Birutė Akelaitienė
Tautinių šokių ansamblio PAPARTĖLIS meno vadovė
Kiekvienas žmogus turi tvirtai stovėti tėvų žemėje,
bet darbais aprėpti visą pasaulį.
Nacionaliniu lygmeniu
1991–2005 metais – Lietuvos vaikų ir jaunimo centro dainų ir šokių ansamblio „Ugnelė“ grupės
vadovė
1999–2018 metais – Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos choreografijos mokytoja, liaudies
šokių ansamblio „Papartėlis“ vadovė
1994–2008 metais – Pasaulio lietuvių dainų švenčių baletmeisterė
1997–2016 metais – Lietuvos moksleivių dainų švenčių baletmeisterė
2001–2005 metais – Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja
užklasiniam darbui
2001, 2003, 2006 metais – Vilniaus moksleivių menų šventės „Džiaukimės drauge“
baletmeisterė, koordinatorė, vertinimo komisijos narė
2004–2006 metais – trijų televizijos filmų-koncertų apie tautinius šokius ir vaikų tautinių šokių
ansamblį „Ugnelė“ idėjos ir scenarijų autorė
2005–2018 metais – Lietuvos ugdymo plėtotės centro praktinės veiklos vertintoja
2008–2016 metais – Lietuvos choreografijos mokytojų asociacijos prezidiumo narė
2008–2018 metais – Vilniaus kolegijos Menų fakulteto lektorė
2010–2016 metais – Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos Neformaliojo švietimo
skyriaus vedėja
2012 metais – Lietuvos moksleivių dainų šventės Ansamblių vakaro „Tai gražiai, gražiai mane
augino“ antros dalies „Pirmojo varpelio takeliu“ meno vadovė
2016 metais – Lietuvos moksleivių dainų šventės Ansamblių vakaro antros dalies „Mokyklėlės
sodas“ vyriausioji baletmeisterė
2016 metais – Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos garbės pilietė, apdovanota skulptoriaus
Konstantino Bogdano autorine statulėle „Abraomas Kulvietis“
1994, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005, 2006, 2012, 2016 metais apdovanota Lietuvos Respublikos
Prezidento, Lietuvos Respublikos Kultūros ministro, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministro ir Vilniaus savivaldybės padėkos raštais ir medaliais

Tarptautiniu lygmeniu
1994–2001 metais – Lietuvos vaikų ir jaunimo centro dainų ir šokių ansamblis „Ugnelė“ (vadovė
Birutė Akelaitienė) dalyvavo tarptautiniuose vaikų folkloro festivaliuose Puerto Rike (JAV),
Prancūzijoje, Vokietijoje, Turkijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Anglijoje
2005 metais – Prancūzų kultūros centro ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos
bendrai organizuoto tarptautinio projekto „Šokis mokykloje“ ir tarptautinio projekto „Pašokime
drauge“ dalyvė
1996 metais – Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventės „Gaudeamus“ (Tartu) choreografė
2004–2018 metais – Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos tautinių šokių ansamblis
„Papartėlis“ (vadovė Birutė Akelaitienė) folkloro festivalių dalyvis Prancūzijoje, Lenkijoje,
Vokietijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Malaizijoje, Reuniono saloje,
Graikijoje
2008 metais – Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos tautinių šokių ansamblis
,,Papartėlis“ (vadovė Birutė Akelaitienė) Italijoje, Gran Premio festivalio-konkurso taurės už
gerą choreografiją ir eleganciją laimėtojas
2008–2018 metais – Tarptautinės folkloro federacijos narė, atstovė Lietuvai, Federacijos
tarptautinių konkursų ir festivalių komisijos narė
2009 metais – Portugalijoje, Espinho mieste, apdovanota Tarptautinės folkloro asociacijų
sąjungos Pasaulio Folkloro Oskaro statulėle ir aukso medaliu už tautinio meno puoselėjimą
Lietuvoje ir pasaulyje
2011–2015 metais – Tarptautinės folkloro federacijos valdybos narė, Mokslo ir meno komiteto
narė
2011–2018 metais – Tarptautinės šokio tarybos, oficialiosios UNESCO organizacijos šokiui
pasau-lyje, narė
2013 metais – UNESCO CID tarptautiniame profesionalaus šokio festivalio Malaizijoje, Sibu
mieste, dalyvė, pranešimų „Lietuvos dainų šventės“, „Lietuvių liaudies šokio ištakos“ lektorė,
šokio praktikumo festivalio dalyviams vedėja (dalyvavo „Papartėlio“ šokių grupė)
2014 metais – gegužės 16–18 dienomis Vilniuje įvykusio Pasaulinės folkloro federacijos
valdybos posėdžio organizatorė; informacija išplatinta Pasaulinės folkloro federacijos tinklapyje
2014 metais – Italijoje, San Giovanni Rotondo mieste apdovanota medaliu už aktyvų ilgametį
lietuvių kultūros paveldo puoselėjimą bei propagavimą pasaulyje, laikantis aukščiausių
Pasaulinės folkloro federacijos standartų (www.igfunion.eu)
2015–2018 metais – Pasaulinės folkloro federacijos Meno tarybos prezidentė
2018 metais – Pasaulinės folkloro federacijos konferencijos Vietname atstovė Lietuvai, garbės
viešnia
Birutės Akelaitienės darbo patirtis ir pasiekimai yra paskelbti IGF puslapyje (www.igfunion.eu)

