
VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO STUDIJA 

 

 Į Juozo Miltinio dramos teatrą, 75-ojo teatro jubiliejaus proga, nuo vasario 1 dienos po 

ilgos pertraukos sugrįžta ir  pradeda veikti „VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO STUDIJA“!  

Kviečiame visus moksleivius nuo pirmokų iki abiturientų savo laisvalaikį praturtinti menine–

kūrybine veikla. Studijos nariai praplės savo pasaulėžiūrą, įgis daugiau pasitikėjimo savimi ir savo 

jėgomis, lavins kūno plastikos ir kalbos raišką, išlavins vaizduotę, fantaziją, kūrybinę energiją, 

susiras naujų draugų, pažins teatro meną ne tik iš žiūrovo kėdės, bet ir susipažins su visu kūrybiniu 

procesu, vykstančiu teatre.  

 

Studijos vadovė, aktorė Vita Šiaučiūnaitė: „ Su studijos nariais žaisime, kursime savo spektaklį, 

žiūrėsime ir aptarsime spektaklius, bendrausime su aktoriais, mokysimės pažinti save ir savo vidinį 

pasaulį, tiesiog smagiai leisime laiką mokydamiesi vieni iš kitų.“ 

 

„VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO STUDIJOS“ užsiėmimų laiką derinsime susiformavus grupėms 

(pagal amžių). Siūlome pasinaudoti neformalaus vaikų  ugdymo ir švietimo krepšeliu ir studiją 

lankyti nemokamai, arba už 15 Eur mėnesinį studijos nario mokestį. Kviečiame registruotis skubiai, 

nes nemokamų vietų tik 40, kurios atiteks pirmiesiems. 

 

KĄ SVARBU ŽINOTI APIE REGISTRACIJĄ? 

 

Užregistruoti savo vaiką ar globotinį galite trimis Jums priimtiniausiais būdais: 

1. Registracija elektroniniu paštu;  registruojantis elektroniniu paštu būtina nurodyti: Vaiko vardą 

ir pavardę, vaiko amžių, ir asmens asmens kodą. Registruojantys tėvai ar globėjai turi nurodyti savo 

vardą ir pavardę, telefono numerį ir elektroninį paštą. Būtina nurodyti tikslią registracijos datą ir 

laiką. Registracijos laiške būtina paminėti, ar pretenduojate į neformaliojo vaikų ugdymo ir 

švietimo krepšelį, o jeigu ne, ar turėsite galimybę mokėti  studijos nario 15 Eur. mėnesio 

mokestį. Registracijos laišką siųskite Juozo Miltinio dramos teatro kultūrinės veiklos 

vadybininkei  šiuo elektroniniu adresu: justina.indulyte@gmail.com 

 

2.  Registracija Juozo Miltinio dramos teatro kasoje; norėdami užregistruoti savo vaiką ar 

globotinį teatro kasoje turėsite užpildyti registracijos formą, kurioje turėsite nurodyti: vaiko vardą ir 

pavardę, vaiko amžių, ir asmens kodą. Registruojantys tėvai ar globėjai turi nurodyti savo vardą ir 

pavardę, telefono numerį ir elektroninį paštą. Būtina nurodyti tikslią registracijos datą ir laiką. 

mailto:justina.indulyte@gmail.com


Registracijos laiške būtina paminėti, ar pretenduojate į neformaliojo vaikų ugdymo ir 

švietimo krepšelį, o jeigu ne, ar turėsite galimybę mokėti  studijos nario 15 Eur. mėnesio 

mokestį.  

 

3. Registracija telefonu; norėdami užregistruoti savo vaiką ar globotinį telefonu turite skambinti 

Studijos vadovei, teatro aktorei Vitai Šiaučiūnaitei šiuo numeriu: +370 68402620, arba Juozo 

Miltinio dramos teatro kultūrinės veiklos vadybininkei Justei Indulytei šiuo numeriu: +370 682 19 

079 . 

 

Išsamesnę informaciją apie „VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO STUDIJĄ“ ir registraciją galite 

sužinoti susisiekę su studijos vadove, teatro aktore Vita Šiaučiūnaite  elektroniniu paštu ar telefonu: 

+370 68402620, el.p.: vitasiauciunaite@gmail.com ar teatro kultūrinės veiklos vadybininke Juste 

Indulyte: +370 682 19 079, el.p.: justina.indulyte@gmail.com 

 

LAUKIAME JŪSŲ! 
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