6 edukacinės programos, kurios buvo numatytos švietimo, 

socialinių paslaugų įstaigose, tačiau kitos sėkmingai įgyvendintos (žr. 3 lentelę).   

Edukacinės teatro programos buvo viešinamos: https://www.facebook.com/silutes.teatras; 

https://www.silutesteatras.lt/naujienos; https://www.facebook.com/SilutesMuziejus/; 

https://www.silutesmuziejus.lt/; https://www.silute.lt/renginiu-kalendorius/; 

https://www.facebook.com/silutesbiblioteka/; https://www.facebook.com/siluteskulturoscentras/. 

Informaciniai edukacijų plakatai buvo kabinami viešose miesto ir rajono erdvėse, švietimo 

ir maitinimo įstaigose, kultūros įstaigose. 

Pasiūlymai dėl užsakomųjų edukacinių programų buvo išsiųsti Šilutės miesto ir rajono, taip 

pat Klaipėdos, Pagėgių, Šilalės, Tauragės, Kretingos miestų ir rajonų švietimo įstaigų elektroniniais 

paštų adresais. 

 

EDUKACIJOS (3 lentelė). 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Trumpas aprašymas 

Vykdymo terminas, vieta 

Data Vieta, viešinimo šaltiniai, dalyvių sk.  

3. Teatrinės 

popietės 

vaikams 

Teatrinei užsiėmimai 

vaikams nuo 4 iki 8 

metų amžiaus (scenos 

kalba, judesys, 

kostiumai, personažų 

kūrimas) 

Vasario 16, 29 

d., 

gegužės 30 d., 

birželio 1 d., 

liepos 6 d., 

rugpjūčio 13 

d., spalio 8 d.,  

Teatre, Šilutės mieste ir rajone (H. 

Šojaus muziejuje, „Žibutė“ lopšelyje 

darželyje, Šilutės vaiko gerovės ir 

globos centre, Švėkšnos „Diemedžio“ 

ugdymo cente). Teatriniuose 

užsiėmimuose įgūdžius (raiškią kalbą, 

plastiškumą, fantaziją)  ugdė 175 

dalyviai. Edukaciniai užsiėmimai 

leidžia teatrui auginti naują žiūrovų 

kartą, prisidėti prie jaunuomenės 

ugdymo proceso. 

4. Teatrinės 

popietės 

suaugusiems 

Teatriniai užsiėmimai 

suaugusiems (scenos 

kalba, judesys, 

kostiumai, personažų 

kūrimas).  

Vasario 21 d., 

spalio 9, 10, 

22, 23  

Visi užsiėmimai vyko Teatro 

patalpose. Tai nauja paslauga, kurios 

sukūrimą inicijavo vyresni teatro 

mylėtojai, išreiškę tokių užsiėmimų 

pageidavimą, po spektaklių vykusių 

diskusijų metu. Užsiėmimuose 

įgūdžius ugdė 69 dalyviai. Dėl 

nedidelės teatro salės dalyvių skaičius 

buvo ribojamas. Paslauga susilaukė 

gerų atsiliepimų Teatro facebook 

paskyroje, todėl bus plėtojama ir 2021 

metais. 

 

Kultūros paso programai pateikta ir patvirtinta atnaujinta edukacija "Namo statymas" pagal 

H. Zudermano kūrybą (nuo 2020-09-01 iki 2023-06-30). Informacija viešinama: 

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai; https://www.silutesteatras.lt/veiklos-sritys/edukacijos.  

Kultūros paso programai pateikta ir patvirtinta atnaujinta teatralizuota edukacija  "Švytis" 

pagal V. Mačernio kūrybą (nuo 2020-09-01 iki 2023-06-30). 2021 m. Seimui paskelbus Vytauto 

Mačernio metais, teatro edukacinė programa šiemet bus pasiūlyta ne tik rajono įstaigoms, bet ir 

kitoms Lietuvos savivaldybėms.  Informacija viešinama:https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai 

https://www.facebook.com/siluteskulturoscentras/
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai
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Kultūros paso programai  pateikta ir patvirtinta nauja teatralizuota edukacinė programa 

"Eldoradas" pagal A. Nyka-Niliūno kūrybą (nuo 2020-09-01 iki 2023-06-30). Informacija 

viešinama: https://www.silutesteatras.lt/veiklos-sritys/edukacijos. 

2020 m. lapkričio mėn. Šilutės kamerinio dramos teatras parengė naują virtualią edukacinę 

programą „Šešėlių teatras“. Ši programa - tai Šešėlių teatro pradžiamokslis (istorija, priemonių 

pasiruošimas, personažų gamyba, vaidybą ir t.t.). Programoje įtrauktas ir spektaklis „Ledinukas“ 

parengtas kartu su NVŠ „Teatro dirbtuvės“. Įgūdžiai praktikuojami edukacinių užsiėmimų metu  - 

kūrybiškumas, literatūrinio teksto analizė, plastiškumas, ritmo pajauta ir t.t. Tai, padeda dalyviams 

formuoti sveiką emocinį kūrybinį pasitenkinimą, skatiną tikslingai praleisti laiką, ugdo motyvaciją 

pažinti ir išmokti teatro paslapčių. Edukacija buvo rodoma teatrinių užsiėmimų,  vykusių lapkričio 

mėn. metu. 2021 m. edukacija bus naudojama Teatro organizuojamuose užsiėmimuose vaikams, 

nuotoliniu būdu. Viešinama: https://www.facebook.com/silutes.teatras 

Vasario mėn. 21 d. parengta ir pristatyta edukacinė programa (kūrybinės dirbtuvės ir 

spektaklis „Stebuklinga knyga“) Šilutės dailės ir technologijų mokytojams. Šios programos tikslas 

supažindinti kūrybos procese dalyvaujančius profesionalus su Teatro meno ypatumais, 

scenografijos galimybėmis: medžiagomis, formomis, spalvomis ir faktūromis. Įgytas žinias dalyviai 

galės panaudoti praturtinant savo dėstomų dalykų procesą, t.y. įvesti muzikinę pajautą, suvokiant 

medžiagos faktūrą, perteikti spalvą per teatrinę emociją ir t.t. Sulaukus palankių įvertinimų 

refleksijoje su dalyviais po užsiėmimų, edukacijos skirtos konkrečios srities profesionalams bus 

organizuojamos ir 2021 metais.  

2020 m. Šilutės  kamerinis dramos teatras vykdė kūrybinę-meninę NVŠ veiklą 

„Kūlversčiais į teatro šalį“–  skirtą vaikams iš socialiai remtinų, socialinę atskirtį patiriančių šeimų, 

siekiant, kad jie prasmingai ir turiningai praleistų laiką, išmoktų naujų dalykų, lavintų gebėjimus 

bendrauti su savo bendraamžiais. Kūrybišku – meniniu užimtumu siekiama ugdyti tam tikrus vaikų 

gebėjimus (dailės ir butaforijos, šokio ir plastikos, teatro). Užsiėmimai vyko su Šilutės vaiko 

gerovės ir globos centro auklėtiniais 2020 m. lapkričio ir gruodžio mėn. (laikantis visų saugumo 

reikalavimų). 

 

TEATRO NVŠ VEIKLA. 2020 m. Teatras įgyvendino NVŠ programą „Jaunimo studija“, 

už kurios įgyvendinimą ir kūrybinį darbą atsako teatro aktorius, studijos vadovas Vygantas 

Paldauskas. Vadovo asistentai – teatro aktoriai  V. Bartuška ir  A. Rimkevičiūtė – Mockienė, 

programos administravimo darbus vykdė įstaigos direktorė. 2020 m. NVŠ teatro programa „Teatro 

dirbtuvės“ išsiskyrė tuo, kad ji buvo įgyvendinta kartu su NVŠ „Ieškojimai“. Studijoje suformuota 

14-18 m. Šilutės miesto ir rajono 29 jaunuolių grupė, kuri kartu su teatro kūrybine trupe parengė 

programas: „Čigonų taboras“ (parodyta Ž. Naumiesčio rajoninėje Ūkininkų šventėje), 

„Kaleidoskopas“ (Šilutės miesto kalėdinės programos dalis) , „Nykštukai“ (Šilutės miesto kalėdinės 

programos dalis). Teatro NVŠ programoje dalyvaujantys jaunuoliai - didelė paspirtis ir pagalbą 

Šilutės kameriniam dramos teatrui, organizuojant ir atliekant įvairias vaidybines užduotis 

renginiuose, akcijose, gatvės vaidinimuose. Betarpiškas, pastovus ir intensyvus bendradarbiavimas 

leidžia tikslingiau skleisti teatro meną jaunimo tarpe, sudaryti jam sąlygas dalyvauti scenos meno 

procesuose, bei tokiu būdu auginti naują žiūrovų kartą. 

 

KITA TEATRO VEIKLA (4 lentelė).    

Eil

. 

Nr. 

Pavadinimas   Aprašymas Data, vieta 

Valstybinės šventės: 

1. Vasario 16 –osios 

renginys 

Parengta ir parodyta teatralizuota programa 

vaikams, skirta Vasario 16-tai.  

2020-02-16 , Šilutė. 

Programa parodyta H. 

Šojaus muziejuje. 

Planuotas renginys. 
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Etnogafiniai renginiai: 

2. Užgavėnės 

Šilutėje 

Parengta ir parodyta teatralizuota personažų 

Kanapinio ir Lašininio programa.  

2020-02-26, Šilutė. 

Programa parodyta 

vidinėje aikštėje (Liepų g. 

16).  

Planuotas renginys. 

Literatūriniai renginiai: 

3. „Romantizmo 

paslaptys“ 

poezijos 

skaitymai.  

Parengtas ir parodytas teatralizuotas poezijos 

skaitymas.  

2020-10-02, Šilutė. 

Programa parodyta F. 

Bajoraičio bibliotekoje. 

Strateginiai renginiai: 

4. Rajoninė 

Ūkininkų šventė. 

Parengta ir parodyta speciali šiam renginiui 

sukurta teatralizuota programa, kurioje 

dalyvavo teatro aktoriai ir NVŠ dalyviai.  

2020-09-26, Žemaičių 

Naumiestis. 

Planuotas renginys. 

Kiti renginiai 

5. Šilutės miesto 

šventė  

Organizuota, parengta  ir parodyta Šilutės 

miesto šventės programa vaikams „Saldus 

Mini Šilutės gimtadienis“.  

2020-05-30, Šilutė. 

Programa parodyta 

vidinėje aikštėje (Liepų g. 

16). 

6.  Vaikų gynimo 

diena „Tu mano 

turtas“ 

Organizuota, parengta ir parodyta 

teatralizuota programa, panaudojant 

spektaklio „Beždžionių karalius“ elementus.  

2020-06-01, Šilutė. 

Programa parodyta 

vidinėje aikštėje (Liepų g. 

16). 

7. Renginio „Šilutės 

sekretai“ 

atidarymas 

Parengtas ir parodytas 1 val. trukmės 

perfomansas „H. Šojus ir svečiai“.  

2020-06-19, Šilutė. 

8. „Šilutės šeimų 

skvero atidarymo 

renginys 

Parengta teatralizuota 30 min. trukmės 

programa „Teatro pyragėliai“. Teatro 

personažai vedė atidarymo renginį.  

2020-07-06, Šilutė. 

 

9. Vakaras „Vasara 

sename turgaus 

aikštės parke“.  

Susirinkusiems prie improvizuotų lauko 

staliukų parodytas spektaklis „Pietūs 

vienam“. Vakaro organizatorius V. Stoškus. 

2020-07-10, Šilutė. 

Senojo turgaus parkas. 

 

10. Dalyvauta 

projekte 

„Atgyjantis 

Šilutės H. Šojaus 

muziejus“ 

Šilutės kamerinio dramos teatro aktoriai 

parengė programą (sukūrė 7 personažus) ir 

dalyvavo filmavimuose H. Šojaus muziejuje. 

Filmuota medžiaga  - virtualios edukacinės H. 

Šojaus muziejaus programos dalis. 

2020-10-13,14,15 d.d., 

Šilutės miestas ir rajonas. 

Kalėdiniai renginiai: 

11. Kalėdinių 

renginių ciklas 

Šilutėje. 

Parengta ir nufilmuota speciali programa, 

Šilutės kalėdinių renginių ciklui: 

„Nykštukai“, „Kaleidoskopas“, „Kalėdų 

senelio sveikinimas“, šešėlių spektaklis 

„Ledinukas“. Programa rengta kartu su su 

NVŠ „Teatro dirbtuvės“ (vadovas V. 

Paldauskas) ir NVŠ „Ieškojimai“ (vadovė A. 

Žymančienė). 

2020-12, Šilutė. 

 

Teatras suteikė 11 nemokamų (3 renginiai buvo planuoti) paslaugų, iš kurių: 3 spektakliai, 

3 gatvės vaidinimai, 5 edukacijos/renginiai (žiūrėti 4 lentelę). 
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Organizuoti, parengti ir parodyti teatro renginiai ir programos buvo viešinami: 

https://www.facebook.com/silutes.teatras; https://www.silutesteatras.lt/naujienos; 

https://www.facebook.com/SilutesMuziejus/; https://www.silutesmuziejus.lt/; 

https://www.silute.lt/renginiu-kalendorius/; https://www.facebook.com/silutesbiblioteka/; 

https://www.facebook.com/siluteskulturoscentras/. 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA. 2020 m. buvo parengtos ir pateiktos Lietuvos kultūros tarybai 

dvi paraiškos, papildomam finansavimui gauti:  

1. Tolygios kultūrinės raidos programai, pagal Klaipėdos apskrities prioritetą 

„Besikeičianti, kūrybiška bendruomenė“, pateiktas projektas „Kūlversčiais į Teatro šalį“.  

2.  Kultūros ir meno sritis „Teatras“, pateikta paraiška spektaklio „Girta naktis“ pastatymui.  

 

BENDRADARBIAVIMAS.  

Įgyvendinant teatro veiklas bendradarbiauta su Šilutės Vydūno gimnazijos NVŠ 

„Ieškojimai“ (vadovė A. Žymančienė). Pravestos 2 edukacijos, 11 praktinių užsiėmimų 29 Šilutės 

miesto ir rajono mokiniams (birželio – gruodžio mėn). Užsiėmimų ir edukacijų tikslas -  sudominti 

ir auginti naują teatro mėgėjų kartą, taip pat pagalba įgyvendinant Teatro projektus, organizuojant 

renginius, edukacijas, akcijas it t.t. 

Teatras dalyvauja ir socialinėje veikloje, siekdamas būti kartu, būti dalimi gyvenimo, būti 

galimybe ir pasirinkimu. Ne pirmi metai bendradarbiaujama su Pagalbos onkologiniams ligoniams 

asociacija, jos nariai kviečiami  apsilankyti kiekviename Teatro spektaklyje nemokamai, vedama 

apsilankymų apskaita. 2020 metais 4 spektakliuose apsilankė 17 šios asociacijos narių, visi jie 

Šilutės rajono gyventojai. 

Bendradarbiaujama su Šiaulių meno mokyklos NVŠ „Kartu su teatru“, kurios vadovai, 

įvertinę Šilutės kamerinio dramos teatro vykdomą veiklą su jaunimu, išreiškė pageidavimą  pravesti 

bendrus užsiėmimus. Jų metu buvo dalijamasi teatrine dėstymo metodika, sprendžiami iššūkiai 

kylantys darbe su jaunimu, organizuoti praktiniai užsiėmimai: gaminta butaforija, mokomasi įrašyti 

spektaklio garso takelį, apšviesti spektaklį. 2020 m. rugpjūčio 12-14 d.d. pravestose edukacijose, 

praktiniuose užsiėmimuose, dalyvavo 52 mokiniai ir mokytojai.  

2020 m. plėtojamas bendradarbiavimas Su Šilutės rajono socialinėmis įstaigomis: Šilutės 

vaikų globos ir gerovės centras, Švėkšnos „Diemedžio“ centras, Šilutės Caritas, Šilutės socialinių 

paslaugų dienos centras. Suteikiama konsultacinė pagalba organizuojant renginius, nemokamai 

teikiama teatro butaforija ir kostiumai, padedama pravesti renginius. 

2020 m. plėtojamas bendradarbiavimas su F. Bajoraičio biblioteka, H. Šojaus muziejumi, 

Šilutės Kultūros ir pramogų centru.  Aktoriai dalyvauja renginių programose (vesdami renginius, 

skaitydami poeziją, įkūnydami atskirus personažus), teikiama konsultacinė pagalba, butaforija, 

kostiumai, padedama kuriant scenografiją. 

 

MENO TARYBA. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu teatre suformuota 7 

narių Teatro Meno taryba. Teatro Meno tarybos pirmininkas – Šilutės kamerinio dramos teatro 

aktorius Vygantas Paldauskas. Nariai: režisierius, teatrologas, KU humanitarinių mokslų daktaras 

Petras Bielskis, Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai Genovaitė Kimbrienė ir Ričardas 

Stonkus,  Kultūros poskyrio vedėja Vilma Griškevičienė, Šilutės kamerinio dramos teatro direktorė 

Ramunė Kiniulytė ir aktorė Alma Rimkevičiūtė – Mockienė.  Teatro Meno taryba svarsto teatrui 

aktualius klausimus ir teikia siūlymus Teatro vadovui. 

2020-02-24 Teatro Meno taryba svarstė 2019 m. Teatro veiklos ataskaitą, 2020 m. 

Kūrybinės veiklos programą ir kitas Teatro problemas. Meno taryba atkreipė dėmesį, kad 

informaciją, turinčią įtakos teatro veiklai, turi gauti laiku, iškilus problemoms nedelsiant organizuoti 

posėdžius. Tarybos nariai išsakė konkrečias pastabas dėl spektaklių stilistikos, aktorinių ir 

režisūrinių elementų. Aptarė veiklos organizavimo iššūkius, su kuriais Teatras susidurs kol bus 

renovuojamos patalpos.  
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DARBUOTOJAI. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. Nr. 

sprendimu T1-265 įstaigai patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius –– 7 etatai, iš jų 1 

etatas išlaikomas iš įstaigos specialiųjų lėšų programos. LR kultūros ministras 2017 m. rugsėjo 19 

d. įsakymu Nr. ĮV-948 patvirtino profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinių darbuotojų 

pareigybių sąrašą, kuriuo remiantis Teatre yra kūrybinių darbuotojų - 5,5 etato ir 0,5 – aptarnaujantis 

personalas. 

 

ETATAI (5 lentelė) 

Eil.

Nr. 

Pareigybė Etatas 

 

Išsilavinimas Kita informacija 

1 Direktorė 1 Aukštasis Darbo patirtis teatre 15 metų.  

2. Režisierius 1 Aukštasis Darbo patirtis teatre – 41 metų. Režisierius A.K. 

priimtas nuo 2020-05-19. 

3. Aktorė 1 Aukštasis Darbo patirtis teatre - 29 metai 

4. Aktorius 1 Aukštasis Darbo patirtis teatre - 27 metai 

5. Aktorius 1 Aukštasis  Darbo patirtis teatre - 22 metų. 

6. Ūkio dalies 

vedėjas-

apšvietėjas  

1 Aukštasis Darbo patirtis teatre 11 metų. Teatre atlieka ir 

dailininko scenografo darbą. 

 

Šilutės kamerinio dramos teatro režisierius A. Kėleris sukūrė daugiau kaip 70 vaidmenų, 

pastatė spektaklių Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre, teatre „Menas“, sukūrė vaidmenų kino 

filmuose, yra Auksinio scenos kryžiaus laureatas. Šilutės kameriniame dramos teatre 2020 m. 

režisierius pastatė premjerą „Girta naktis“, kurios premjera nukelta į 2021 metus. Šio režisieriaus 

teatro vizija yra harmonija, kurios siekiamą per subalansuotą repertuarą: derinant klasiką ir 

novatoriškumą, pastatymus jaunimui ir brandžiam žiūrovui, spektaklio turinio lengvumą su gyliu ir 

išgyvenimais.  

Įstaigos buhalterijos funkcijas vykdo Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

centralizuota buhalterija. Raštvedyba, viešieji pirkimai, archyvavimas, įstaigos veiklos viešinimas 

ir kt. įstaigos organizacinė veikla yra vykdoma Teatro direktorės.   

 

ADMINISTRACINĖ VEIKLA.  

Šiuo metu teatras savo veiklą vykdo Šilutėje, Liepų g. 16. Laikinai šiose patalpose įrengta 

40 vietų žiūrovų salė, kur organizuojami kameriniai renginiai, vyksta spektakliai. 2020 m. pradžioje 

buvo aptarta, kad šiuo periodu, kol vyksta patalpų rekonstrukcija, bus vykdoma daugiau gastrolių, 

uždirbamos spec. lėšos. Tačiau šis tikslas pasiektas iš dalies dėl paskelbtų karantinų veikla buvo 

apribota.  

2020 m. pateikta veiklos ataskaita už 2019 metus, kuri patvirtinta Šilutės rajono tarybos 

2020-04-23 sprendimu T1-325. Ataskaita paviešinta įstaigos svetainėje, adresu 

https://www.silutesteatras.lt/administracine-informacija/ataskaitos-uzduotys.  

Pateikta įstaigos 2020 m. kūrybinės veiklos programa, kuri patvirtinta Šilutės rajono 

tarybos 2020-04-23 sprendimu T1-326. 2020 m. Kūrybinės veiklos programa paviešinta įstaigos 

svetainėje, adresu https://www.silutesteatras.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai-

ir-tvarkos. 

2020-01-31 parengta viešųjų pirkimų ataskaita už 2019 m. Paskelbta įstaigos internetinėje 

svetainėje, adresu  https://www.silutesteatras.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai.  

2020-03-01 sudarytas viešųjų pirkimų 2020 metų planas, paskelbtas įstaigos internetinėje 

svetainėje, adresu https://www.silutesteatras.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai.  

2020-01-31 parengti ir pasirašyti darbuotojų veiklos vertinimo ir užduočių dokumentai.  

Parengti 34 siunčiami dokumentai įstaigos organizacinės veiklos klausimais, parengti 32 įsakymai. 

Parengtos biudžeto ir finansinės ketvirčių ataskaitos, atlikta įstaigos turto inventorizacija, parengtas 

https://www.silutesteatras.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai-ir-tvarkos
https://www.silutesteatras.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai-ir-tvarkos
https://www.silutesteatras.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai
https://www.silutesteatras.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai
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2021 m. biudžeto projektas. Parengtas ir patvirtintas įstaigos nuotolinio darbo organizavimo 

aprašas. 

 

LĖŠŲ ŠALTINIAI IR PANAUDOJIMAS.  
Iš savivaldybės biudžeto gaunamos lėšos naudojamos tik darbo užmokesčiui ir Sodrai.    

2020 metais iš Kultūros ministerijos ir savivaldybės biudžeto teatro kultūros darbuotojų darbo 

užmokesčiui buvo skirta 5040 eurų. Kitai veiklai ir teatro patalpoms išlaikyti naudojamos uždirbtos 

lėšos ir paramos lėšos. Už teikiamas mokamas paslaugas buvo planuota uždirbti 10 000 Eur. Tačiau 

dėl jau minėtų sąlygų pavyko uždirbti 6909 Eur, šios pajamos gautos suteikus 23 paslaugas. 

 

LĖŠOS (6 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

Gautų lėšų šaltinis 2019 metai 

(Eurai) 

2020 metai 

(Eurai) 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos: 91 700 84 403 

 Iš jų:   

1.1. darbo užmokesčiui 89 900 82 770 

1.2. įnašai socialiniam draudimui. 1 800 1 348 

2. Lėšos už suteiktas paslaugas.  8 900 6 909 

3.  Projektų lėšos. 1 300 2 000 

 Viso 101 900 93 312 

 

KOEFICIENTAI (7 lentelė) 

Eil.

Nr. 

Pareigybė Etatas 

 

Koef. (pastovioji 

dalis) 

1. Direktorė 1 9,15 

2. Režisierius 1 7,5  

3. Aktorė 1 6  

4. Aktorius 1 6  

5. Aktorius 1 6 

6. Ūkio dalies vedėja-apšvietėja 1 5,2 

 

Šilutės kamerinio dramos teatro 2020 metų veiklos ataskaita svarstyta ir jai pritarta Šilutės 

kamerinio dramos teatro Meno tarybos posėdyje 2021-03-01. 

 

Parengė: 

 

Šilutės kamerinio dramos teatro direktorė                                                                   Ramunė Kiniulytė 
DDG 

DDG 

 


