Šokių kovos
2017 m. vasario 10 d. vyko renginys “Šokių kovos”. Šio renginio įdėja kilo vieną vasaros
vakarą besidžiaugiant atostogomis, nes juk šokis - visapusiška nauda ne tik kūnui, bet ir protui. Šokis tai judėjimo laisvė ir magiška hormonija.
Būtent tos laisvės, hormonijos, naudos kūnui manau reikia mūsų jaunimui, mūsų mokiniams,
todėl ir nuterėme surengti šokių kovas mokykloje. Priedo, tai puiki galimybė išlieti energiją, realizuoti
kūrybiškumą. Pernai organizavome “Šokių maratoną“, kas ilgiausiai iššoks, paremtą labiau ištverme ir
valia, o šiais metais “Šokių kovas“, jau geriausių pasirodymų šokių turnyrą-pramoginį renginį, į kurias
pakvietėme ne tik Biržų, bet ir aplinkinių rajonų moksleivius. Džiaugiuosi, kad idėją palaikė kolegos,
idėja patiko ir jaunimui. Organizuojant renginį pavyko puikiai bendardarbiauti tarp Biržų rajono
savivaldybės su jaunimu dirbančių įstaigų, darbuotojų ir specialistų, visi noriai padėjo, prisidėjo,
atsirado rėmėjų, tai UAB „Biržų duona“, kiekvienam dalyviui pažadėjusi parūpinti po saldžią, skanią
dovaną. Prizus visiems dalyviams įsteigė ir Savivaldybės administraijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, Biržų rajono savivalybės visuomenės sveikatos biuras, o Kūno kultūros ir sporto centras įsteigė
taures nugalėtojams.
Likus trims mėnesiams iki renginio kartu su Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriumi Merūnu Jukoniu ir Biržų atviros jaunimo erdvės darbuotoju Roku Bėliaku sukūrėme
video kvietimą, kurį talpinome internete, socialiniuose tinkluose, kuriuose jaunimas dažnai lankosi.
Kvieteme kurti šokius breiko, hip-hopo, modernaus ir kitų šokių stiliumi, dalyvių išmonės nevaržėme.
Šokis turėtų būti iki trijų minučių trukmės. Atsiliepė nemažai jaunimo, norinčio dalyvauti
renginyje.Tikėjomės komandas suskirstyti kelias amžiaus grupes, bet kelioms kaimyninių rajonų
komandos atkritus dėl ligų, ir susirinkus 7 komandoms nusprendėme daryti vieną bendrą moksleivių
grupę, prizais ir diplomais apdovanojant visus dalyvius, o tris komisijos nuomone geriausias,
įspūdiniaugias, šauniausias, įdomiausias grupes – taurėmis.
Renginyje dalyvavo septynios komandos. Tai Biržų "Atžalyno" padrindinės mokyklos grupė
“Pretty Liars”, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos grupė “Ella Beat", Biržų technologijos ir verslo
mokymo centro grupė “Šėlsmas" ir grupė "Ant bangos" (iš viso 2 komandos), Biržų Kaštonų
pagrindinės mokyklos grupė '”Pitch perfecct", Pasvalio "Svalios” pagrindinės mokyklos grupė
"Miksas" ir Pasvalio kultūros centro Mikoliškio skyriaus grupė "We Dance". Džiugino, kad trys
biržiečių ir vabalninkiečių komandos susibūrė dėka turnyro, renginio paskatinti.
Informacija apie renginį, dalyvavimą,registraciją buvo galima rasti socialiniame tinle
www.facebook.com sukurtoje specialioje paskyroje "Šokių kovos Biržuose". Nors renginys buvo labiau
pramoginis, nei varžybinis, bet vistiek turėjome renginio komisiją. Šokių grupes vertino komisijos
nariai - Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis
specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius Merūnas Jukonis), Biržų "Aušros" pagrindinės mokyklos

choreografijos mokytoja Asta Vaitiekūnienė, Lietuvos edukologijos universiteto Šokių pedagogikos
absolventė, buvusi Biržų šokių kolektyvo „Aušra“ narė, buvusi „Atžalyno“ vidurinės mokyklos
absolventė Paulina Kaščiukaitė, Biržų rajono savivaldybės Kūno kultūros sporto centro atstovė, trenerė
Monika Kregždytė. Renginį vedė Biržų kultūros centro atviros jaunimo erdvės darbuotojas Rokas
Bėliakas.
Vertinimo komisija vertino grupes pagal choreografiją, emociją, sinchroniškumą, dermę,
kūrybiškumą, atsižvelgė ir į aprangą.

Komisijos nariai pakomentuodavo pasirodymus, pagirdavo ir

pateikdavo pastabas, visgi viskas daugiau vyko pramogine forma. Komisijos narių nuomonė išsiskyrė,
bet po balų suskaičiavimo „Šokių kovose“ nugalėjo Biržų technologijų ir verslo mokymo centro
(BTVMC) grupė “Šėlsmas" (8 poros), atlikę tikrai šėlsmingą ir spalvingą rokenrolo stiliaus šokį. 16
žmonių komanda, išgirdusi verdiktą, tiesiog šokinėjo iš džiaugsmo ir stipriu apkabinimu vos
neuždusino savo atsidavusios vadovės Editos Prunskienės.
Antrą vietą užėmė Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla grupė "Pretty Liars", atlikę hip-hop
šokiaus stiliaus teatralizuotą pasirodymą, vadovė, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė Odeta Šešeikienė. Komanda susibūrė tik dėl šio renginio, o merginos prieš tai nebuvo
šokusios. Pasak Odetos, merginos uoliai treniravosi tris mėnesius kiekvieną dieną ir rezultatą pavyko
pasiekti jų didelio užsidegimo ir juodo darbo dėka.
Trečią vietą užėmė Vabalninko "Balio Sruogos gimnazijos grupė “Ella Beat", atlikusios
modernų šokį – vadovė, Vabalninko kultūros centro darbuotoja Domilė Sriubikienė. Komanda taip pat
susibūrė keli mėnesiai iki renginio. BTVMC grupė „Ant bangos“ buvo apdovanota specialiu jaunimo
reikalų koordinatoriaus prizu.
Visos komandos buvo apdovanotos

įvairiais prizais ir diplomais, UAB „Biržų duonos“,

Savivalybės administracijos Švietimo,kultūros ir sporto skyriaus, Biržų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro prizais. Nugalėtojai papildomai gavo bilietus į kiną, antroji vieta - skėčius,
trečioji - kuprines. Visi žiūrovai, kurių susirinko pakankamai nemažai, gavo saldžias dovanas. Taip pat
dėkojam didžėjams Laimoniui Leliukui ir Eimantui Matušauskui, Biržų „Atžalyno“ pagrindinei
mokyklai už salę ir aparatūrą.
Kiekvienas atvykęs žiūrovas taip pat gavo po mažą saldžią dovaną.
Organizatorius: Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Partneriai: Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Biržų kultūros
centro atvira jaunimo erdvė, Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinis centras,
Biržų rajono Kūno kultūros ir sporto centras, Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla.
Rėmėjai: UAB „Biržų duona“, kavinė „Cafe+“.
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