
Šiaulių Didždvario gimnazija!

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

1. Kandidato vardas, pavardė!
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12!Kandidato darbovietė, pareigos, kvalifikacinė!kategorija, kontaktai (telefonas, el.paštas)!
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3. Kandidato charakteristika (iki 150 žodžių)!

Šiais metais vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansambliui „Šėltinis“ sukanka 40-šimt metų. Kiekvienais 

metais kolektyve šoka 300 mokinių. Vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai yra ne tik puiki šeima, 

kurie savo asmeniniu pavyzdžiu ugdo jaunąją kartą, bet ir pristato Lietuvišką tautinę kultūrą, 

tradicijas Šiaulių  miestui, respublikai, pasauliui. Vadovai šokėjus augina, moko šokio meno nuo 

pirmos pradinukų klasės iki dvyliktos klasės abiturientų. Jie  sukūrė ansamblio tradicijas, bendrus 

renginius. Šokėjai su savo tėveliais dalyvauja bendruomenės renginiuose, kūrybinėse stovyklose, 

koncertuose, paramos akcijose. Mokiniai apie Violetą ir Romualdą Laugalius atsiliepia kaip apie 

antruosius tėvus, kurie rūpinasi savo šokėjais kaip savo vaikas, domisi emociniu ir psichologiniu 

saugumu, mokinių laisvalaikiu ir vertybėmis. Gimnazija didžiuojasi nuostabiais, kūrybingais, 

atsakingais, paslaugiais, išrinktais Šiaulių miesto garbės piliečiais, ansamblio „Šėltinis“ vadovais 

Violeta ir Romualdu Laugaliais. 40 –imt metų darbo, kūrybos, dalyvavimo Lietuvos Dainų ir šokių 

šventėse, tarptautiniuose festivaliuose, miesto renginiuose, konkursuose –tai didelė dovana Lietuvai 

ir mūsų miestui. Jie nusipelnė būti apdovanoti. 
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4. Nuopelnai už! kuriuos kandidatas teikiamas apdovanoti: 2021 veiklos sėkmės istorija, 

gerosios patirties pavyzdžiai ir kt. (iki 200 žodžių) !
 
2020-2021 m. Veiklos sėkmės istorija 
 

Per mokslo metus sukaupta patirtis, išmokti šokiai gražiai sudėlioti į teminius teatralizuotus 

baigiamuosius koncertus -2020 m. "Metai", 2021 m. koncertas "Sodas",  skirti gimnazijos ir miesto 

bendruomenei. 



2021 m. ansamblis dalyvavo Tarptautiniame vaikų tautinių šokių festivalyje "Draugai draugams" ir  

koncertavo Lietuvoje  Utenoje, Panevėžyje, Vilniuje, Švenčionyse, Klaipėdoje, Kaune, Plungėje. 

Tarptautiniame  meno konkurse "Aušrinė žvaigždė" užėmė 1 vietą jaunučių kategorijoje, 1 vietą 

jaunimo kategorijoje ir 2 vietą jaunių kategorijoje. 

Respublikiniame  tautinių šokių konkurse "Pora už poros" tapo laureatas ir  užėmė 2 vietą jaunimo 

kategorijoje. O tėvelių grupė „Vajaunas“ laimėjo 1 vietą. 

„Vajaunas“ konkurse  "Iš aplinkui" Širvintose laimėjo 1 vietą vidutinio amžiaus kategorijoje.  

2020 m. „Vajaunas“ buvo  apdovanotas „Aukso paukšte“. 

Š.m. lapkričio mėnesį nufilmuota laida „Prie Vilnelės" . Filmas apie tautinio šokio puoselėjimą ir 

propagavimą mokinių tarpe. 

Vadovai į savo kolektyvą pasikvietė jauną choreografę Gretą Šveikauskaitę, kuri 12 metų šoko  

„Šėltinyje", baigė choreografijos studijas grįžo dirbti vadove. Vadovai Violeta ir Romualdas 

Laugaliai augina šaunią vadovę, kuri turi ambicijų įsilieti į šį puikų kolektyvą. 

Ateinančių metų Dainų ir šokių šventėje Romualdas Laugalis patvirtintas jaunių dalies vyriausiuoju 

baletmeisteriu. Vadovų sėkmės istorija pildoma kasdien puikiomis repeticijomis, koncertais 

gimnazijoje, Šiaulių dienose, seminaruose ir kt. Tai ypatingas pavyzdys jaunimui. 
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Kandidatūros teikėjas – pareigos įstaigoje, vardas, pavardė, parašas, telefonas, el.paštas 

Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė.  

E-adresas- daiva.trijoniene@didzdvaris.lt 

Tel.Nr. +37068727903 

2021 m. lapkričio 10 d. 


