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             PATVIRTINTA 

                                                                                                Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                                2022  m. kovo 31 d.      

              sprendimu Nr.T1-967 

 

   

ŠILUTĖS KAMERINIO DRAMOS TEATRO 

2022 METŲ SEZONINĖ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 

 

SPEKTAKLIAI: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas, autorius Žanras  Premjeros metai 

PREMJEROS  

1.  Spektaklis pagal R. Granausko „Su 

peteliške ant lūpų“ 

Spektaklis suaugusiems 2022 m. 

2.  Kalėdinis spektaklis Spektaklis vaikams 2022 m. 

REPERTUARINIAI SPEKTAKLIAI 

1. Pagal A. Čechovą „Rotšildo smuikas“ Spektaklis 2021 m. 

2. Pagal Carmen Bernos de Gasztold 

„Nojaus arka“ 

Spektaklis visai šeimai 2021 m. 

3. Pagal Ž. Balasko „Girta naktis" Spektaklis 2020 m. 

4. Pagal Dario Fo „Laisva santuoka“ Spektaklis  2010 m. 

5. Pagal F. Friton „Pietūs vienam“ Spektaklis 2004 m. 

6. Pagal skandinavų pasakas 

„Stebuklinga knyga“ 

Spektaklis vaikams 2018 m. 

NAUJA EDUKACIJA 

1. Teatrinė edukacinė programa „Kodas – 

ML“ 

Teatralizuota edukacinė 

programa 8-11 klasių 

moksleiviams „Kodas–ML“. 

1923 metų sukilimo įvykių 

tema. 

2022 m. gruodis 

Sklaida 2023 m. 

Repertuariniai spektakliai - profesionaliojo scenos meno įstaigoje sukurtų ir tam tikru laikotarpiu 

viešai atliekamų scenos meno kūrinių visuma (LR Profesionalaus scenos meno įstatymas 2004-

06-1, Nr, IX-2257, I skyriaus, 2 straipsnio, 6 punktas).  Šilutės kamerinio dramos teatro 

repertuaras sudaromas sezonui (biudžetiniams metams). Remiantis sudarytu repertuaru, 

formuojami teatre rodomų spektaklių ir gastrolių planai.  

 

SPEKTAKLIŲ SKLAIDA: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas   Aprašymas Kita informacija 

SPEKTAKLIAI TEATRO PATALPOSE 

1. „Rotšildo smuikas“ Repertuaro sklaida –  ne mažiau 6 spektakliai I-IV ketv. 

2. „Girta naktis“ Repertuaro sklaida – ne mažiau 6 spektakliai I-IV ketv. 

3. „Stebuklinga knyga“ Repertuaro sklaida – ne mažiau 4 spektakliai I-IV ketv. 

4. „Nojaus arka“ Repertuaro sklaida – ne mažiau 6 spektakliai I-IV ketv. 

Mėnesinis spektaklių ir renginių planas skelbiamas internetinėje svetainėje 

https.://www.silutesteatras.lt 
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GASTROLĖS 

1. „Rotšildo smuikas“ Repertuaro sklaida – ne mažiau 5 spektaklių I-IV ketv. 

2. „Stebuklinga knyga“ Repertuaro sklaida – ne mažiau 5 spektaklių I-IV ketv. 

3. „Laisva santuoka“ Repertuaro sklaida – ne mažiau 2 spektaklių I-IV ketv. 

4. „Nojaus arka“ Repertuaro sklaida – ne mažiau 5 spektaklių I-IV ketv. 

5. „Girta naktis: Repertuaro sklaida – ne mažiau 5 spektaklių I-IV ketv. 

6. Kalėdinis spektaklis Repertuaro sklaida – ne mažiau 10 spektaklių I-IV ketv. 

Gastrolių planas, jo pakeitimai dėl objektyvių, nepriklausančių nuo teatro aplinkybių skelbiami 

internetinėje svetainėje https.:///www.silutesteatras.lt, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

profesionaliojo scenos meno įstatymo (Žin., 2004, Nr. 96-3523; TAR, 2016-09-29, Nr. 2016-

24188) 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis.  

EDUKACIJOS/PROGRAMOS 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Trumpas aprašymas Kita informacija 

1. Pagal H. Zudermano 

kūrybą edukacinė 

programa „Namo 

statymas“ 

Pamokos trukmės edukacinė programa pristatanti 

(8-12 klasių mokiniams) H. Zudermano kūrybą. 

Pasitelkiant apysakos „Jonas ir Erdmė“ žodinę 

raišką ir teatro vaizdines priemones, atkuriami ir 

pateikiami to meto kraštiečių lūkesčiai, buitis ir 

išgyvenimai. Švietimo ir socialinių paslaugų 

įstaigos (ne mažiau 2 edukacijos) 

II-IV ketv.  

2. Pagal V. Mačernio 

prozą edukacinė 

programa „Švytis“ 

Pamokos trukmės edukacinė programa stengiasi 

perteikti (8-12 klasių mokiniams) V. Mačernio 

kūrybą teatrine kalba. Atskleidžiama autoriaus 

pasaulėžiūrą, jo gilius jausminius skaudulius, 

moralinį kodeksą, vertybinį kontekstą, kuris 

nepraranda savo aktualumo visais laikais. 

Švietimo ir socialinių paslaugų įstaigos (ne 

mažiau 2 edukacijos).  

II-IV ketv.  

3. Pagal A. Nyka-

Niliūną edukacinė 

programa „Eldoradas“ 

Pamokos trukmės edukacinė programa stengiasi 

perteikti (8-12 klasių mokiniams) A. Nyka-

Niliūno kūrybą. Edukacijos “Eldoradas“ objektas 

– žmogaus gyvenimas perteiktas per žodžio 

poezijoje įprasminimą. Užsiėmimas kelia 

esminius egzistencinius klausimus, bei skatina 

kylantiems klausimams rasti kitokį atsaką. 

Švietimo ir socialinių paslaugų įstaigos (ne 

mažiau 2 edukacijos) 

II-IV ketv. 

4. Teatrinės popietės 

vaikams 

Šilutės kameriniame dramos teatre – teatriniai 

užsiėmimai vaikams nuo 4 iki 8 metų amžiaus (ne 

mažiau 2 užsiėmimai). Ugdoma verbalika, scenos 

judesys, vaidybą. 

II-IV ketv. 

5. Teatrinės popietės 

suaugusiems 

Šilutės kameriniame dramos teatre – teatriniai 

užsiėmimai suaugusiems (ne mažiau 2 

užsiėmimai). Ugdoma verbalika, scenos judesys, 

vaidybą. 

II-IV ketv. 

 

RENGINIAI/DALYVAVIMAS RENGINIUOSE 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymas Laikas 



 

3 
 

1. Vasario 16-osios 

renginiai 

Teatralizuota programa visai šeimai. Vasaris  

2. Užgavėnės 

 

Teatralizuota programa Užgavėnių proga. Vasaris 

3. Kovo 11-osios 

renginiai 

Teatralizuota programa visai šeimai. Kovas 

4. Tarptautinė Teatro 

diena 

Teatralizuota programa/sveikinimas Teatro dienos 

proga 

Kovas 

5. Šv. Velykos Teatralizuota programa visai šeimai Šv. Velykų 

proga. 

Balandis 

6. Šilutės mietui 511  Teatralizuota programa skirta Šilutės miesto 511 

metų sukakčiai. 

Gegužis 

7. Kultūros ir pramogų 

centro atidarymas 

Teatralizuota programa atidarymo proga. Birželis/liepa 

8. Liepos 6-osios 

renginiai 

Teatralizuota programa Mindaugo Karūnavimo 

dienai. 

Liepa 

9. Ūkininkų šventė Teatralizuota programa Ž. Naumiestyje. Rugsėjis 

10. Kalėdiniai renginiai Teatralizuotos programos Šilutės mieste  Gruodis 

NVŠ PROGRAMA 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymas Laikas 

1. Vaikų teatro studija 

„Mažosios teatro 

dirbtuvėlės“ 

Profesionalaus teatro vaikų studijos veikla. I-II ketv. 

(akreditacija iki 

2022 m. birželio 

30 d.) III ketv. 

programa bus 

atnaujinama ir 

teikiama naujai 

akreditacijai 

2022-2023 

mokslo metams. 

MENO TARYBOS VEIKLA 

Eil. 

Nr. 

Susitikimo pobūdis Vieta Laikas 

1. Dėl 2021 m. teatro 

veiklos ataskaitos ir 

2022 m. kūrybinės 

veiklos programos 

Šilutės teatre arba nuotoliniu Vasaris 

2.  Teatro veiklos 

klausimai: naujų 

paslaugų ir įkaini 

aptarimas, gastrolių 

plano, įstaigos darbo 

laiko ir veiklos 

aptarimas.  

Šilutės teatre arba nuotoliniu Gegužis 

3.  Premjerinių spektaklių 

peržiūra, aptarimas ir 

įtraukimas į 

repertuarą, Teatro 

veiklos aptarimas. 

Šilutės teatre arba nuotoliniu Lapkritis/gruodis 

PROJEKTINĖ VEIKLA 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas   Aprašymas Teikiama 

1.   Projektas „Vienišas“ Spektaklis brandžiai auditorijai apie amžinas 

vertybes, gyvenimo prasmę ir jos paieškas. 

LR Kultūros 

tarybai, scenos 

meno pastatymų 

programa. 

2.  Teatrinė edukacinė 

programa „Kodas – 

ML“ 

Pamokos trukmės teatrinė edukacinė programa 

perteikianti 8-11 klasių mokiniams 1923 metų 

sukilimo įvykius. 

LR Kultūros 

tarybai, tolygios 

kultūros 

programai. 

3 Vaikų vasaros 

stovykla 

Programa skirta vaikų vasaros užimtumui skatinti. Šilutės rajono 

savivaldybės 

2022 m. 

konkursui. 

VIEŠINIMAS 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Nuorodos Veikla/Laikas 

1. Premjeros https://www.facebook.com/silutes.teatras 

https://www.silutesteatras.lt/ 

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

Informaciniai internetiniai partneriai, 

Lietuvos kultūros centrai, teatrai, koncertinės 

įstaigos. 

Informacija, 

anotacija, 

rodymo laikas, 

reklaminė 

medžiaga 

teikiama 1 mėn. 

iki premjeros 

numatytos datos. 

Pasiūlymai 

teikiami visus 

metus. 

2. Spektakliai teatre https://www.facebook.com/silutes.teatras 

https://www.silutesteatras.lt/ 

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

Informaciniai internetiniai partneriai. 

Informacija apie  

teatre 

planuojamus kito 

mėnesio 

spektaklius 

skelbiama iki 

kiekvieno 

mėnesio 25 d. 

3. Gastrolės, gastrolių 

planas 

https://www.facebook.com/silutes.teatras 

https://www.silutesteatras.lt/ 

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

Informaciniai internetiniai partneriai, 

Lietuvos kultūros centrai, teatrai, koncertinės 

įstaigos. 

Informacija apie 

kito mėnesio 

planuojamas 

gastroles  

skelbiama iki 

kiekvieno 

mėnesio 25 d. 

4. Edukacinės programos https://www.facebook.com/silutes.teatras 

https://www.silutesteatras.lt/ 

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

Informaciniai internetiniai partneriai 

Lietuvos švietimo įstaigos 

Lietuvos kultūros centrai, teatrai, koncertinės 

įstaigos. 

Informacija apie 

edukacijas, 

pasiūlymai 

teikiama visus 

metus. 

https://www.silutesteatras.lt/
https://www.silute.lt/renginiu-kalendorius
https://www.silutesteatras.lt/
https://www.silute.lt/renginiu-kalendorius
https://www.silutesteatras.lt/
https://www.silute.lt/renginiu-kalendorius
https://www.silutesteatras.lt/
https://www.silute.lt/renginiu-kalendorius
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5. Projektinė veikla https://www.facebook.com/silutes.teatras 

https://www.silutesteatras.lt/ 

Informacija apie 

projektą 

teikiama visą 

projekto 

vykdymo laiką. 

6. Renginiai https://www.facebook.com/silutes.teatras 

https://www.silutesteatras.lt/ 

https://www.silutesmuziejus.lt/ 

https://www.facebook.com/SilutesMuziejus/ 

http://www.silutekpc.lt/ 

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

https://www.silutevb.lt/silute/ 

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

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

Informaciniai internetiniai partneriai. 

Informacija, 

anotacija, 

rodymo laikas, 

reklaminė 

medžiaga 

teikiama 1 mėn. 

iki renginio 

numatymos 

datos. 

 

Šilutės kamerinio dramos teatro 2022 metų sezoninė kūrybinės veiklos programa svarstyta 

ir jai pritarta Šilutės kamerinio dramos teatro Meno tarybos posėdyje 2022-02-18. 

 

Parengė: 

Šilutės kamerinio dramos teatro direktorė                                                                     Ramunė 

Kiniulytė 
DDG 
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DDG 
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