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1. Kandidato vardas, pavardd

Riiardas Bakanauskas

2. Kandidato darbovietO, pareigos, kvalifikacin6 kategorija, kontaktai (telefonas, el.pa5tas)
PanevdZio,,Vilties" progimnazija, sokio mokytojas ekspertas, S 698 09224, info@pynimelis.lt

3. Kandidato charakteristika (iki 150 ZodZiq)
Ridardas Bakanauskas gime 1959-05-12, RadviliSkio r. Pociuneliq k., 1982 m. baige Lietuvos
Valstybing Konservatorijq Klaipedos kulttiros fakultetq ir igijo kultiiros-Svietimo darbuotojo,
baletmeisterio-pedagogo kvalifikacij4. Atvykes PaneveZ[ nuo 1981 m. iki 1986 m. dirbo
baletmeisteriu dainq ir Sokiq ansamblyje ,,Ekranaso', nuo 1986 m. iki dabar PaneveZio muzikos
mokyklos mokytojas, choreografijos skyriaus vedejas. Nuo 1986 m. Ridardas Bakanauskas yra
V5[ ,,PaneveZio Pynimelis" direktorius, meno vadovas, baletmeisteris. 2005 m. rugsejo d.
pradejo dirbti PaneveZio ,,Vilties" progimnazijos Sokio mokytoju. Ridardui Bakanauskui 1999
m. suteikta choreografijos mokytojo - metodininko kvalifikacine kategorij a, 2003 m. suteikta
choreografij os mokytoj o - eksperto kvalifi kacine kategorij a.
Ridardo Bakanausko iniciatyva progimnazijoje suburtas vaikrl liaudies Sokiq ir dainq ansamblis
,,Viltis", kuriam uZ pasiekimus 2017 m. suteikta Sokiq kolektyvq
meninio pajegumo
kategorija.
Ridardas Bakanauskas - puikus specialistas, tinkamai organizuoja ugdom4ji proces% tLmezga
ir palaiko veiksmingus santykius su kolegomis, mokinirl tevais, mokiniais. Yra pasiekEs puikiq
rezultaq su ugdyiniais. Su jais dalyvauja ivairiuose respublikiniuose tarptautiniuose
konkursuose, festivaliuose, projektuose. Mokytojas darb5tus, klrybingas, draugiSkas, geba
burti ir dirbti komandoje. Geba vadovauti ne tik ugdytiniams, jr1 tevams, bet ir organizuoti
kasmetinius respublikinius ir tarptautini'us festivalius, Sventes mokykloje, mieste ir salyje. Jo
indelis ypad rySkus respublikos kulturai, dirbant baletmeisteriu respublikinese dainq ir Sokiq
Sventese: (2018-07-04
Kalnq parke, Vilniuje, 2018 m. Lietuvos Simtmedio dainq Sventeje
,,Vardan tos...", ansambliq vakaro ,,Tdvynd mflsq", 2016 m. Liefuvos moksleiviq dainrl Sventeje
ansambliq yakaro ,,Koks graZus tavo veidas gimtine..." (VI d), 2014 m.
Lietuvos dainq
.x.
Sventeje ,,Cia - mano namai" ansambliq vakaro ,,Krantai Nemunelio*, 2012 m. moksleiviq
dainq Sventeje ansambliq vakaro ,,Tai grfriai, graZin mane augino", 2009 m. - Lietuvos
tukstantmedio dainq Sventeje ansambliU vakaro ,,Metaioo (vaikq dalies), 2007 m. Lietuvos dainq
Sventeje ansambliq vakaro ,,Bfrties ratu" (vaikq dalies), 2007 m. paskirtas liaudiSkos muzikos
konsultantu PaneveZio, Siauliq Utenos apskritims). Ridardas Bakanauskas yra gerbiamas
mokiniu. i
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