LIETUVOS ŠOKIO MOKYTOJO/-OS RINKIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS
Tvirtinu:
Šokio mokytojų asociacijos
prezidentas

A.Riekumas

2017-04-25
Vilnius

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras
REKOMENDACIJA APDOVANOJIMUI
1. Kandidato vardas, pavardė
Laima Andrejauskienė
2. Kandidato darbovietė, pareigos, kvalifikacinė kategorija, kontaktai (telefonas, el.
paštas)
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, choreografė; Šilalės meno mokykla
mokytoja metodininkė, tel. 8 616 56042, l.andrejauskiene@gmail.com
3. Kandidato charakteristika (iki 150 žodžių)
Laima Andrejauskienė - daugiausia nuopelnų turinti Šilalės rajono choreografė, per 22 darbo
metus pelniusi daugybę apdovanojimų už nuopelnus choreografijos srityje Šilalės rajone. 2010 m.
Apdovanota Tauragės apskrities viršininko Garbės ženklu „Už nuopelnus Tauragės apskričiai“,
2011 m. Šilalės r. savivaldybės Pagarbos lašas už šokio meno puoselėjimą bei sklaidą rajone ir už jo
ribų. 2013 m. Už nuopelnus Šilalės kraštui. Kaip jaunuolių, merginų šokių kolektyvų ir orkestro
choreografinės grupės vadovė yra dalyvavusi daugelyje Žemaitijos regiono, respublikinių ir
tarptautinių konkursų, paruošusi jų laureatus, nuo 2003 metų parengia kolektyvus dainų šventėms,
nuo 2009 m. yra Lietuvos dainų švenčių Šokių dienų baletmeisterių asistentė, nuolatinė Šilalės
rajono dainų ir šokių šventės „Auginkim Šilalę širdy” choreografė - baletmeisterė, Tauragės
apskrities dainų švenčių baletmeisterė, kultūros renginių vedėja, tautinių ir šiuolaikinių šokių
festivalių organizatorė.

4. Nuopelnai už kuriuos kandidatas teikiamas apdovanoti: 2016-2017 veiklos sėkmės
istorija, gerosios patirties pavyzdžiai ir kt. (iki 200 žodžių)
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Dirba su Liaudies šokių kolektyvu „Mainytinis“, kurį sudaro jaunuolių ir merginų grupės ir su
orkestro choreografine grupe.
•

2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventė „Tu mums viena“. (Jaunuolių ir merginų šokių
grupės)

•

Dainų šventės baletmeisterio asistentė.

•

Tarptautinis liaudies šokių festivalis Italijoje „Moonlight in Venice 2017“.

•

Merginų šokių kolektyvas laimėjo „Grand Prix” vaikų, jaunimo ir suaugusių baleto ir
šiuolaikinio šokio festivalio „Dance Box“ Vilniuje.

•

Jaunuolių ir merginų šokių kolektyvų dalyvavimas tarptautiniame projekte „Erasmus+“
pristatant Lietuvos tautinio šokio tradicijas užsienio svečiams.

•

Tradicinė rudeninė miestelio šventė „Į kermošių kviečia dūdos“ Tirkšliai Mažeikių raj.
Dalyvavo orkestro choreografinė grupė.

•

Respublikinis orkestrų festivalis Jurbarke. Orkestro choreografinė grupė.

•

Festivalis „Sportas visiems“ Palanga.

•

Tarptautinis linijinių solo šokių festivalis „PALANGA 2016“

•

I vieta Tarptautiniame šokių festivalyje Lenkijoje. (Merginų liaudies šokių grupė)

Direktorė Irmina Kėblienė, tel. 8 615 36042
Kandidatūros teikėjas – pareigos įstaigoje, vardas, pavardė, parašas, telefonas
2017 m. gegužės 19 d.

2

