
 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų  

veiklos vertinimo tvarkos aprašo 

2 priedas 
 

ŠILUTĖS KAMERINIS DRAMOS TEATRAS 

                                                                                                DIREKTORĖ RAMUNĖ KINIULYTĖ  
 

2. Einamųjų metų užduotys (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

Einamųjų metų užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1. Aktyvinti teatrinę veiklą, diegti 

naujoves. 

1. Įgyvendinti Šilutės rajono 

kultūros strategines priemones, 

bendradarbiauti strateginių 

renginių įgyvendinime. 

1. Įgyvendinti Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečio priemonę-  

teatrinės dalies programą ir sukurti edukacinę programą. Paruošti užsakymų planą 

mokykloms, pateikti statistiką, kiek rajono mokyklų pateikė užsakymus 2023 m.  

2. Parengti ir teikti ne mažiau 2 projektines paraiškas LKT ir kitoms programoms, 

užtikrinti 100 proc. laimėtų projektų lėšų įsisavinimą, laiku pateiktos projektų 

ataskaitos finansuojančioms organizacijoms. 

3. Dalyvauti 2022 m. kultūros kelio „Vėtrungių kelias“ projekto įgyvendinimo 

veiklose (ne mažiau 2). Sukurti 2 naujus personažus, teatralizuota programa sulaukė 

5 proc. daugiau užsakymų nei 2021 m. 

2.2. Didinti įstaigos teikiamų paslaugų 

pasiūlą ir viešinimą. 

1. Vykdyti teikiamų paslaugų 

stebėseną,  analizę ir  

viešinimą. 

 

1. Atlikti teatro teikiamų mokamų ir nemokamų paslaugų (ypač edukacijų) pasiūlos 
ir  paklausos analizę. Parengti išvadas  2022 m. II ketv.  Teikti informaciją 

mokykloms apie teatro edukacines programas iki rugpjūčio 22 d. Atlikti 2022 m. 

analizę, kiek mokyklų pasinaudojo teatro edukacinėmis programomis.  

1.2. Pateikti svarstyti Teatro meno tarybai paslaugų atnaujinimo planą (projektą) ir 

galimus naujų paslaugų paketus.  

2. Įgyvendinti teatro NVŠ programą, 15 proc. padidėjęs dalyvių skaičius.  

3. Parengti, viešinti ir įgyvendinti 2022 metų gastrolių planą. Planas viršytas 5 proc. 

lyginant su 2021 m. 

2.3. Organizuoti efektyvesnę įstaigos 

veiklą. 

1. Atsižvelgiant į strateginius 

savivaldybės dokumentus ir 

kitus teisės aktus, įgyvendinti 

įstaigos veiklos planą, parengti  

ataskaitas. 

2. Teikti siūlymus tvirtinti 

paslaugų atnaujinimo planą 

(projektą), kurti naujų paslaugų 

paketus. 

1. Šimtu procentų įgyvendintas įstaigos veiklos  planas.  Veiklos planas ir ataskaitos 

viešinami įstaigos internetinėje svetainėje. 

2. Laiku organizuoti persikėlimo darbus į atnaujintas teatro patalpas.  

3. Parengti naujus nuomojamų  patalpų įkainius, teikti tvirtinti.  

4. Organizuoti Meno tarybos darbą (ne mažiau 2 posėdžiai (galimi ir nuotoliniu 

būdu). 

5. Paslaugų kainas teikti svarstyti Savivaldybės tarybai. Sukurti 3 naujas paslaugas. 

Suteiktų paslaugų pokytis 15 proc. didesnis už 2021 m. 

 

 



 

 


