
 

2010 - 2015 m. teatrinio  meno  dalyko   veiklos apžvalga 
    

  Teatrinio meno dalyko mokytojai džiaugiasi, kad vis daugėja mokinių, 

norinčių mokytis teatro paslapčių, ugdyti savo kūrybinius gebėjimus. Vaidybos 

besimokantys mokiniai kiekvienais metais turi galimybę kurti įvairius vaidmenis 

spektakliuose, kuriais džiugina ne tik mūsų rajono , bet ir kitų Lietuvos rajonų 

žiūrovus.  Po mūsų mokyklos stogu ir toliau gyvuoja du teatrai – „NAMINUKAS“ 

(vadovė  Daiva Skaringienė) ir „COLIAI“ (vadovė Airida Lementauskienė). 2013 

metais birželio 19 dieną abiems teatrams buvo suteikta  meninio pajėgumo I 

kategorija. 

   Vaikų teatras  „Naminukas“ , kuriam vadovauja režisierė Daiva 

Skaringienė,  sukūrė ir parodė žiūrovams  šiuos  spektaklius: 

2011 m. kovo 3 d. – muzikinis spektaklis „PONIA  FILIP“, skirtas teatrinio meno 

skyriaus 25-čiui paminėti. 

2011m. kovo 23 d. – spektaklis „PRINCESĖ  BE  ŽIRNIO“ 

2011 m. balandžio 28 d. – spektaklis „EŽIUKAS, KURIS NORĖJO TAPTI 

ŽVAIGŽDE“ 

2012 m.  kovo 25 d. – muzikinis spektaklis „ELENYTĖ  IR JONUKAS“ 

2012 m.  gruodžio 13 d. – spektakliai „BACILŲ GALAS“   

2012 m. vasario 10 d. -   „MANO TĖTIS KOMPIUTERIS“ 

2013 m. balandžio 18d. – spektaklis „AKMENINIAI TILTAI“ 

2014 m. kovo 20 d. – spektaklis  „GELEŽINĖ  PRINCESĖ“ 

2014 m. gruodžio 17 d. – spektaklis „ŽYDROSIOS STRĖLĖS KELIONĖ“ 

2015 m. kovo 26 d.  – spektaklis „PRIETRANKOS DIENORAŠTIS“ 

Teatras  „COLIAI“ , kuriam vadovauja režisierė Airida Lementauskienė,  

sukūrė ir parodė žiūrovams šiuos spektaklius: 

2011m. vasario mėn. – spektaklis  „MAŽASIS PRINCAS“ (su šiuo spektakliu 

dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų „ŠIMTAKOJIS 2011“ regioninėje 

apžiūroje Gargžduose) 

2011 m. balandžio 27 mėn. – spektaklis  „ŽIVILĖ“ 

2011 m. gruodžio 15 d. – spektaklis „KARVUTĖS MŪ IR VARNOS KALĖDOS“ 



 

2012 m.  vasario mėn. – spektaklis  „ŽVĖRIS“ 

2012 m. kovo mėn. – spektaklis „PSICHODIALIZĖ“ 

2013 m. kovo 20 d. – spektaklis „COLIUKĖ“ ( su šiuo spektakliu kolektyvas tapo 

Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros – šventės „ŠIMTAKOJIS 2013“ laureatu) 

2014 m. gruodžio 16 d. – spektaklis „ANGELŲ PASAKOS“ 

2014 m. balandžio 23 d. – spektaklis  „KAIP MARSIS ŽEMĖJE LAIMĖS 

IEŠKOJO“ 

2015 m. kovo 24 d.  – spektaklis  „STEBUKLAS“ (su šiuo spektakliu kolektyvas 

dalyvaus Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros – šventės „ŠIMTAKOJIS 2015“ 

regioniniame ture Rietave). 

Prie spektaklių kūrimo nemažai prisideda ir sceninio judesio vyr. mokytoja 

Jurgita Juodpusytė ,  dainavimo bei fortepijono vyr. mokytoja Ingrida Šopienė. 

Spektakliuose mokiniai geba kūrybiškai pritaikyti vaidybos, sceninės kalbos ir  judesio 

bei dainavimo  pamokose įgytas žinias ir gebėjimus. 

Teatrinio meno dalyko mokiniai, paruošti mokytojų Marijanos Katilienės, 

Daivos Skaringienės ir Airidos Lementauskienės,  kiekvienais metais veda daugybę 

mūsų mokyklos organizuojamų koncertų rajono kultūros ir švietimo įstaigose. 

 Teatro mokytojos aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje: 

2013 m. mokytoja Airida Lementauskienė , o 2014 m. mokytoja Daiva Skaringienė 

paruošė  ir įgyvendino projektus, skirtus  Pasaulinei Žemės dienai; 

2015 m. mokytoja Airida Lementauskienė dalyvavo projekto  „K.M. Oginskio ir K.M. 

Čiurlionio kūrybos santaka“ kūrime, skirtame mokyklos įkūrimo 60-čiui.  

Tęsiant tradicijas, 2012 m. balandžio 20 d. ir  2014 m. balandžio 23 d.  

vyko  VII-asis  ir VIII-asis Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokinių teatrų 

festivaliai „SVEČIUOSE PAS NAMINUKĄ“  (festivalio rengėja mokytoja 

metodininkė Daiva Skaringienė). 

2012-2014 metais mokytoja  Daiva Skaringienė kūrė teatrinio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programą, kurią 2015 m .sausio 27 d. patvirtino 

Švietimo ir mokslo ministras. 

Teatrinio meno dalyko mokytojos nuolat dalinasi savo gerąja patirtimi, 

skaito metodinius pranešimus, rodo atviras pamokas. Mokytojos Marijana Katilienė ir 



 

Airida Lementauskienė paruošė ir vedė du seminarus rajono mokytojams „Įtaigaus ir 

vaizdingo žodžio formavimas ruošiantis meninio skaitymo konkursui”. Mokytoja 

Daiva Skaringienė ir Ingrida Šopienė  paruošė ir vedė du seminarus “Vaidybos 

gebėjimų ugdymas. Muzikinio spektaklio kūrimas“. 

Teatrinio meno dalyko mokiniai kasmet dalyvauja respublikiniame meno ir 

muzikos mokyklų mokinių meninio skaitymo konkurse Jonavoje. Scenos kalbos juos 

moko mokytojos metodininkės Marijana Katilienė, Airida Lementauskienė ir Daiva 

Skaringienė: 

2011m. Patricija Gineitytė užėmė 3 vietą III a. grupėje (mokytoja 

Marijana Katilienė) 

2012 m. Eglė Stankutė užėmė 1  vietą III a. grupėje (mokytoja Marijana 

Katilienė); Goda Vasiliauskytė užėmė 2 vietą III a. grupėje (mokytoja Marijana 

Katilienė). 

2013 m. Patricija Butaitė užėmė 1 vietą  I a. grupėje (mokytoja  Airida 

Lementauskienė); Goda Vasiliauskytė užėmė 2 vietą III a. grupėje (mokytoja  

Marijana Katilienė). 

2014 m.  Kajus Lementauskas užėmė 1 vietą I a. grupėje (mokytoja  

Marijana Katilienė; Milda Mačernytė užėmė 1 vietą  III a. grupėje (mokytoja  

Marijana Katilienė); Austėja Petrauskaitė  užėmė III vietą I a. grupėje (mokytoja  

Daiva Skaringienė). 

2015 m. Kajus Lementauskas vėl užėmė 1 vietą I a. gr. (mokytoja  

Marijana Katilienė); Kotryna Rauduvytė – 3 vieta III a. grupėje (mokytoja  Daiva 

Skaringienė); Patricija Glodenytė – 3 vieta III a. grupėje  (mokytoja  Marijana 

Katilienė). 

Nemažai teatrinio meno dalyką baigusių mokinių pasirinko teatro meno 

studijas, sėkmingai save realizuoja kūrybinėje veikloje: 

2013 m. mokinė Lina Simutytė baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją 

bei įgijo kino dramaturgės specialybę. Sukūrė scenarijų filmui „RŪSYS“ (2014 m., 

siaubo drama). 



 

2011-2014 m. mokinė Arnolda Strigūnaitė studijavo Niujorko dramos 

meno konservatorijoje ir įgijo aktoriaus specialybę. Šiuo metu dirba Lietuvoje 

įvairiuose teatro ir kino projektuose. 

2010-2014 m. mokinė Eglė Kižaitė studijavo Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijoje bei įgijo teatro režisūros specialybę. Jos sukurti spektakliai – „Atleisk 

jiems – jie nežino, ką daro“ Keistuolių teatre ir nepriklausomas teatro projektas- 

spektaklis   „Spiečius“ . 

2010-2014 m. mokinė Rugilė Pukštytė studijavo Vytauto Didžiojo 

universitete menotyrą. Šiuo metu toliau  studijuoja magistrantūroje teatrologiją ir 

scenos menų vadybą bei dirba Kauno dramos teatre kultūros projektų vadybininke. 

2013 m. mokinė Gabrielė Šimkutė įstojo į Klaipėdos universiteto Menų 

fakultetą – studijuoja režisūros specialybę. 

2014 m. mokinė Goda Vasiliauskytė įstojo į Klaipėdos universiteto Menų 

fakultetą- studijuoja renginių režisūros specialybę. 

2014 m. mokinė Kornelija Klimenkaitė įstojo į Vilniaus kolegiją ir 

studijuoja muzikinio teatro specialybę. 

 

                                                       Teatrinio meno dalyko metodinės grupės pirmininkė    
                                                       Daiva Skaringienė 


