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Panev eLio,,Vilties" progim naztla

Kandidattir4 teikiandios istaigos (organizacijos, asmens ar kt.) pavadinimas
REKOMENDACIJA APDOVANOJIMUI

1. Kandidato vardas, pavarde

Riiardas Bakanauskas

2 . Karrdidato darbovietd, arel os, kvalifikacine kate a, kontaktai telefonas, el. tas

4. Nuopelnai uZ kuriuos kandidatas teikiamas apdovanoti: 2018-2019 veiklos sekmes istorija,
gerosios patirties pavyzdZiai ir kt. (iki 200 iodZiv)

PaneveZio ,,Vilties" progimnazija, choreografas ekspertas, 8 698 09 224,pynimelis@Jakas.lt

3. Kandidato charakteristika Gki 150 LodLha)
Ridardas Bakanauskas 1981 baige Lietuvos Valstybines Konservatorijos Klaipedos kulturos
fakultetus ir igrjo baletmeisterio - pedagogo kvalifrkacij4. 1999 m. jam suteikta
choreografijos mokytojo - metodininko kvalifikacine kategorij a, o 2003 m. - eksperto.
PanevZio ,,Vilties" progimnazijoje Sokio mokytoju dirba nuo 2005 m., yra suburgs vaikq
liaudies Sokiq ansambli ,,Viltis". Mokytojas kasmet mieste. ir Salyje organizuoja
respublikinius ir tarptautinius festivalius. 2018 m. buvo paskirtas Lietuvos Simtrnedio dainq
Sventes "Vardan tos ...", ansambliq vakaro "Tevyne miisq", baletmeisteriu. 2016 m. -
Lietuvos moksleiviq dainq Sventes ansambliq vakaro "Koks graZus tavo veidas, gimtine... ",
'll-aisves vaikai ..." baletmeisteriu. 2014 m. buvau paskirtas Lietuvos dainq Sventes "iia -
mano namai" ansamblio vakaro "Krantai Nemunelio" baletmeisteriu. Kaip mokytojas
ekspertas 2007 m. paskirtas liaudi5kos muzikos konsultantu PaneveZio, Siauliq, Utenos
apskritims. 2019 metus jis tapo PaneveZio miesto savivaldybes isteigtos Metq mokytojo
premijos nugaletoju ir uZ ypatingus veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybes ir skatinant
k[rybinp veikl4, apdovanotas pinigine premiia.

Mokytojo pastangomis 2018-2019 mokslo metais liaudies Sokius PaneveZio progimnazijos
,,Vilties" tautiniq Sokiq kolektyve koncertuoja daugiau negu du Simtai l-8 kl. mokiniq.
Kolektyvas dalyvauja daugelyje Salies ir uZsienio renginiq, festivaliq, koncertiniq tury.
Svariausi jq: 2018 Lietuvos Simtnedio dainq Sventes ansambliq vakaras "Tevyne musq';,
tarptautinis tautiniq Sokiq festivalis "Hanioti 2018" (Graikijoje), ,,Intemational folklore
festival ohid 2018" ohridas (Makedonijoje), Golden Dolpin 2olg", (Gruzijoje), 2018 m.
Festivalis ,,Mes nupinsim Sokiq pynE 2019" Olaineje (Latvijoje). Kiekvienais metais
PaneveZio,,Cido" arenoje mokytojas organizuoja tarptautini vaikq tautiniq Sokiq
festivali,,Mes nupinsim Sokiq pyng 2019", kuris vyko jau vienuolikt4 karte. Festivalyje
sulaukta I 1 tautiniq Sokiq kolektyvq i5 Latvijos, Slovakijos, Turkijos, Moldovos ir Lietuvos.
Savaitg mieste vyko svediq koncertai, suorganizuolas koncertinis turas Latvijoje. Dar vienas
Sokiq festivalis, kuri organizuoja mokytojas ,,Draugai draugams". 2019 m. Sokiq tradicijas
puoselejandius draugus suburgs renginys vyko miesto bendruomeniq rflmuose. Se5is Simtus
Ziflrovrtr dZiugino ne tik organizatoriq Sokiq ansamblis ,,Viltis", bet ir svediai i5 ivairiq
Lietuvos ir Latviios miestq. Bendruomenes renginys sub0re dausiau nesu penkis Simtus
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dalyviq. Progimnazrjos Sokiq ansamlis
organizuotuose festivaliuose,,Drau gai
Klaipedoje, Vilniuje, Svendioneliuose ir

,,Viltis" koncertavo kituose Liettrvos miesttrose
drauganls": Nemendineje, Utenoje, Kaune,

Siauliuose. Kolektyvo ugdytiniai Soko Panev AZio
Cido arenoie wkstandioie Kaledineie mu eie, miesto Gimtadienio Sventeie.

Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui,
pavaduoj anti progim nazLJos direktoriq tu Aldona Salkauskiene

Tel. 8 6 5 7 1 122 4, el. p. pavaduo toj a@vilnes.panevezy s. lm. lt
2020 m.lapkridio 4 d.

Kandidatiiros teik6jas - pareigos istaigoje, vardas, pavarde, para5as, telefonas, el.paltas


