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                                      PATVIRTINTA 

                                                                                                    Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                                    2022  m. kovo 31 d.      

                 sprendimu Nr.T1-966 

 

 

ŠILUTĖS KAMERINIO DRAMOS TEATRO  

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Šilutės kamerinio dramos teatro svarbiausi 2021 metų veiklos tikslai: 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. 

 

TEATRO VEIKLA.  
Viso Teatras parodė 63 spektaklius, iš kurių  Teatro patalpose - 30 spektaklius, 32 

spektaklius parodė Šilutės rajone bei kituose rajonuose (Tauragės, Jurbarko, Ukmergės, 

Klaipėdos), 1 spektaklis rodytas internetinėje erdvėje. Dėl aktorių ligos ir pandemijos turėjome 

atšaukti 6 spektaklius. Iš viso Teatro spektakliuose apsilankė (žiūrovų/lankytojų sk. stacionare yra 

nustatomas pagal parduotus bilietus, sudarytas sutartis ir apsilankiusių skaičių) ir internetinėje 

erdvėje peržiūrėjo (remiantis internetinėse svetainėse ir facebook paskyros fiksuotų peržiūrų 

kiekiu) apie 4632 žiūrovus. 

 

PREMJEROS (1 lentelė). 

Ei. 

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

PREMJEROS 

1.  „Girta naktis“ komedija 

pagal J. Balasko pjesę 

Spektaklis, 

premjera 

Balandžio, 

gegužės, 

rugpjūčio, rugsėjo, 

spalio mėn.  

Spektaklis pastatytas 2020 m., 

premjera įvyko 2021 m. balandžio 

mėn. Spektaklis 14 kartų 

parodytas Šilutės kameriniame 

dramos teatre. Spektaklį pamatė 

192 žiūrovai. 

 

2. Kalėdinis spektaklis 

„Šventės lipa per kalnus“ 

Spektaklis 

vaikams, 

premjera 

Gruodžio mėn. Spektaklis pastatytas 2020 m., 

premjera įvyko 2021 gruodžio 

mėn. Spektaklis parodytas 20 

kartus Šilutės mieste ir rajone, bei 

kituose rajonuose. Spektaklį 

pamatė apie 840 žiūrovų. 

3.  „Rotšildo smuikas“ pagal 

A. Čechovo apysakas 

„Juodasis vienuolis“ ir 

„Rotšildo smuikas“ 

Spektaklis, 

premjera 

Rugsėjo, spalio, 

lapkričio mėn. 

 

Spektaklio premjera įvyko 2021 

m. rugpjūčio  16 d. Spektaklis 9 

kartus parodytas Šilutės 

kameriniame dramos teatre. 

Spektaklį pamatė 125 žiūrovai. 
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4.  „Nojaus arka“ pagal 

Carmen Bernos de 

Gastold 

Spektaklis 

visai šeimai, 

premjera 

Gruodžio mėn. Spektaklio generalinė peržiūra 

įvyko 2021 m. gruodžio 05 d. 

Spektaklis 1 kartą parodytas 

Spektaklį pamatė 24 žiūrovai. 

Spektaklio sklaida numatoma 

2022 metais pagal patvirtintą 

gastrolių planą. 

 

REPERTUARINIAI TEATRO SPEKTAKLIAI (2 lentelė). 

Ei. 

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

SPEKTAKLIAI TEATRO PATALPOSE IR INTERNETINĖJE ERDVĖJE: 

1.  „Eldoradas“ Spektaklis  Sausio 13 d.  Visose kultūros įstaigų 

internetinėse erdvėse. Peržiūrų 

(žiūrovų) skaičius 2739. 

 

2.  „Stebuklinga knyga“ Spektaklis 

vaikams 

Balandžio, 

gegužės, birželio 

mėn. 

Spektaklis teatro patalpose 

parodytas 6 kartus. Spektaklį 

pamatė 110 žiūrovai. 

KITOSE ERDVĖSE IR GASTROLĖSE: 

1. „Beždžionių karalius“ Spektaklis 

vaikams 

Gegužės 29 d., 

birželio 17 d., 

Spektaklis parodytas Šilutės 

mieste 5 kartus. Spektaklį pamatė 

apie 220 žiūrovų. 

2. „Švytis“ Spektaklis Birželio 13 d., 

liepos 16 d. 

Spektaklis parodytas Ukmergėje, 

Klaipėdoje. Viso parodyta 2 

spektakliai, Spektaklį pamatė 251 

žiūrovas. 

3. „Pietūs vienam“ Spektaklis Liepos 1 d., 

gruodžio 28 d. 

Spektaklis parodytas Šilutės 

mieste 2 kartus. Spektaklį pamatė 

apie 85 žiūrovai. 

4. „Namo statymas“ Spektaklis Rugsėjo 30 d. Spektaklis parodytas Šilutės 

mieste 1 kartą. Spektaklį pamatė 

apie 46 žiūrovai. 

 

TEATRO EDUKACINĖ VEIKLA.  

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 viešinami miesto ir rajono švietimo ir maitinimo 

įstaigose, kultūros įstaigose. 

 Kultūros ministerijos ekspertai akreditavo tris teatro edukacines programas. Edukacijos 

skirtos 8-12 klasių mokiniams, yra pamokos trukmės ir siejasi su moksleiviams dėstoma 

mokykline programa. Akreditacija suteikta nuo 2020-09-01 iki 2023-06-30, jos yra patalpint 

Kultūros paso programų tinklalapyje. Akredituotos edukacijos: 

"Namo statymas" pagal H. Zudermano kūrybą. Informacija viešinama: 

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

"Švytis" pagal V. Mačernio kūrybą. 2021 m. Seimui paskelbus Vytauto Mačernio metais, 

Suorganizuota viešinimo kampaniją dėl V. Mačerniui skirtų metų (teatro paslauga). Pasiūlymas 

dėl V. Mačernio edukacinės programos išsiųstas 129 švietimo ir 94 kultūros įstaigoms, iš jų 

https://www.facebook.com/siluteskulturoscentras/
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai
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Šilutės rajono 21  kultūros ir švietimo įstaiga. Informacija viešinama: 

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai 

"Eldoradas" pagal A. Nyka-Niliūno kūrybą. Informacija viešinama: 

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

2021 m. Teatras parodė 6 edukacijas, iš kurių  3 edukacijos parodytos Šilutės rajone bei 

kitame rajone (Kuršėnų), 3 edukacijos patalpintos internetinėje erdvėje. Dėl objektyvių priežasčių 

buvo atšauktos 8 edukacijos. Iš viso Teatro edukacijose dalyvavo 2358 žiūrovai. 

 

EDUKACIJOS (3 lentelė). 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Trumpas 

aprašymas 

Vykdymo terminas, vieta 

Data Vieta, viešinimo šaltiniai, dalyvių sk.  

1. „Lietuvos 

sumuštinis su 

teatro 

pyragėliais“ 

Teatrinis 

užsiėmimas visai 

šeimai skirtas 

Vasario 16 -osios 

paminėjimui. 

Nuo vasario 

16 d.  

 

Internetinė edukacija patalpinta:  

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

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

Edukacijoje dalyvavo 836 internetiniai 

dalyviai.  

2. „Šešėlių 

teatras“ 

Edukacinis 

užsiėmimas visai 

šeimai sudarytas iš 

teatrinės ir 

praktinės dalies, 

norintiems pažinti 

Šešėlių teatro 

paslaptis. 

Nuo vasario 

25 d. 

Internetinė edukacija patalpinta:  

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

Edukacijoje dalyvavo 640 internetiniai 

dalyviai. 

3. „Gero vėjo 

laivelis“ 

Teatrinis 

užsiėmimas visai 

šeimai skirtas 

Kovo 11-osios 

paminėjimui. 

Nuo kovo 

11 d.  

Internetinė edukacija patalpinta:  

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

Edukacijoje dalyvavo 716 internetiniai 

dalyviai. 

4. „Švytis“ Kultūros paso 

edukacinė 

programa pagal V. 

Mačernio kūrybą 

skirta 8-12 klasių 

moksleiviams. 

Lapkričio 16 

d. 

Edukacija viešinama: 

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai; 

https://www.silutesteatras.lt/veiklos-

sritys/edukacijos 

Edukacija parodyta Kuršėnų Lauryno 

Ivinskio gimnazijoje 

Edukacijoje dalyvavo 94 dalyviai.   

5. „Vasaros 

įspūdžių 

maišelis“ 

Teatralizuotas 

edukacinis 

užsiėmimas 

vaikams skirtas 

vaikų vasaros 

atostogų 

pabaigtuvėms. 

Rugpjūčio 

28 d. 

Edukacija viešinta: 

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

https://www.silutesteatras.lt/naujienos 

Edukacija parodyta Šilutės šeimų skvere. 

Edukacijoje dalyvavo apie 72 dalyviai. 

 

KITA TEATRO VEIKLA (4 lentelė).    

Eil

. 

Nr. 

Pavadinimas   Renginio aprašymas Data, vieta, žr. sk. 

Valstybinės šventės: 

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai
https://www.silutesteatras.lt/veiklos-sritys/edukacijos
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai
https://www.silutesteatras.lt/veiklos-sritys/edukacijos
https://www.silutesteatras.lt/veiklos-sritys/edukacijos
https://www.facebook.com/silutes.teatras
https://www.silutesteatras.lt/naujienos
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1. Sausio 13 –osios 

renginys 

Parengta ir parodyta teatralizuota programa 

skirta Sausio 13-tai (internetinis renginys).  

2021-01-13 , Šilutė. 

Programa viešinta visose 

kultūros įstaigų 

internetinėse erdvėse. 

Peržiūrų (žiūrovų) skaičius 

2739. Planuotas renginys. 

2. Vasario 16 –osios 

renginys 

Organizuota ir įvykdyta gatvės akcija „103 

dovanėlės“, skirta Vasario 16-tai.  

2021-02-16 , Šilutė. 

Lietuvininkų g. Planuotas 

renginys. 

3. Kovo 11-osios 

renginys 

Organizuota ir įvykdyta gatvės akcija „Laisvės 

flotilė“, skirta Kovo 11-tai. 

2021-03-11 , Šilutė. 

Lietuvininkų g. Planuotas 

renginys. 

4. Liepos 6-osios 

renginys 

Parengta ir parodyta teatralizuota programa ir 

gatvės akcija visai šeimai„Užjūrio linksmybės 

mano šalyje“ skirta Liepos 6-tai. 

2021-07-06, Šilutės Šeimų 

skvere. Žiūrovų skaičius 

apie 120. 

Etnogafiniai renginiai: 

5. Užgavėnės 

Šilutėje 

Parengta ir parodyta teatralizuota Užgavėnių 

personažų Kanapinio ir Lašininio programa 

(internetinis renginys).  

2021-02-16, Šilutė. 

Sveikinimas viešintas: 

https://www.facebook.com

/silutes.teatras; 

Peržiūrų (žiūrovų) skaičius 

1075. Planuotas renginys. 

Literatūriniai renginiai: 

6. „Miško pavasaris 

2021- O mylimas 

pavasari“ poezijos 

skaitymai.  

Parengtas ir parodytas teatralizuotas poezijos 

skaitymas visai šeimai (internetinis renginys).  

Poeziją skaitė teatro lėlės. 

2021-02-16, Šilutė. 

Sveikinimas viešintas: 

https://www.facebook.com

/silutes.teatras; 

Peržiūrų (žiūrovų) skaičius 

294.  

7. „...lyg būtum ką 

gražaus pamatęs 

toli“ 

Parengtas ir parodytas teatralizuotas poezijos 

skaitymo programa skirta M. Martinaičio 

kūrybai. 

2021-09-29, Šilutė F. 

Bajoraičio bibliotekoje. 

Žiūrovų skaičius 32. 

Strateginiai renginiai: 

8. Žuvienės virimo 

čempionatas 

Parengta programa ir dalyvauta įgyvendinant 

strateginę priemonę „Vėtrungių kelias“: 

Žuvienės virimo čempionato metu parodyta 

programa „Laivai“, sukurtas personažas 

„Vėtrungis“. Programos pristatymo metu 

meninėmis priemonėmis išskirtinai 

reprezentuotas Šilutės krašto etnokultūrinis 

paveldas. 

2021-09-04, Rusnė. 

Žiūrovų skaičius apie 

6000. 

Kiti renginiai 

9. Dalyvauta 

projekte „Vasario 

16-oji H. Šojaus 

muziejuje“ 

Šilutės kamerinio dramos teatro aktoriai 

parengė programą (sukūrė 2 personažus) ir 

dalyvavo filmavimuose H. Šojaus muziejuje. 

Filmuota medžiaga  - virtualios edukacinės H. 

Šojaus muziejaus programos dalis. 

2021-02-01 Šilutės H. 

Šojaus muziejus 

https://www.facebook.com/silutes.teatras
https://www.facebook.com/silutes.teatras
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10. „Ant meilės 

sparnų“ 

Parengta ir parodytas teatralizuotas 

sveikinimas, skirtas Vasario 14-tai 

(internetinis). 

2021-02-14,  

Sveikinimas viešintas: 

https://www.facebook.com

/silutes.teatras; 

Peržiūrų (žiūrovų) skaičius 

997. Planuotas 

sveikinimas. 

11. Kovo 8-osios 

renginys 

Parengta ir parodytas teatralizuotas 

sveikinimas, skirtas Moters dienos proga 

(internetinis). 

2021-03-08,  

Sveikinimas viešintas: 

https://www.facebook.com

/silutes.teatras; 

Peržiūrų (žiūrovų) skaičius 

494. Planuotas 

sveikinimas. 

12. Tarptautinė 

Teatro diena 

Parengta ir parodytas teatralizuotas 

sveikinimas, skirtas Teatro dienos proga 

(internetinis). 

2021-03-27,  

Sveikinimas viešintas: 

https://www.facebook.com

/silutes.teatras; 

Peržiūrų (žiūrovų) skaičius 

391. Planuotas 

sveikinimas. 

13. „Parsinešk 

beržynėli“ 

Organizuota ir įvykdyta gatvės akcija 

„Parsinešk beržynėli“, skirta Teatro dienai ir 

artėjančioms šv. Velykoms.  

2021-03-27 , Šilutė. 

Lietuvininkų g.  

14. Kultūros diena Parengta ir parodyta teatralizuota programa 

vaikams „Saldėsiukas“, skirta Kultūros dienai 

paminėti. 

2021-04-15, Šilutės Šeimų 

skveras. Žiūrovų skaičius 

apie 150. 

15. „Pavasario 

vabalai“ 

Parengta ir parodyta teatralizuota programa 

vaikams „Pavasario vabalai“, skirta Šeimos 

dienai paminėti. 

2021-05-15, Šilutės Šeimų 

skveras. Žiūrovų skaičius 

apie 150. 

16. Šilutės miesto 

šventė  

Organizuota ir įvykdyta gatvės akcija 

„Balionai mano miestui“, skirta Šilutės miesto 

510 –ies metų sukakčiai  

2021-05-29 , Šilutė. 

Lietuvininkų g. Žiūrovų 

skaičius apie 200. 

Planuotas renginys. 

17. „Vakai - visas 

pasaulis“ 

Suorganizuotas teatralizuotas Vaikų globos ir 

rūpybos centro atidarymas. 

2021-07-01 , Šilutė. 

Lietuvininkų g. Žiūrovų 

skaičius apie 70.  

18. „O vasara dar 

nesibaigė“ 

Parengta ir parodyta teatralizuota programa 

vaikams „O vasara dar nesibaigė“, skirta 

Rugsėjo 1-ajai. 

2021-08-28, Šilutės Šeimų 

skveras. Žiūrovų skaičius 

apie 250. 

Kalėdiniai renginiai: 

19. „Eglučių alėjos 

atidarymas“ 

Parengta ir parodytas teatralizuota programa 

Kalėdinių eglučių alėjos atidarymo renginyje.  

2021-12-10, prie Šilutės H. 

Šojaus muziejaus. Žiūrovų 

skaičius apie 70. 

20. Miesto eglės 

įžiebimas 

Parengta ir parodyta teatralizuota Šilutės 

miesto eglės įžiebimo programa. 

2021-12-10, prie 

renovuojama Šilutės KPC 

pastato.   

https://www.facebook.com/silutes.teatras
https://www.facebook.com/silutes.teatras
https://www.facebook.com/silutes.teatras
https://www.facebook.com/silutes.teatras
https://www.facebook.com/silutes.teatras
https://www.facebook.com/silutes.teatras
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21. „Ką darai Kalėdų 

seneli?“ 

Parengtas ir parodytas 24 mini klipų kalėdinis 

ciklas su užduotimis vaikams, skirtas 

sutrumpinti švenčių laukimą (internetinis 

renginys). 

Nuo 2021-12-01 iki 2021-

12-24 (kiekvieną dieną), 

Klipai viešinti: 

https://www.facebook.com

/silutes.teatras; 

Peržiūrų (žiūrovų) skaičius 

5153.  

 

Viso Teatras parengė ir parodė 45 nemokamas programas/renginius iš kurių 29 renginiai 

internetiniai, 4 gatvės akcijos, 12 teatralizuotų programų. 8 renginiai buvo suplanuoti.  Dėl 

pandemijos atšauktos 6 teatralizuotos programos. Iš viso Teatro programose dalyvavo 20 785 

žiūrovai (žiūrėti 4 lentelę). 

 

TEATRO VASAROS STOVYKLA. 

2021 m. Šilutės kamerinis dramos teatras parengė vaikų vasaros stovyklos programą 

„Dėmesio! Teatras” ir  dalyvavo Šilutės rajono administracijos paskelbtame konkurse skirtame 

vasaros vaikų užimtumui skatinti. Šilutės rajono savivaldybės direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. 

įsakymu Nr. A1-1011 pasirašyta 2021 m. birželio 25 d. sutartis Nr. R5-(4.1.5)-352, kur 

programoje užimta 30 vaikų, iš jų socialiai remtinų šeimų 21 vaikas. Programa vykdyta nuo 2021 

m. liepos 26 d. iki 2021 m. rugpjūčio 6 d. Programai buvo skirta 1700 eurų. 

„Dėmesio! Teatras“ programa leido kiekvienam vaikui išbandyti save, pabūti 

režisieriumi, scenografu, aktoriumi, choreografu, garso – apšvietėjo operatoriumi.  

Pavyko įgyvendinti programos tikslą – suorganizuoti kūrybingą, inovatyvų, prasmingą ir 

naudingą vaikų laisvo vasaros laiko organizavimą, kuriame vaikai lavino verbaliką, kūno plastiką, 

mokėsi maketuoti, konstruoti, gaminti scenografiją, šokti, vaidinti, profesionaliai įrašinėti garso 

takelį ir t.t., tokiu būdu tobulėti ir ugdanti skirtingas kompetencijas, dalyvaujant procese, o ne jo 

užribyje. 

 

PRAKTIKA IR SAVANORYSTĖ TEATRE. 

Šilutės kamerinis dramos teatras suteikia galimybę studentams, kurių būsimasis 

išsilavinimas susijęs su teatro menu, atlikti praktiką įstaigoje. 2021 sausio 5 d. pasirašyta studento 

praktinio mokymo sutartis Nr. 01-21-KPI-KLP-09, kuria remiantis nuo 2021-01-06 iki 2021-03-

15 atliko praktika teatre. Praktikantė L.V. yra Kūrybos ir pramogų industrijų studijų programos II 

kurso  studentė VšĮ Socialinių mokslų kolegijoje. Mergina prisidėjo prie internetinių renginių 

(„Miško pavasaris 2021- O mylimas pavasari“, pasveikinimas Moters dienai) kūrimo ir 

įgyvendinimo.  

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės ir darbo ministerijos, nuo 2021 m. vasario 

10 d.,  sprendimu Nr. 16 P-1.1-24(5.26) suteikė akreditaciją Šilutės kameriniam dramos teatrui iki 

priimti jaunimo savanorius. Visus 2021 m. teatre savanoriavo M. J., kuri talkino teatrui gatvės 

akcijose, rinko medžiagą vasaros stovyklai, padėjo organizuoti vasaros stovyklos darbą ir 

įgyvendinti jos programą. 

 

TEATRO NVŠ VEIKLA. 2021 m. birželio 10 d. buvo suteikta akreditacija ir pasirašyta 

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Mažosios teatro dirbtuvėlės“ sutartis Nr. R5-(4.15)-314. 

NvŠ programos administracinis vadovas yra teatro direktorė, už programos įgyvendinimą ir 

kūrybinį darbą atsako 3 teatro aktoriai, o už NVŠ programos gamybinį-kūrybinį procesą atsako 

teatro scenografas. Studijoje suformuota 7-11 m. Šilutės miesto ir rajono 12  (9 (mokinių registras) 

ir 3 papildomi vakai )  vaikų grupė, kuri kartu su teatro kūrybine trupe mokosi verbalikos, kūno 

plastikos, maketuoti, konstruoti, gaminti scenografiją, šokti, vaidinti. Teatro NVŠ programoje 

dalyvaujantys vaikai - didelė paspirtis ir pagalbą Šilutės kameriniam dramos teatrui. Į NVŠ 

programos procesą įtraukiamos ir vaikų šeimos, kurios apsilanko teatro organizuojamuose 

renginiuose ir rodomuose spektakliuose, vyksta informacijos sklaidą.  
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Visa informacija apie kiekvienos užsiėmimus (foto medžiaga) viešinama 

https://www.facebook.com/silutes.teatras (Šilutės kamerinio dramos teatro veidaknygėje). 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA. 2021 m. buvo parengtos ir pateiktos Lietuvos kultūros tarybai 

3 paraiškos, papildomam finansavimui gauti:  

1. Tolygios kultūrinės raidos programai, pagal Klaipėdos apskrities prioritetą 

„Besikeičianti, kūrybiška bendruomenė“, pateiktas projektas „Perskrodžiant laiką ir erdvę“. 

Renginių ciklas atskleidžiantis Lietuvos aukso fondo poetų gyvenimus ir jų kūrybą per 

profesionalaus teatro prizmę, įtraukiant žiūrovą į jų gyvenimo realijas, priartinat ir suaktyvinant jų 

poetinį palikimą. 

2.  Kultūros ir meno sritis „Teatras“, pateikta paraiška spektakliui „Rotšildo smuikas“ 

pastatymui.  Spektaklis pagal A. Čechovo apysakas „Rotšildo smuikas“ ir „Juodasis vienuolis“ 

pasakoja apie žmogaus dramą, apie slogią kasdienybės naštą, apie galutinai nutrūkusį ryšį tarp 

artimų žmonių, apie būtinybę išsaugoti orumą, žlugus ateities viltims. 

3.  Kultūros ir meno sritis „Teatras“, pateikta paraiška spektaklio „Nojaus arka“ 

pastatymui. Spektaklis paremtas Carmen Bernos de Gasztold „Maldos iš Nojaus arkos“ poezija, 

kupina nuoširdumo ir begalinio noro gyventi, kurį stengiasi perteikti ne tik mažajam žiūrovui , bet 

ir visai jį atlydėjusiai šeimai. 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS.  

Įgyvendinant teatro veiklas 2021 metais bendradarbiauta rengiant bendrus renginius, 

teikiant teatro paslaugas (spektaklius, edukacijas, mokymus), teikiant teatro inventorių, transportą, 

kostiumus. 

Bendradarbiauta su asociacija „Pamario vakarai“ organizuojant gatvės akciją „Laisvės 

flotilę“ Kovo 11-osios renginyje 

Bendradarbiauta su Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ Šilutės skyrius organizuojant 

gatvės beržynėlių puokščių dalinimo akciją Teatro dienos paminėjimui Kovo 27 d. 

Bendradarbiauta su Šilutės estradinės dainos ir saviraiškos klubu „Spindulys“ 

organizuojant bendrą renginį Šilutės miesto eglės įžiebimui. 

Bendradarbiauta su teatrinėmis studijomis „Dryžuotas šalikas“ ir „Ieškojimai“ 

organizuojant gatvės akcijas: „Laisvės flotilė“ Kovo 11-osios paminėjimui; „Užjūrio linksmybės“ 

Liepos 6-osios paminėjime. 

  2021 m. plėtojamas bendradarbiavimas Su Šilutės rajono socialinėmis įstaigomis: 

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

socialinių paslaugų dienos centru. Suteikiama konsultacinė pagalba organizuojant renginius, 

nemokamai teikiama teatro butaforija ir kostiumai, padedama pravesti renginius. 

2021 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. 

2021 m. gruodžio 5 d. Šilutės kamerinio dramos teatro patalpose suorganizuotas su teatro 

bendruomene susitikimas tema „Ateities teatras Šilutėje“. Dalyvavo Šilutės meno mokyklos, 

Šilutės teatrinių studijų „Dryžuotas šalikas“ ir „Ieškojimai“, Trečio amžiaus universiteto atstovai, 

Šilutės teatro trupė. Dėl pandeminės situacijos įvykęs nedidelio formato forumas tapo pasiruošimu 

platesnio formato forumui „Ateities teatras Šilutėje- 2“.  Forumą vedė Šilutės teatro aktoriai 

Vygantas Paldauskas ir Alma Rimkevičiūtė. Diskutuota apie šiuolaikinio teatro tendencijas, 

aptartos galimybės teatro mėgėjams įsilieti į profesionalaus teatro veiklas, dalintasi pastebėjimais 

dėl naujų paslaugų diegimo (Trečio amžiaus universiteto atstovai išreiškė pageidavimą lankyti 

teatro užsiėmimus senjorams),  įvertintas aktyvėjantis jaunimo dalyvavimas Teatro 

organizuojamose renginiuose). 
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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. 

2021 metais įvyko 3 Teatro Meno tarybos posėdžiai.  

2021 m. kovo 02 d. įvykusiame nuotoliniame posėdyje apsvarstyta ir nutarta teikti 

tvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybai 2020 m. Teatro ataskaitą, 2021 m. Kūrybinės veiklos 

programą. Aptartos papildomos veiklos: edukacijos, viešosios akcijos, planuojamos premjeros. 

Meno taryba atkreipė dėmesį, kad teatras turi aktyviau organizuoti veiklą viešojoje internetinėje 

erdvėje kol tenka dirbti pandemijos sąlygomis.  

2021 m. rugpjūčio 16 d. įvyko premjerinio spektaklio „Rotšildo smuikas“ peržiūra ir 

aptarimas. Tarybos nariai išsakė konkrečias pastabas dėl spektaklio stilistikos, aktorinių ir 

režisūrinių elementų. Spektaklis įtrauktas į Šilutės kamerinio dramos teatro repertuarą. 

2021 m. gruodžio 4 d. įvyko premjerinio spektaklio „Nojaus arka“ peržiūrą ir aptarimas. 

Informacija viešinama įstaigos internetinėje svetainėje 

https://www.silutesteatras.lt/struktura-ir-kontaktai/meno-taryba 

 

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 šiuo metu dirba 6 kūrybiniai darbuotojai. 

 

ETATAI (5 lentelė) 

Eil.

Nr. 

Pareigybė Etatas 

 

Išsilavinimas Kita informacija 

1 Direktorė 1 Aukštasis Darbo patirtis teatre 16 metų.  

2. Režisierius 1 Aukštasis Darbo patirtis teatre – 42 metų. Režisierius A.K. 

priimtas nuo 2020-05-19. 

3. Aktorė 1 Aukštasis Darbo patirtis teatre - 30 metai 

4. Aktorius 1 Aukštasis Darbo patirtis teatre - 28 metai 

5. Aktorius 1 Aukštasis  Darbo patirtis teatre - 23 metų. 

6. Scenografė -

apšvietėja  

1 Aukštasis Darbo patirtis teatre - 12 metų.  

 

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 

30 vietų žiūrovų salė, kur organizuojami kameriniai renginiai, vyksta spektakliai, tačiau laikantis 

pandeminių reikalavimų teatro salėje talpinama iki 20 žiūrovų.   

2021 m. pateikta veiklos ataskaita už 2020 metus, kuri patvirtinta Šilutės rajono tarybos 

2021-03-25 sprendimu T1-325. Ataskaita paviešinta įstaigos svetainėje, adresu 

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

Pateikta įstaigos 2021 m. kūrybinės veiklos programa, kuri patvirtinta Šilutės rajono 

tarybos 2021-03-25 sprendimu T1-326. 2021 m. Kūrybinės veiklos programa paviešinta įstaigos 
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svetainėje, adresu https://www.silutesteatras.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai-

ir-tvarkos. 

2021-01-31 parengta viešųjų pirkimų ataskaita už 2019 m. Paskelbta įstaigos internetinėje 

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

2021-03-01 sudarytas viešųjų pirkimų 2021 metų planas, paskelbtas įstaigos internetinėje 

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

2021-01-31 parengti ir pasirašyti darbuotojų veiklos vertinimo ir užduočių dokumentai.  

Parengtas 41 siunčiamas dokumentas įstaigos organizacinės veiklos klausimais, parengti 36 

įsakymai. Parengtos biudžeto ir finansinės ketvirčių ataskaitos, atlikta įstaigos turto 

inventorizacija, parengtas 2022 m. biudžeto projektas.  

Parengta ir 2021 m. balandžio 18 d. direktorės įsakymu V1-08 patvirtinta Šilutės 

kamerinio dramos teatro 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programa, paskelbtas įstaigos 

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

informacija/korupcijos-prevencija. 

 

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

2021 metais iš Kultūros ministerijos ir savivaldybės biudžeto teatro kultūros darbuotojų darbo 

užmokesčiui buvo skirta 1532 eurų. Kitai veiklai ir teatro patalpoms išlaikyti naudojamos 

uždirbtos lėšos ir paramos lėšos. Už teikiamas mokamas paslaugas buvo planuota uždirbti 7 000 

Eur. Tačiau dėl pandeminių sąlygų pavyko uždirbti 6515,49 Eur. 

 

LĖŠOS (6 lentelė) 

Eil. 

Nr. 

Gautų lėšų šaltinis 2020 metai 

(Eurai) 

2021 metai 

(Eurai) 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos: 84 403 97 483 

 Iš jų:   

1.1. darbo užmokesčiui; 82 770 95 541 

1.2. įnašai socialiniam draudimui. 1 348 1 942 

2. Lėšos už suteiktas paslaugas.  6 909 6 515 

3.  Projektų lėšos. 2 000 1 700 

4. NVŠ lėšos. - 270 

 Viso: 93 312 105 968 

 

2021 m. vasario 02 d. direktoriaus įsakymu Nr. P1-05 patvirtinti nauji darbo užmokesčio 

pastoviosios dalies koeficientai ir direktoriaus įsakymu Nr. P1-04 patvirtinta kintamoji atlyginimo 

dalis darbuotojams. Visų darbuotojų pastovioji dalis kilo 0,5 koeficiento. Lyginant su 2019 metais, 

visų darbuotojų pastovioji dalis kito 1 koeficientu.  

 

KOEFICIENTAI (7 lentelė) 

Eil.

Nr. 

Pareigybė Etatas 

 

2020 metai 

Koef. (pastovioji 

dalis) 

2021 metai 

Koef. (pastovioji 

dalis) 

1. Direktorė 1 9,15 9,15 

2. Režisierius 1 7,5 7,5  

3. Aktorė 1 6 6,5  

4. Aktorius 1 6 6,5  

5. Aktorius 1 6 6,5 

6. Scenografė-apšvietėja 1 5,5 6 

 

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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Šilutės kamerinio dramos teatro 2021 metų veiklos ataskaita svarstyta ir jai pritarta 

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

 

Parengė: 

 

Šilutės kamerinio dramos teatro direktorė                                                                   Ramunė 

Kiniulytė 
DDG 

DDG 
DDG 

DDG 

 


