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

2017-04-25
Vilnius
Šiaulių Didždvario gimnazija
……………………………………………………………………………………………
Kandidatūrą teikiančios įstaigos (organizacijos, asmens ar kt.) pavadinimas
REKOMENDACIJA APDOVANOJIMUI
1. Kandidato vardas, pavardė
Violeta Laugalienė, Romualdas Laugalis

2. Kandidato darbovietė, pareigos, kvalifikacinė kategorija, kontaktai (telefonas,
el.paštas)
Violeta ir Romualdas Laugaliai yra dviejų mokyklų: Šiaulių Jovaro progimnazijos ir
Šiaulių Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo „Šėltinis“, kuriame
šoka 300 mokinių, vadovai. Violeta ir Romualdas yra choreografijos mokytojai ekspertai
nuo 2001-06-30.

3. Kandidato charakteristika (iki 150 žodžių)
Violeta Laugalienė gimė 1959-04-16 Šiauliuose. 1976 m. baigė St. Šalkauskio
gimnaziją. 1981m. baigė LR Valstybinės konservatorijos Teatro meno fakultetą ir įgijo
baletmeisterės-pedagogės specialybę.
Romualdas Laugalis gimė 1956-05-30 Kėdainiuose. 1973 m. baigė Kėdainių 1-ąją
vid. mokyklą. 1981 m. baigė LR Valstybinės konservatorijos Teatro meno fakultetą ir įgijo
baletmeisterio-pedagogo specialybę.
Choreografijos mokytojai ekspertai Violeta ir Romualdas Laugaliai Šiaulių Jovaro
progimnazijos ir Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansambliui ,,Šėltinis“
vadovauja nuo jo įsikūrimo, 1981 m. Kolektyve šoka daugiau nei 300 šokėjų.
Violeta ir Romualdas Laugaliai priklauso Lietuvos choreografų asociacijai ir yra
atsakingi už Dainų ir šokių švenčių repertuaro sklaidą. Vadovai veda užsiėmimus regionų
choreografams, dalyvauja atrankos komisijose. Dainų ir šokių šventėse dirba režisieriaus
asistentais ir baletmeisteriais. Jie yra Klaipėdos universiteto studentų, kurie kasmet atlieka
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ansamblyje ,,Šėltinis“ praktiką, praktikos vadovai. Be to, jie yra studentų diplominių darbų
ekspertai. Vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai yra Šiaulių miesto šokių metodinės
grupės nariai.
Kiekvienais metais vadovai šokių su ansamblio „Šėltinis“ šokėjais Jovaro
progimnazijoje ir Didždvario gimnazijoje veda edukacinius renginius kiekvienai klasei.
Renginių metu pristato lietuvių liaudies tradicijas, papročius, kostiumų reikšmę ir
charakterinius šokius.
Vadovai ypač daug dėmesio skiria Šiaulių miesto tautiškumo puoselėjimui.
Kiekvienais metais Šiaulių visuomenei „Šėltinio“ abiturientai pristato koncertus lietuvių
liaudies tradicijų tematika: „Joninės“, „Vestuvių papročiai“, „Darbo ir pasilinksminimo
šventės“, „Šeimos tradicijos“, „Sekminės“ ir kt.
Vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai su savo šokėjais daug dėmesio skiria
paramai ir pagalbai socialinės atskirties žmonėms. Kasmet organizuoja labdaros koncertus
Šiaulių rajono Aukštelkės soc. rūpybos gyventojams, Šiaulių miesto Vaikų namų
bendruomenei. Vadovas Romualdas Laugalis yra LION klubo narys, todėl kartu su klubu
kolektyvas dalyvauja įvairiuose labdaros renginiuose.

4. Nuopelnai už kuriuos kandidatas teikiamas apdovanoti: 2016-2017 veiklos
sėkmės istorija, gerosios patirties pavyzdžiai ir kt. (iki 200 žodžių)
Violeta ir Romualdas Laugaliai vieni pirmųjų

Lietuvoje

parengė neformaliojo

švietimo programą, kuri įgyvendinama jau 12 metų. Jovaro progimnazijoje choreografinis
ugdymas vykdomas 1-8 klasėse, tęsiamas Didždvario gimnazijos I-IV klasėse.
2008 m. Lietuvos kultūros ministerijos apdovanoti nominacija „Aukso Paukštė“,
ansamblis buvo pripažintas geriausiu kolektyvu Lietuvoje.
2016 m. Respublikinėje moksleivių Dainų ir šokių šventėje dalyvavo 300 ansamblio
šokėjų.
2016 m. vadovams

buvo įteikta

LR Ministro Pirmininko Algirdo

Butkevičiaus

padėka už tradicijų puoselėjimą 35 kūrybinio darbo metus.
2016 m. vadovams įteikta Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus padėka už
35 metų kūrybinę veiklą.
2017 m. Ansambliui ,,Šėltinis“ pakartotinai suteikta I meninio pajėgumo kategorija.
2017m. respublikiniame konkurse „Suk suk ratelį“ jaunių grupė ir jaunuolių grupės
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laimėjo 1-ąsias vietas. Respublikiniame pirmame ture „Pora už poros“ jaunimo šokių grupė
laimėjo 1-ą vietą.
Kasmet vadovai suburia šalies tautinių šokių ansamblius į festivalį

„Draugai

draugams“, kuriame dalyvauja tautinių šokių šokėjai iš Utenos, Zarasų, Panevėžio,
Akmenės, Klaipėdos, Švenčionėlių ir Vilniaus. Šokėjai ne tik rungiasi scenoje, bet ir
susipažįsta su Šiaulių miesto kultūra ir istorija.
Tęsdamas tautinių šokių tradicijas, Romualdas Laugalis vadovauja Šiaulių kultūros
centro ansambliui „Va jaunas“, kuriame šoka buvę „Šėltinio“ šokėjai ir dabartinių šokėjų
tėveliai. O 2016 m. gimnazijoje subūrė dar vieną mokinių tėvelių tautinių šokių grupę, kurių
vaikai dabar mokosi gimnazijoje. 2017m. suorganizavo koncertą Šiauliečiams „Tai gražiai
mane augino“, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.
Pagrindinis

Violetos

ir Romualdo Laugalių darbo įvertinimas – socialinių

kompetencijų ugdymas, tautiškumo puoselėjimas, tradicijų sklaida, Šiaulių miesto ir
Lietuvos reprezentacija užsienio festivaliuose ir konkursuose, Respublikinėse Dainų
šventėse. 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Čekijoje, Turkijoje,
Ispanijoje, Kroatijoje, Graikijoje ir Lenkijoje.
Vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblio „Šėltinis“ vadovai Violeta ir Romualdas
Laugaliai savo nenuilstamu darbu, kūrybiškumu, vertybių puoselėjimu, asmeniniu pavyzdžiu
ugdo jaunuosius šiauliečius, Lietuvos patriotus ir pristato Lietuvą, savo krašto kultūrą
pasauliui.

Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius
Tel.nr. +37061518833
2017 d. gegužės 17 d.
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