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Dainininkas solistas, muzikos pedagogas, visuomenininkas. Gimė 1962 m. spalio 

10 d. Anykščiuose. 1970-1981 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje 

mokykloje. Tuo pačiu metu jis baigė ir fortepijono klasę Anykščių vaikų muzikos 

mokykloje, dalyvavo mokyklos vaikų, vėliau mišriame chore, grojo skudutininkų 

ansamblyje, pučiamųjų orkestre. T. Ladiga buvo respublikinio jaunųjų dainininkų 

televizijos konkurso „Dainų dainelė“laureatas {1980 m.}, jį paruošė mokytojas 

Pranas Dūmanas.  

1983-1991 m. T. Ladiga studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje solinį 

dainavimą. Nuo 1991 m. jis yra Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas 

{bosas}. Šiame teatre jis suvaidino apie 50 vaidmenų operose, operetėse, 

miuzikluose. Nuo 2010 m. jis yra Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos 

akademijos dainavimo katedros vedėjas, profesorius.  

T. Ladiga yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Garbės galerijos narys, vienas iš Kauno anykštėnų draugijos 

steigėjų, Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas. Lietuvos Respublikos 100-čio proga už nuopelnus 

Anykščių kraštui jis apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės „Šimtmečio anykštėno“ atminimo ženklu. 

Plačiau 

 

Mokytojas Pranas Dūmanas 
 

Pranas Dūmanas mano atmintyje išliko kaip nenuilstantis, labai pareigingas, sumanus mokytojas, savo 

gyvenimą paskyręs kilniam tikslui – išmokyti mokinius pamilti muziką. Mokytojas turėjo didelį autoritetą 

mūsų tarpe. Jo žodis mums buvo šventas. Mokytojas mokėjo įkvėpti pasitikėjimą savo jėgomis, mokėjo 

pažadinti giliai glūdintį grožio pajautimą. „Jums nėra lygių“ – dažnai sakydavo savo mokiniams. Ir tai nebuvo 

tušti žodžiai. Jo paruošti choristai, skudutininkai, solistai tapdavo laureatais.  

Mokytojas buvo labai reiklus, griežtas mokiniams. Tai padėjo klasėje išlaikyti drausmę ir 

dėmesingumą. Kartais supykdavo, tačiau neilgam. Tą pačią pamoką galėjo pabarti, pagirti, pajuokauti. 

Mokytojas buvo impulsyvus, bet geros širdies. Kartais per pamokas, mokiniams prašant, galėdavo nuo 

skambučio iki skambučio pasakoti apie neseniai vykusį konkursą – su įvairiausiais nutikimais, smulkiausiomis 

detalėmis.  
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Kiekvieną rugsėjį, prasidedant naujiems mokslo metams, mokytojas visose klasėse tikrindavo mokinių 

balsus. Visus, turinčius muzikinę klausą, užrašydavo į chorą. Neklausdavo – nori ar nenori. Debatai vykdavo 

vėliau, kai mokiniai be pateisinamos priežasties praleisdavo choro repeticijas.  

 

Dauguma mokinių buvo patenkinti patekę į chorą. Ateidavo ir tie, kurie nuo dainavimo pamokų buvo 

atleisti. Iš kur tas noras dainuoti ? Mokytojas labai gerbė tuos, kurie lanko chorą. Visiems patiko įdomios 

repeticijos, puikus repertuaras. Viliojo išvykos, galimybė varžytis su stipriausiais Lietuvos mokyklų chorais 

ir, žinoma, noras tapti laureatais. O kad tai įmanoma vadovaujant puikiam mokytojui P. Dūmanui – niekas 

neabejojo. Abipusis pasitikėjimas ir pareigos jausmas atnešdavo sėkmę. Beveik visuose konkursuose su 

įvairiais kolektyvais {skudučių ar chorų}, vadovaujant P. Dūmanui, tapdavome laureatais, užimdavome 

prizines vietas. Gerai prisimenu 1975 m. Dainų šventę, kurioje skudutininkų ansamblių tarpe tapome 

prizininkais. Tų pačių metų rudenį Kaune vykusiame „Žiogelių-meistrelių“ konkurse su tuo pačiu kolektyvu 

užėmėme pirmąją vietą. 1977 m. respublikinėje moksleivių Dainų šventėje skudutininkai vėl tapo laureatais.  

1978-1979 m. – mišraus moksleivių choro pakilimo metai. Visus mokslo metus vyko pasiruošimas 

respublikinėms vidurinių mokyklų mišrių chorų varžytuvėms. Norint patekti į baigiamąjį etapą reikėjo laimėti 

ne vieną konkursą. Po kiekvieno pasirodymo P. Dūmanas, nors ir šluostydamas nuo kaktos prakaitą, 

džiaugsmingai sveikindavo savo choristus – nugalėtojus. Finalinis etapas vyko Kaune. Dalyvavo moksleiviai 

iš Vilniaus, Kauno, kitų didžiųjų miestų. Ir čia P. 

Dūmano vadovaujamas mūsų mokyklos choras 

laimėjo pirmąją vietą. Tai buvo metai, kada mokytojas 

suspindėjo visomis savo talento spalvomis.  

1980 m. vyko respublikinis moksleivių 

konkursas „Dainų dainelė“. Dainavom duetu su S. 

Tumalevičiūte. Mums pritarė skudutininkai. Manau, 

kad laureatais tapome ne tik už dainavimą. Visiems 

labai patiko P. Dūmano sumanymas į mūsų 

pasirodymą įtraukti skudutininkus. Laureatų 

pasirodymas vyko Vilniuje Operos ir baleto teatro 

scenoje. Visiems dainininkams pritarė Lengvosios 

muzikos orkestras, o mums – mūsų mokyklos 

skudutininkų ansamblis. 

Idėją suburti skudutininkus P. Dūmanas 

atsivežė iš Vabalninko, kur gilios skudučiavimo, ragų 

pūtimo tradicijos. Atvykęs į Anykščius mokytojas ir 

mus mokė pūsti, išgirsti gal ne visų lietuvių ausiai 

įprastus sąskambius., tačiau tokius aiškius, 

suprantamus ir artimus šiaurės lietuviams.  

Jeigu prieš chorą mokytojas stovėdavo 

pasitempęs, išdidus, diriguodavo pakiliai, ritmiškai 

griežtai, tai išeidamas prieš skudutininkus, tarsi 

tapdavo dar vienu ansamblio nariu, akyse galėdavai 

įžvelgti ir džiaugsmą, ir jaudulį. 

Mokytojas P. Dūmanas buvo įdomi ir iškili 

asmenybė. Negailėdamas laiko ir energijos, 

skubėdamas ir klupdamas dalinosi žiniomis, patirtimi 

su mokiniais, išėjusiais muzikos garsų pradžiamokslį 

Jono Biliūno vidurinėje mokykloje.  


