
 

VILKAVIŠKIO “AUŠROS” GIMNAZIJA 

Kandidatūrą teikiančios įstaigos (organizacijos, asmens ar kt.) pavadinimas 

REKOMENDACIJA APDOVANOJIMUI  

1. Kandidato vardas, pavardė 

VILIJA JAKUBAUSKĖ 

 

2. Kandidato darbovietė, pareigos, kvalifikacinė kategorija, kontaktai (telefonas, el.paštas) 

Vilkaviškio „Aušros” gimnazija, šokio (choreografijos) mokytoja, mokytoja ekspertė. 

Asociacija, šokių studija „Šokantys bateliai” steigėja ir vadovė. 

Tel. nr. 8 610 46017. 

El. paštas vilijajakubauske@gmail.com  

 

3. Kandidato charakteristika (iki 150 žodžių) 

Šokio mokytoja ekspertė Vilija Jakubauskė Vilkaviškio “Aušros” gimnazijoje 

dirba nuo 2006 m., vadovauja merginų šokio kelektyvui „Norija”, kuriam yra suteikjta I 

meninio pajėgumo kategorija. Mokytoja yra kūrybinga, pareiginga ir iniciatyvi, puoselėja 

lietuvių liaudies šokį. Nuo 2007 m. mokytoja drauge su šokių kolektyvu „Norija” dalyvavo 

kiekvienoje Lietuvos moksleivių Dainų šventėje. 

Išsilavinimas. 2004 m. V. Jakubauskė baigė Vilniaus konservatorijos šokio pedagogikos 

specialybę ir įgijo šokio mokytojo, choreografijos kolektyvo vadovo kvalifikaciją.  

  2008 m. – Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo edukologijos bakalauro 

laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.  

   2010 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo edukologijos magistro 

laipsnį. 

Gebėjimas burti bendruomenę. 

Mokytojos V. Jakubauskės iniciatyva gimnazijoje nuo 2012 m. puoselėjama 

tradicija – Respublikinis vaikų ir jaunimo šokio festivalis „Pavasarinė šokio pynė“. 

Renginys organizuojamas Vilkaviškio kultūros centre. Jame  dalyvauja šokėjai iš visos 

Lietuvos. Festivalyje vyrauja įvairūs šokio stiliai – nuo lietuvių liaudies iki modernaus šokio. 

Konkurse kasmet dalyvauja daugiau kaip 400 šokėjų. 

Pastaruoju metu mokytoja įgyvendina Respublikinį projektą „MES ŠOKAM“, 

kuriame dalyvauja virš 10000 Lietuvos šokėjų. 

 

Kvalifikacijos tobulinimas. 

2018 m. Vilijai Jakubauskei buvo suteita eksperto kvalifikacinė kategorija. 

Mokytoja nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, lanko įvairius 

šokio seminarus, su fiziniu aktyvumu bei sveika gyvensena susijusius seminarus, kursus. 

Informacijos sklaida, dalijimasis įgyta patirtimi. 

Mokytoja naudodamasi įvairiomis kompiuterinėmis programomis, filmuoja, montuoja 

šokėjų šokių video, kuria plakatus, tokiu būdu vykdydama informacijos sklaidą apie būsimus 

renginius ir pan.  



Karantino metu  2021 m. kovo 31 d. ir 2021 m. rugpjūčio 31 d., suorganizavo du nuotolinius 

seminarus Lietuvos šokio mokytojams, kurie mokėsi V. Jakubauskės kurtų šokio 

kompozicijų, su kuriomis dalyvavo Respublikiniuose projektuose „MES ŠOKAM“. 

2011–2014 m. V. Jakubauskė vadovavo rajono šokio mokytojų metodikos 

būreliui (Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2014-09-15 raštas Dėl vadovavimo 

metodikos būreliui, Nr. MP-110) 

Akyvi pilietinė veikla, novatoriškumas darbe, lyderystė. Aktyvus dalyvavimas 

Savivaldybė, šalies pedagoginėje, kultūrinėje, organizacinėje veiklose. 

Mokytojos įkurtą nevyriausybinę organizaciją, šokio studiją „Šokantys 

bateliai“ lanko virš 130 Vilkaviškio rajono vaikų, kurie garsina Vilkaviškio savivaldybę 

įvairiuose šokio festivaliuose, konkursuose Lietuvoje ir už jos ribų.  

Vilija Jakubauskė yra įkūrusi Senjorų užimtumo centrą, kuriame Vilkaviškio 

krašto senjorai lanko įvairius užsiėmimus (fizinio aktyvumo veiklos, jiems organizuoja 

įvairias edukacijas). 

Kartu su nevyriausybine organizacija „Startas Vilkaviškio kraštui“ organizuoja 

Europos sporto savaitės #BEACTIVE renginius Vilkaviškio mieste, kurių viena iš didžiausių 

dalių yra „DANCE PARTY“, kuriame dalyvauja virš 400 šokėjų iš visos Lietuvos. 

Mokytoja reguliariai organizuoja „Šeimų pikniko“ šventę Vilkaviškio krašto 

bendruomenei. Šioje šventėje savo šokius dovanoja Vilkaviškio gimnazijos merginų šokių 

kolektyvas „NORIJA“ ir šokio studijos „Šokantys bateliai“ šokėjai. 

2019 m. organizavo labdaros akciją „Vienos kėdės“ istorija, surinktos lėšos 

buvo skiriamos „Mamų unijos“ šeimos namų statybai. 

Mokytoja V.Jakubauskė nuo 2019 m. yra Vilkaviškio r. savivaldybės tarybos 

narė, aktyvi Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbe.  

Pedagoginėje veikloje buria Marijampolės apskrities ir Lietuvos šokio pedagogus. Lankė 

juos prieš Dainų ir šokių šventes, kaip dainų ir šokių švenčių, šokių dienos baletmeisterė. 

2018 m. Tūkstantmečio dainų ir šokių šventės, šokių dienos baletmeisterė 

2021 m. Respublikinės moksleivių dainų ir šokių šventės, šokių dienos baletmeisterė (šventė 

perkelta į 2022m.). V. Jakubauskė – Respublikinių choreografų kursų dėstytoja (2017 ir 2019 

m.). 

 

4. Nuopelnai už kuriuos kandidatas teikiamas apdovanoti: 2021 veiklos sėkmės istorija, 

gerosios patirties pavyzdžiai ir kt. (iki 200 žodžių)  

- 2021 m. I –asis Respublikinis šokio festivalis – konkursas „Pavasarinė šokių pynė“, 
I vieta; 

- Respublikinis šokio festivalis – konkursas „Winter dance“, I vieta; 
- 2021 m. Respublikinis konkursas „Vasaros ritmu“, I vieta 
- 2021 m. Tarptautinis šokio konkursas „Kaunas Fest“ , GRAND PRIX 
- 2020 m. Europos sporto savaitė #BEACTIVE Vilkaviškio savivaldybėje; 
- 2020 m. Šiuolaikinio šokio festivalis „Vizijos“ III vieta; 
- 2020 m. Respublikinis šokio festivalis – konkursas „Kaunas Fest“, I vieta; 
- 2020 m. Tarptautinis šokio konkursas „Space“, Grand prix; 
- 2019 m. Respublikinis šokio festivalis – konkursas „Pavasarinė šokių pynė“, I 

vieta; 
- 2019 m. Europos sporto savaitė #BEACTIVE Vilkaviškio r. savivaldybėje; 
- 2019 m. Tarptautinės šokio dienos organizavimas Vilkaviškyje; 
- 2019 m. Sceninių lietuvių liaudies šokių konkursas  „Šoka Lietuva“; 
- 2019 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokių studijų 

konkursinis festivalis „Aguonėlė“, I laipsnio diplomas; 
- 2019 m. Tarptautinis konkursas „Travelling Festival”, Taline, II vieta; 
- 2019 m. labdaros renginys „Vienos kėdės istorija“; 



- 2019 m. Tarptautinis konkursas „Space”, kategorija – techniškiausias kolektyvas; 
- 2018 m. Tarptautinis šokio konkursas „SHOCH“, I vieta; 
- 2018 m. VII–asis Respublikinis šokio festivalis – konkursas „Pavasarinė šokių 

pynė“, I vieta; 
- 2018 m. Tarptautinės šokio dienos organizavimas Vilkaviškyje; 
- 2018 m. II-asis Baltijos šalių konkursas „Rising Stars“, II vieta; 
- 2018 m. Tūkstantmečio dainų ir šokių šventė; 
- 2018 m. Europos sporto savaitė #BEACTIVE Vilkaviškio savivaldybėje; 
- 2018 m. Tarptautinis šokio konkursas Rygoje, II vieta; 
- 2017 m. VI–asis Respublikinis šokio festivalis – konkursas „Pavasarinė šokių 

pynė“, organizatorius; 
- 2017 m. Tarptautinis šokio konkursas „Baltic Amber Spring“ Lenkijoje, I vieta; 
- 2017 m. Suaugusiųjų liaudiškų šokių konkursas „Pora už poros“ Respublikinis ratas 

I laipsnio diplomas; 
- 2017 m. Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė; 
- 2017 m. Respublikinis šokio festivalis „Draugų būryje“; 
- 2017 m. Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų baleto ir šiuolaikinio šokio festivalis 

,,Šokančios kalėdos“; 
- 2017 m. Europos sporto savaitė #BEACTIVE Vilkviškyje; 
- 2017 m. Tarptautinės šokio dienos organizavimas Vilkaviškio mieste. 

Šokio mokytoja ekspertė Vilija Jakubauskė renginius organizuoja savanorystės pagrindais, 

norint kad kuo daugiau naujesnių ir patrauklesnių veiklų vyktų Savivaldybėje. 2019 m. ji yra 

apdovanota rajono laikraščio „Santaka“ nominacija „Metų proveržis“, 2021 m. 

nevyriausybinių organizacijų apdovanojimuose „Gintarinė bitė“ gauta nominacija „Metų 

proveržis“ už įkurtą Vilkaviškio Senjorų užimtumo centrą. 

Jau penkerius metus iš eilės Vilkaviškio rajone organizuoja vasaros stovyklas šokėjams 

„ŠOK“. Vykdo projektą skirtą Vilkaviškio rajono žmonėms „AKTYVIAI JUDU, NES 

PATS SAU RŪPIU“. Bendraujam su senjorų nevyriausybine organizacija „VOLUNGĖ“, 

savo pasirodymais puošia jų renginius. 

Vaikų gynimo dienos proga pradėtas organizuotas dar vienas renginys „ŠOKANTIS 

VAIKYSTĖS MIESTAS“. 

Kartu su Kelmės nevyriausybine organizacija „VEIKSMAS“ sukūrė virtualią metodinę 

medžiagą Lietuvos šokio, kūno kultūros, pradinių klasių mokytojams. Mokytoja yra šios 

metodinės medžiagos sumanytoja ir iniciatorė, kūrėja. Medžiaga organizuotas šios 

medžiagos pristatymas Lietuvos pedagogams.  

 

 

2021 m. lapkričio 8 d. 

 

Arūnas Serneckas, direktorius 

 

Tel. 8 (342) 20950, el. pašas - direktorius@vilkaviskioausra.eu 
Kandidatūros teikėjas – pareigos įstaigoje, vardas, pavardė, parašas, telefonas, el.paštas 
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