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T E A T R A S

2021 m. spalio 15 d. Telšių Žemaitės dramos 
teatro direktoriaus pareigas pradėjo eiti Deivi-
das Rajunčius. Tąsyk telšių rajono savivaldybės 
paskyros facebook portalo puslapyje (adresas 
https://www.facebook.com/telsiaisavivaldybe/
posts/3988981507897374/) buvo pateikta tokia 
svarbiausia informacija apie naująjį teatro vadovą:

„D. Rajunčius prieš keliolika metų baigė ak-
torines bakalauro studijas ŠU Menų fakultete, o 
prieš keletą metų ir meno vadybos magistro studi-
jas VU Kauno fakultete. 2006– 2009 m. buvo ak-
tyvus Šiaulių dramos teatro savanoris, 2009–2015 
m. dirbo Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro 
aktoriumi (tame tarpe ir kultūrinių projektų va-
dovu), 2015–2020 m. antruosius namus atrado 
Nacionaliniame Kauno dramos teatre, kuriame 
ėjo administratoriaus, o vėliau Vadybos skyriaus 
vadovo pareigas. Be šių patirčių Lietuvos teatruose 
turėjo galimybę pažinti ir techninę, ūkinę įstaigų 
veiklą, kas padėjo dar giliau pažinti bei supras-
ti teatro vaidybos, vadybos ir valdymo principus. 
2020–2021 m. prisidėjo prie Kauno miesto ir 
Kauno rajono kultūrinio virsmo bei šiuolaikiško 
sąmoningumo skatinimo. Paskutinė karjeros sto-
telė – VšĮ „Kaunas 2022“ (Kaunas Europos kultū-
ros sostinė 2022) komanda ir kultūros partnerys-
čių programa, kurioje vykdė koordinavimo darbus 
su beveik 80-čia Kauno ir kitų Lietuvos miestų 
kultūros operatoriais. 

„Kadangi tai buvo puiki patirtis derinant skir-
tingus daugelio asmenybių bei organizacijų intere-
sus – tai naujajame darbe Žemaitės teatre pagrindi-
nis mano tikslas kadencijos laikotarpyje – grąžinti 
teatrą žmonėms: lankomumo gerinimas, žanrų 
įvairovė, teatro regioninės svarbos akcentavimas 
ir profesionalaus teatrinio požiūrio formavimas 
visuomenėje. Džiaugiuosi suteikta galimybe tapti 
Jūsų mylimo ir ypatingo kultūros židinio, Telšių 
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Žemaitės dramos teatro vadovu“, – pristatydamas 
keliamus siekius kalba D. Rajunčius.“

Papildydami svarbiausius naujojo Telšių 
Žemaitės dramos teatro direktoriaus gyvenimo 
faktus, pridedame, kad D. Rajunčius gimė 
1986 m. liepos 24 d. Kupiškyje. Konkursą į šias 
pareigas laimėjo 2021 m. rugsėjo 30 d. Jo antroji 
pusė – dainininkė ir muzikos pedagogė Renata 
Varnagirytė. Jie kartu augina dukrytę Edeirą.

Telšių Žemaitės dramo  Deividas Rajunčius. Fot. Ernesta Dačkevičienė                   

Naujausio Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklio „Žaidimų 
aikštė, arba Visi nori gyventi“, pastatyto pagal H. Levino pjesę, 
plakato fragmentas


