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ŠILUTĖS KAMERINIO DRAMOS TEATRO  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

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 2019 m. sezoninės kūrybinės veiklos programa (patvirtinta Šilutės rajono 

tarybos 2019-03-28 sprendimu T1-1313). 

 

TEATRO VEIKLA.  

SPEKTAKLIAI. PREMJEROS (1 lentelė) 

Ei. 

Nr. 
Pavadinimas, autorius Žanras  Parodyta Vieta 

PREMJEROS 

1.  „Ekstrasensė“ 

Komedija pagal S. 

Brachovos dviejų 

dalių melodramą 

“Nekviestas svečias”. 

Spektaklis, 

premjera 

Birželio 17, 19, 20, 

21 d.d. 

Liepos 4, 5 d.d.  

Spalio 30 d.  

Šilutės miestas ir rajonas, 

Šilalė, Plungė, Ukmergė – 

festivalis Camera obskūra. 

 

2. „Eldoradas“. Poezijos 

spektaklis pagal A. 

Nyka-Niliūno kūrybą 

Spektaklis, 

premjera 

Gruodžio 6, 8 d.d. Šilutės miestas 

3.  „Muzikinė Dėžutė“ Kalėdinis 

spektaklis 

vaikams, 

premjera 

Gruodžio 04, 05, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 d.d.  

Šilutės miestas ir rajonas, 

Gargždai, Pagėgiai, Klaipėdos 

raj. 

SPEKTAKLIAI. REPERTUARO SKLAIDA. 

4.  Pagal. V. Žilinskaitės 

„Simuliakras“ 

Spektaklis Sausio 30, 31 d.  

Spalio 17 d. 

Šilutės miestas ir rajonas, 

Skuodas, Utena 

5. Pagal Vytauto 

Mačernio prozą 

„Švytis“ 

Monospekt

aklis 

Vasario 15 d. 

Gegužės 18 d. 

Birželio 14 d. 

Spalio 10 d. 

Šilutės miestas ir rajonas, 

Kelmė, Pasvalys. 

6. Pagal Dario Fo 

„Laisva santuoka“ 

Spektaklis  Birželio 24 d. 

Spalio 04 d. 

Lapkričio 10, 21, 22 

d.d. 

Šilutės miestas ir rajonas, 

Šventoji. 

7. Pagal F. Friton „Pietūs 

vienam“ 

Spektaklis  Balandžio 26 d. 

Birželio 01, 22 d. d. 

Rugsėjo 20 d. 

Lapkričio 18 d. 

Šilutės miestas ir rajonas, 

Trakai,  Kaunas, Tytuvėnai. 

8. Pagal H. K. 

Anderseną 

„Piemenaitė ir 

kaminkrėtys“ 

Gatvės 

spektaklis  

Gegužės 25 d., 

Birželio 28 d., Liepos 

6, 13 d.d., Rugsėjo 29 

d.,  

Šilutės miestas ir rajonas, 

Mažeikiai, Kelmė. 

9.  „Laivai“ Gatvės 

spektaklis 

Vasrio 16 d., Spalio 

03, 08 d.d. 

Šilutės miestas ir rajonas, 

Mosėdis. 

10.  „Vabalai“ Gatvės 

vaidinimas 

Vasario 16., 

Balandžio 29 d. 

Šilutės miestas ir rajonas. 

Teatras parodė 50 spektaklių. Teatre parodyta 12 spektaklių. Šilutės mieste ir rajone 

parodyti 22 spektakliai. Kituose rajonuose parodyta 16 spektaklių.  
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 TEATRO EDUKACINĖ VEIKLA. 2019 m. buvo pravestos 6 edukacinės 

programos.  

EDUKACIJA (2 lentelė) 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Trumpas aprašymas 

Vykdymo terminas, vieta 

Data Vieta 

1. Pagal H. 

Zudermano 

kūrybą 

edukacinė 

programa 

„Namo 

statymas“ 

Skirta 8-12 kl. mokiniams bei 

suaugusiems. Pristatoma H. 

Zudermano asmenybė, jo 

kūryba, bei teatrinėmis 

priemonėmis atkuriama 

rašytojo vaizduojamų potvynio 

krašto suponuotų herojų 

jausena ir pasaulėžiūra.  

Vasario 15 d., 

Birželio 14 d., 

Spalio  17 d. 

 

 

Ž. Naumiesčio gimnazija, 

Švėkšnos daugiafunkcinis 

centras; Vievirženų 

pagrindinė mokykla 

2. Pagal V. 

Mačernio 

prozą 

„Švytis“ 

Skirta 9-12 kl. mokiniams bei 

suaugusiems. Pristatoma V. 

Mačernio asmenybė. Remiantis 

proza yra atspindimi autoriaus 

gilūs jausminiai skauduliai, 

moralinis kodeksas, vertybinis 

kontekstas - puikybė, pavydas, 

siekis vidinės ramybės -  kurie 

išlieka aktualūs visais laikais. 

 

Kovo 16 d., 

Balandžio 23 d., 

Gegužės 18 d. 
 

M. Jankaus pagrindinė 

mokykla, Šilutės Vydūno 

gimnazija, 

 Pagėgių A. Mackaus 

gimnazija 

 

TEATRO NVŠ VEIKLA. Už 2019 m. NVŠ programos įgyvendinimą ir kūrybinį darbą 

atsako teatro aktorius „Jaunimo studija“ vadovas V. Paldauskas. Vadovo asistentai – teatro aktoriai  

V. Bartuška ir  A. Rimkevičiūtė – Mockienė, veiklą administruoja įstaigos vadovas. Nuo 2019 m. 

kovo 1 d. iki liepos 1 d. įgyvendinta NVŠ teatro programą „Teatro dirbtuvės“. Suformuota 14-18 

m. Šilutės miesto ir rajono jaunuolių grupė „Jaunimo studija“. NVŠ „Teatro dirbtuvės“ veikla 

nutraukta dėl įstaigos persikraustymo darbu ir naujų patalpų pritaikymo teatrinei veiklai. NVŠ 

„Teatro dirbtuvės“ veikla atnaujinama nuo 2020 m.  

 

KITA TEATRO VEIKLA. Teatras suteikė 23 nemokamas paslaugas, iš kurių: 8 

spektakliai, 6 gatvės vaidinimai, 6 edukacijos/renginiai ir 3 papildomos paslaugos (salės, aparatūros 

ir transporto suteikimas). Teatras pajamas gavo iš 44 suteiktų paslaugų, iš kurių: 42 spektakliai ( 8 

600 Eur) ir 2 edukacijos/renginiai (300 Eur). Spektakliuose apsilankė 2128 žiūrovai (parduota 

bilietų ir pagal sutartis), edukacijose – 420 žiūrovai (pagal sutartis).   

VEIKLA (3 lentelė): 

Eil

. 

Nr. 

Pavadinimas   Aprašymas Data, vieta 

Valstybinės šventės: 

1. Vasario 16 –osios 

minėjimas 

Dalyvauta Šilutės H. Šojaus renginyje su 

personažais. 

2019-02-16 , Šilutė 

Etnogafiniai renginiai: 

2. Užgavėnės Dalyvauta Šilutės KPC organizuotam 

renginyje su personažais.  

2019-03-06, Šilutė 

Literatūriniai renginiai: 

3. „Eldoradas“ 

poezijos skaitymai 

Šilutės literatūros mylėtojų klubas 2019-12-06, Šilutė 
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Strateginiai renginiai: 

4. Šilutės miesto 

šventė 

Dalyvauta Šilutės miesto šventėje  su NVŠ 

„Teatro dirbtuvės“ Jaunimo studija (vadovas 

V. Paldauskas) su gatvės vaidinimu 

„Piemenaitė ir kaminkrėtys“ 

2019-05-25, Šilutė 

5. Juodojo kaspino 

diena 

Dalyvauta Švėkšnoje Juodojo kaspino dienos 

paminėjime su spektakliu „Švytis“ pagl. V. 

Mačernio kūrybą. 

2019-06-14, Švėkšna 

6.  Katyčių miestelio 

šventė 

Dalyvauta Katyčių miestelio šventėje su 

gatvės vaidinimu „Piemenaitė ir kaminkrėtys“ 

2019-07-06, Katyčiai 

7. Ž. Naumiesčio 

Dagotuvės 

Dalyvauta Ž. Naumiesčio organizuotam 

renginyje su personažais „Mykolinių kaimo 

valdžia“ ir aukcionas „Katė maiše“ 

2019-09-29, Žemaičių 

Naumiestis 

Sporto renginiai 

8.  LKL sezono 

atidarymas 

Dalyvauta su kojūkų personažais „Laivai“ 

atidarant LKL sezoną Šilutėje 

2019-10-03, Šilutė 

9. Mindaugo 

Karaliaus taurės 

atidarymas 

Dalyvauta su kojūkų personažais „Laivai“ 

atidarant Mindaugo Karaliaus taurės sezoną 

Šilutėje 

2019-10-08, Šilutė 

10 Geriausių 2019 m. 

sportininkų 

apdovanojimai 

Pravestas 2019 m. geriausių sportininkų 

apdovanojimų renginys. 

2019-12-09, Šilutė 

Kiti renginiai 

11. Mažosios teatro 

įkurtuvės 

Šilutės bendruomenei parodytas spektaklis 

„Ekstrasensė“ ir suorganizuotas J. 

Chockevičiaus koncertas „Vėjų šventovė“ 

2019-11-08, Šilutė 

12.  TAU užsiėmimai Šilutės TAU parodytas spektaklis „Pietūs 

vienam“ užsiėmimų dienų atidarymo šventėje 

2019-11-18, Šilutė 

Kalėdiniai renginiai: 

12. Kalėdinio miestelio 

atidarymas 

Dalyvauta H. Šojaus muziejaus organizuotame 

Eglučių alėjos atidaryme su personažais. 

2018-12-06, Šilutė 

13. Šilutės eglės 

įžiebimas 

Dalyvauta 2019 m. eglės įžiebime su programa 

„Karaliai“. 

2018-12-06, Šilutė 

 

MENO TARYBA. Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais teatro veiklą, ir 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais teatre suformuota 7 narių Teatro Meno taryba,  kuri 

atlieka šias funkcijas: svarsto ir vertina metines kūrybinės veiklos programas ir jų įgyvendinimo 

rezultatus, 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. Svarsto gastrolių planus ir repertuarą, aptaria 

kūrybinių darbuotojų atestavimo klausimus, svarsto biudžetinės įstaigos pertvarkymo į viešąją 

įstaigą klausimą. Teatro Meno tarybos pirmininkas – Šilutės kamerinio dramos teatro aktorius 

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

Bielskis, savininko deleguoti atstovai: Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė Genovaitė 

Kimbrienė, tarybos narys Ričardas Stonkus, savivaldybės administracijos deleguota atstovas: 

Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė, Šilutės kamerinio dramos teatro deleguoti atstovai: 

aktorė Alma Rimkevičiūtė – Mockienė, direktorė Ramunė Kiniulytė. Suformuota ir patvirtinta 

naujos kadencijos Meno tarybą (2019-06-28 įsakymas Nr. V1-04). 

Teatro Meno taryba teikia siūlymus teatro vadovui. 

Organizuotas Teatro Meno tarybos darbas.  

2019-01-03 Teatro Meno taryba posėdžiavo ir svarstė 2018 m. teatro kūrybinės veiklos 

programos ataskaitą ir einamąsias teatro problemas.  Vertino teatro režisieriaus ir teatro vadovės 
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pateiktus argumentus, davė pastabų, kad Meno taryba informaciją, turinčią įtakos teatro veiklos 

programai, turi gauti laiku, turi būti nedelsiant organizuojami posėdžiai ir svarstomi probleminiai 

klausimai.  

2019-03-06 Meno taryba susirinko ir posėdžiavo dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2019 

kūrybinės veiklos programos sudarymo ir einamųjų teatro problemų. Tarybos nariai išsakė pastabas 

dėl spektaklių stilistikos, dalinosi įžvalgomis dėl aktorinių ir režisierinių elementų. Kalbėjo apie 

gastrolių organizavimą. Aptarė iššūkius su kuriais Teatras susidurs persikėlus į kitas patalpas.  

2019-06-17 Teatro meno taryba aptarė tarpinę Kūrybinės veiklos programos ataskaitą, 

svarstė 2018-2019 lyginamąją teatro kūrybinės veiklos, finansavimo, personalo, kvalifikacijos 

kėlimo, gastrolių ir kt. analizę, aptarė esmines problemas keičiantis teatro patalpoms, formavo 

siūlymus. Teatro meno tarybą rinkosi į projektinio spektaklio „Ekstrasensė““ peržiūrą, priėmė 

sprendimą dėl spektaklio įtraukimo į Šilutės kamerinio dramos teatro repertuarą. Tarybos nariai 

išsakė pastabas dėl spektaklio stilistikos, dalinosi įžvalgomis dėl aktorinių ir režisierinių elementų. 

Meno taryba pritarė, kad spektaklis „Ekstrasensė“ yra pastatytas ir jį įtraukti į Šilutės kamerinio 

dramos teatro nuolatinį repertuarą.  

2019-12-08 Teatro meno tarybą rinkosi į projektinio spektaklio „Eldoradas“ peržiūrą, 

priėmė sprendimą dėl spektaklio įtraukimo į Šilutės kamerinio dramos teatro repertuarą, aptarė 

einamas teatro problemas. Tarybos nariai išsakė pastabas dėl spektaklio stilistikos, dalinosi 

įžvalgomis dėl aktorinių ir režisierinių elementų. Spektaklio sklaida perkelta į 2020 m.,  nes 

premjera įvyko prieš kalėdinį laikotarpį, kuriam jau buvo statomas kalėdinis spektaklis „Muzikinė 

dėžutė“. Meno taryba pritarė, kad spektaklis „Eldoradas“ yra pastatytas ir jį įtraukti į Šilutės 

kamerinio dramos teatro nuolatinį repertuarą. 

 

ADMINISTRACINĖ VEIKLA. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 9 

d. sprendimu Nr. T1-2467 įstaigai patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 7 etatai. 

LR kultūros ministras 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. ĮV-948 patvirtino profesionaliojo scenos 

meno įstaigų kūrybinių darbuotojų pareigybių sąrašą, kuriuo remiantis kūrybinių darbuotojų -6,5 

etato ir 0,5 – aptarnaujantis personalas. 

ETATAI (5 lentelė) 

Eil.

Nr. 

Pareigybė Etatas 

 

Koef. 

(pastovioji 

dalis) 

Kintamoji 

dalis (proc.)  

Išsilavinimas Kita informacija 

1 Direktorė 1 8,15 nenustatyta Aukštasis Darbo patirtis teatre 

- 14 metų  

2 Režisierius 1 4,79  40  Aukštasis Įgijo aukštąjį 

išsilavinimą 2010 

metais. Darbo 

patirtis teatre – 30 

metai. Režisierius 

S.P. išėjo į pensiją 

2019 m. spalio 18 d. 

3. Režisierius 1 4,79  nenustatyta Aukštasis Įgijo aukštąjį 

išsilavinimą 1979 

metais. Darbo 

patirtis teatre – 40 

metų. Režisierius 

A.K. priimtas pagal 

projektinę darbo 

sutartį nuo 2019 m. 

lapkričio 2 d. iki 

2019 m. gruodžio 

31 d. 
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4 Aktorė 1 4,58  40  Aukštasis Darbo patirtis teatre 

- 28 metai 

5 Aktorius 1 4,58  40 Aukštasis Darbo patirtis teatre 

- 26 metai 

6 Aktorius 1 4,58 40 Vidurinis  Darbo patirtis teatre 

-21 metų. 

Nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. 

studijuoja KU 

lietuvių filologijos 

ir režisūros studijų 

programoje. 

7 Ūkio dalies 

vedėjas-

apšvietėjas 

1 3,68  40 Aukštasis Darbo patirtis teatre 

- 9 

metai. Teatre 

atlieka ir dailininko 

scenografo darbą, 

nes turi scenografo 

magistro laipsnį. 

Įstaigos buhalterijos funkcijas vykdo Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

centralizuota buhalterija.  

Įstaigos administracinę veiklą vykdo įstaigos vadovas, kurio pavadavimas (jam susirgus ar 

kt.) paskirtam kūrybiniam darbuotojui yra sudėtinga, nes trūksta žinių ir patirties administraciniame 

darbe. 

Teatras 2019 m. susidūrė su iššūkiais, kurie įtakojo teatro veiklą.   

2019 m. buvo intensyviai ieškoma teatro studijas baigusių  aktorių (1 laisvam etatui užimti). 

Skelbiama informacija internetinėje žiniasklaidoje ir spaudoje, susisiekta su aktorius ruošiančiomis 

švietimo įstaigomis, platinta informacija per Lietuvos teatrus ir koncertines įstaigas.  

Nuo 2019 m. kovo 1 d. iki liepos 1 d. įgyvendinta NVŠ teatro programą „Teatro dirbtuvės“. 

Už 2019 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. NVŠ „Teatro dirbtuvės“ veikla nutraukta dėl įstaigos persikraustymo 

darbu ir naujų patalpų pritaikymo teatrinei veiklai. NVŠ „Teatro dirbtuvės“ veikla atnaujinama nuo 

2020 m. Įvykdyti NVŠ programos uždaviniai: 1. Geba suvokti pagrindinę perskaitytos informacijos 

mintį ir ją atvaizduoti judesiu erdvėje; 2. Supratimas apie įvairius teatro meno technikas ir žanrus;  

3. Lavinti kūrybiniai, verbaliniai, kūno judesio formavimo įgūdžiai bei gebėjimai. 

2019 m. parengti ir pateikti KT 3 teatro projektai papildomam finansavimui gauti.  

2019-02-28 Kultūros ir meno sritis Teatras 2019-02 Spektaklis „Vydūnas ir Arfa“ 

Numatomas spektaklio biudžetas 4 200 Eur. Finansavimas neskirtas. 

2019-03-01 Kultūros ir meno sritis Teatras 2019-02 Spektaklis „Eldorado“. Spektaklis 

skirtas poeto A. Nykos-Niliūno 100 –osioms gimimo metinėms. KT projektui skyrė 1000 eur. 

Premjera įgyvendintas 2019-12-08. Spektaklio biudžetas 3000 Eur. Trūkstamos lėšos skirtos iš 

Teatro uždirbtų lėšų. 

2019-10-07 TKR Klaipėdos aps. prioritetas: besikeičianti, kūrybiška bendruomenė 2020-

1, vasaros stovykla „Kūlversčiais į Teatro šalį“ Numatomas biudžetas 12 440 eur. 2019 m. 

finansavimas neskirtas. 

2019 m. pateikta paraiška Kultūros ministerijos programai „Kultūros pasas“ dviems 

edukacinėms programos: „Švytis“ pagal. V. Mačernio ir „Namo statymas“ pagal H. Zudermano 

kūrybą. Pravesta 6 edukacinės programos (02.15 – Ž. Naumiesčio gimnazija; 02.16 – M. Jankaus 
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pagrindinė mokykla; 03.23 – Šilutės Vydūno gimnazija, 05.18 – Pagėgių A. Mackaus gimnazija; 

06.14 – Švėkšnos Saulės gimnazija; 10. 17 Vievirženų pagrindinė mokykla).  

Nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d. teatras savo veiklą vykdo adresu Liepų g. 16, Šilutė. Naujose 

patalpose įstaiga įsirengė žiūrovų salę (40 vietų), kur organizuoja kamerinius renginius. Teatro 

padėtis aptarta su savivaldybės vadovais dėl laikinų teatro patalpų. Kol vyksta Lietuvininkų g. 6 

pastatų rekonstrukcija, veiklos pokyčių prioritetu pasirinktos gastrolės ir uždirbamos spec. lėšos. 

Teatras įgyvendino naujai priimtus, pakeistus teisės aktus, parengė dokumentus: 

1. 2019 m. pateikta vadovo veiklos ataskaita, kuri patvirtinta Šilutės rajono tarybos 2019-

01-31 sprendimu T1-1236. Pateikta ataskaita už metines užduotis.  Ataskaitos paviešintos įstaigos 

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

2. Pateikta įstaigos 2019 m. kūrybinės veiklos programa, kuri patvirtinta Šilutės rajono 

tarybos 2019-03-28 sprendimu T1-1313. 2019 m. Kūrybinės veiklos programa paviešinta įstaigos 

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

ir-tvarkos. 

3. Patvirtintas 2019 m. Teatro gastrolių planas, jis paviešintas įstaigos internetinėje 

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

ir-tvarkos, įvykdyta įgyvendinimo kontrolė. 

4. 2019-01-31 parengta viešųjų pirkimų ataskaitą už 2018 m. Paskelbta įstaigos 

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

pirkimai 

5. 2019-03-01 sudarytas viešųjų pirkimų 2019 metų planas, paskalbtas įstaigos 

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

pirkimai. 

6.  2019-01-31 parengti ir pasirašyti darbuotojų veiklos vertinimo ir užduočių dokumentai. 

7. 2019 m. parengta lyginamoji teatro kūrybinės veiklos, finansavimo, personalo, 

kvalifikacijos kėlimo, gastrolių ir kt. (audito išvadas) analizė. Analizė viešinama įstaigos 

internetiniame puslapyje, adresu  

8. Suformuotas sprendimas dėl teatro kūrybinės grupės atnaujinimo  - 2019 m. spalio 18 d. 

teatro režisieriui S. Paciukui išėjus į pensiją, 2019 m. lapkričio – gruodžio mėn. priimtas režisierius 

A. Kėleris (projektinė darbo sutartis) – spektaklio „Eldoradas“ pastatymui. 2020 m. skelbiamas 

kvietimas Šilutės kamerinio dramos teatro režisieriaus etatui užimti. 

9. 2019 m. parengti 29 siunčiami dokumentai įstaigos organizacinės veiklos klausimais. 

10. 2019 m. parengti 22 įsakymai gastrolių ir atostogų klausimais, 10 įsakymų įstaigos 

veiklos klausmimais, 8 įsakymai įstraigos personalo klausimais.  

 

LĖŠŲ ŠALTINIAI IR PANAUDOJIMAS. Iš savivaldybės biudžeto gaunamos lėšos 

naudojamos tik darbo užmokesčiui ir Sodrai. Kitai veiklai ir teatro išlaikymui naudojamos uždirbtos 

lėšos ir paramos lėšos. 2019 m. už teikiamas mokamas teatro paslaugas buvo suplanuota uždirbti 8 

900 Eur. ir pritraukti 1300 kitų lėšų. Teatras uždirbo 900 Eur daugiau nei planuota.  

LĖŠOS (6 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

Gautų lėšų šaltinis 2018 metai 

(Eurai) 

2019 metai 

(Eurai) 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti (iš viso): 

90 485 91 700 

1.1. darbo užmokesčiui 69 348 89 900 

1.2. įnašai socialiniam draudimui 21 137 1 800 

2. Teatro uždirbtos 6 925 8 900 

3.  Paramos ir kitos lėšos 1 390 1 300 

 Viso 98 800 101 900 

 

 

 

https://www.silutesteatras.lt/administracine-informacija/ataskaitos-uzduotys%209
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RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS BEI VIETOS BENDRUOMENĖMIS. 

2019 m. bendradarbiauta su Šilutės Vydūno gimnazija. Pravesta edukacija praktinis 

užsiėmimas „Renkuosi teatrą (kovo 23 d.) dalyvavo 24 mokiniai ir mokytojai. 

Bendradarbiaujama su Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, jos nariai kviečiami  

apsilankyti kiekviename Teatro spektaklyje nemokamai, vedama apsilankymų apskaita. 2019 

metais 2 premjeriniuose spektakliuose apsilankė 19 šios asociacijos narių - Šilutės rajono 

gyventojai. 

Bendradarbiaujama su Afganistano karo dalyvių klubu, jos nariai kviečiami  apsilankyti 

kiekviename Teatro spektaklyje nemokamai, vedama apsilankymų apskaita. 2019 metais 2 

premjeriniuose spektakliuose apsilankė 14 šios asociacijos narių - Šilutės rajono gyventojai. 

Toliau plėtojamas bendradarbiavimas su Šilutės rajono socialinėmis įstaigomis, su Šilutės 

rajono bendruomenėmis, su kitomis kultūros įstaigomis, aktoriai dalyvauja renginių programose, 

teikiama butaforija, kostiumai, transporto paslaugas, padedama kuriant scenografiją nemokamai F. 

Bajoraičio bibliotekai, H. Šojaus muziejui, Šilutės Kultūros ir pramogų centrui. 

 

TEATRO MATERIALINĖ IR TECHNINĖ BAZĖ. Teatro laikinai turi įsirengęs 40 

vietų salę. Teatro patalpos nėra pritaikytos teatrinei veiklai, aktoriai persirengia ir grimuojasi  už 

širmomis suformuotų teatro užkulisų.  

Teatrui priklausantis mikroautobusas Mercedes Benz Sprinter yra 2007 m. laidos. Teatras 

neturi vairuotojo etato. Nuo 2010 m. vykdo bendradarbiavimą su VšĮ „Šilutės sportas“,  suteikiant 

visoms jų išvykoms nemokamai teatro transportą, mainais į nemokamas vairuotojo paslaugas, kai 

teatras vyksta į gastroles ir išvykas.  

 

Šilutės kamerinio dramos teatro 2019 metų veiklos ataskaita svarstyta ir jai pritarta Šilutės 

kamerinio dramos teatro Meno tarybos posėdyje 2020-02-24. 

 

Parengė: 

 

Šilutės kamerinio dramos teatro direktorė                                                                   Ramunė Kiniulytė 
DDG 

 


