LIETUVOS SOI<IO MOKYTOJO/-OS RINKIMO TVARKOS NPNNSO PRIEDAS

Tvirtinu.
Sokio rnokytolq asociacijos
prezidentas A.Riekumas
2017-04-25

Akmends ra1ono savivaldybds kulturos

ut::l*

centras.

(Kandidatfurqteikianeiosistargtos (organizaciios, asmens ar kt.) pavadinimas)

REKOMENDACIJA APDOVANOJ IMU

I

1, Kandidato vardas, Pavardd
Birut6 Viktoravi6i0td

2.

Kandidato darbovietd, pareigos, kvalifikacind kategorija, kontaktai (telefonas,

el.paStas)

Akmenes ralono savivaldybds kult0ros centras, vyr. choreografd, 1987 m. LTSR

Tautq draugystds ordino valstybind konservatorija, kult0ros-Svietimo
baletmei sterio- peda gogo kval if ika ciia, 86 1 221 520, agotaa3@

g

darbuotojo,

mai I' com

3. Kandidato charakteristika (iki 150 ZodZitt)

niiute Viktoravidiritd

- bene daugiausiai megejq meno kolektyvq sub0rusi ir i5laikanti vadovd

7 liaudiSkq Sokiq kolektyvams nuo jaunuiiq iki senjorq:
jaunuciq (3kategorija), jauniq, merginq (1 kategorija), jaunimo (1 kategorija) liaudiSkq Sokiq
Akmen6s rajone. Birutd vadovauja net

kolektyvams, Merginq Siuolaikinio Sokio grupei (prie pudiamqlq orkestro) pagyvenusiq Zmoniq
liaudiikq Sokiq kolektyvui ,,Bodeliai" (3 kategorija), Vidutinio amZiaus liaudi5kq Sokiq kolektyvui
,,Alsa" (2 kategorija). Jos kolektyvuose dalyvauja per 100 ivairaus amiiaus nariq. Spalio 22 d
Naujosios Akmends kult0ros r0muose vyko Sokiq fiesta ,,A5 ir mano draugai", skirta choreografds

Birutds Viktoraviii0tds 30 metq darbo jubiliejui pamindti. 2016 m. vasario 21 ir 28 d. Akmends
rajono savivaldybds kult0ros centro vidutinio amiiaus liaudiSkq Sokiq kolektyvas ,,Alsa" dalyvavo

TV3 tautiniq Sokiq prglekto ,,Kadagys" tiesiogindse transliacijose. Akmends rajono vardas buvo
pagarsintas Lietuvoje, juos vertino Zi0rovai ir (ompetentinga komisija. Vien tai, kad kult0ros centro
kolektyvas buvo pastebdtas ir pakviestas dalyvauti iiame projekte, rodo, kad Birutds kolektyvai
2inomi ir matomi Lietuvos mastu.

4.

Nuopelnai u2 kuriuos kandidatas teikiamas apdovanoti: 2Q16-2017 veiklos

s€kmds istorija, gerosios patirties pavyzd2iai ir kt. (iki 200 Zodiitti

ZOt6 m. liepos 6 d. vykusioje Lietuvos moksleiviq dainq Svent€je ,,Mano iem6 2016" Sokiq
dienoje dalyvavo ir puikiai Birutds vadovaujami pasirodd Naujosios Akmen6s kultOros r0mq

merginq choreografind grupd prie pueiamqlq orkestro, jaunimo ir merginq liaudiikq Sokiq
kolektyvai. Birutds jaunimo ir merginq liaudi5kq Sokiq kolektyvams u2 pasirodymq 2016 m.
Moksleiviq dainq Sventdje suteikta teis6 dalyvauti Lietuvos vaikq ir moksleiviq liaudiSkq Sokiq

LIETUVOS SOI<IO MOKYTOJO/-OS RINKIMO TVARKOS APRASO PRIEDAS

Tvirtinu:
Sokio mokytojq asociacijos
prezidentas A.Riekumas

20t7-04-25
Vilnius
gruptr{, ans-mntiq
Sokiq studijLl konkursinio festivalio ,,Aguon6ld" baigiamajame ture.
Regioniniame 5io konkurso ture jauniq kolektyvas u2dmd ll vietq ir taip pat pateko i baigiamqli turq

ir

(vad. B. Viktoiaviii0td). Baigiamajame konkurso ,,Aguon6l6 2016", Akmends rajono savivaldybds
kultgros centro vyr. choreografds Birutds Viktoravidirltds vadovaujamos liaudiSkq Sokiq grupds
sulauk6 pasisekimo: jaunuoliq liaudiSkq iokiq grupei konkursiniame festivalyje buvo iteiktas lll
laipsnio diplomas, jaunimo liaudiikq iokiq grupei- ll laipsnio diplomas bei I laipsnio diplomas u2
israiskingiausiai ailiktq Sokj ,,Sielininkai". Ypatingo ddmesio ir pagyrimq susilaukd merginq liaudi5kq
Sokiq grup6, kurios tapo ,,Aguon6l6 2016" laureatdmis. 2017 m. Respublikiniame suaugusiqlq
liaudiSkq Sokiq kolektyvq konkurse ,,Pora u2 poros" Vidutinio am2iaus liaudiSkq Sokiq kolektyvas
peln6 l-q.1q vietq'
,,Alsa" laim6jo ll vietq, Jaunimo liaudi5kq dokiq kolektyvas Siame konkurse
B. Viktoravidiutd 2016 m. rugs6jo 12-16 ved6 6 akademiniq valandq trukmds praktinius

u2si6mimus respublikiniuose choreografq kvalifikacijos tobulinimo kursuose Bir5tono kult0ros
centre.

Akmends rajono savivaldYbds

ilros centro direktord Edita Daniela Statkiend'

865020371
Kandidat0ros teikdjas

2017 m. gegu26s

-

1.5 d.

s jstaigoje, vardas, pavardd, para6as, telefonas

