Tarp viktorinos nugalėtojų –
gimnazistai ir mokytojai, filologai
ir bibliotekininkai
Gegužės 7 d. įvyko pirmoji virtuali visuotinė lietuvių kalbos viktorina. Šias kalbos
varžytuves, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dieną surengė Lietuvių kalbos draugija. Viktorinos užduotys
internete buvo prieinamos visą parą Lietuvos laiku. Dalyviams reikėjo atsakyti į 25
klausimus – pasirinkti vieną priimtiniausią atsakymą iš kelių pateiktų variantų. Iš
viso viktorinoje dalyvavo 1239 asmenys. Skelbiame 28 nugalėtojų, be klaidų
atsakiusių į visus klausimus, sąrašą. Pavardės išrikiuotos pagal dalyvavimo
viktorinoje laiką.
Pirmoji į visus klausimus gerai atsakė lituanistė, humanitarinių mokslų daktarė,
MB „Mano kalba“ direktorė Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Jurbarkas). Jos
atsakymas užfiksuotas gegužės 7 d. 0 val. 58 min.
Kiti viktorinos nugalėtojai:
Žydrūnė Urbanavičiūtė (Alytus) – Vilniaus universiteto rinkodaros ir prekybos
vadybos magistrantė,
Justinas Jurkaitis (Šiauliai) – lituanistas, Joniškio r. savivaldybės kalbos
tvarkytojas,
Ilona Ambrozienė (Tauragės r.) – Tauragės r. savivaldybės Birutės Baltrušaitytės
VB Norkaičių filialo vyr. bibliotekininkė,

Remigija Lumbytė (Kaunas) – vadybos specialistė, administratorė,
Rūta Steponavičiūtė (Vilnius) – lietuvių filologijos ir ryšių su visuomene
specialistė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vyr. specialistė,
Angelina Lapinskaitė (Panevėžio r.) – reklamos specialybės studentė,
Giedrė Razgutė (Islandija) – politikos mokslų ir skandinavistikos specialistė,
islandų kalbos bakalaurė,
Aušra Lukšaitė-Lapinskienė (Joniškis) – lituanistė, Joniškio r. savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė,
Rima Dirsytė (Vilnius) – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyr. bibliotekininkė,
Jūratė Kazlauskė (Vilnius) – inžinierė, teisininkė, valstybės tarnautoja,
Mindaugas Stoncelis (Šiauliai) – matematikas, informatikas, Šiaulių universiteto
Informatikos katedros lektorius, Vilniaus universiteto doktorantas,
Neringa Mickevičiūtė (Vilnius) – teisininkė, viešųjų pirkimų specialistė,
Ema Radvilaitė (Vilnius) – rusų filologijos specialistė, VĮ „Lietuvos oro uostai“
darbuotoja,
Sonata Albrikienė (Telšiai) – Telšių Žemaitės gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja,
Justina Snicorė (Kėdainių r.) – Kauno technologijos universiteto viešojo valdymo
studijų programos ketvirtakursė,
Loreta Daugėlienė (Klaipėda) – Klaipėdos m. savivaldybės VB Komplektavimo
skyriaus vedėja,
Akvilina Niedvaraitė (Klaipėda) – lituanistė, Klaipėdos m. savivaldybės VB Vaikų
ir jaunimo skyriaus vyr. bibliotekininkė,
Sofija Bronikaitė (Molėtai) – Molėtų gimnazijos 9 klasės mokinė,
Justas Dijokas (Vilnius) – Vilniaus licėjaus 2 (10) klasės mokinys,

Kristina Fišienė (Vilnius) – lietuvių kalbos mokytoja,
Virginija Kubilienė (Biržai) – pradinių klasių mokytoja,
Julija Kairienė (Vilnius) – lituanistė, buvusi bibliotekininkė,
Rugilė Abukaitytė (Šiauliai) – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 2 (10) klasės
mokinė,
Vilma Dichavičienė (Kelmė) – lietuvių filologijos ir ryšių su visuomene
specialistė, Kelmės r. savivaldybės Žemaitės VB Pagryžuvio bibliotekos vyr.
bibliotekininkė,
Kristina Koreivienė (Kėdainių r.) – lituanistė, Kėdainių r. Miegėnų pagr.
mokyklos lietuvių kalbos mokytoja,
Jovita Lankienė (Kaunas) – lietuvių filologijos ir reklamos specialistė, leidyklos
„Terra Publica“ redaktorė,
Asta Daugirdė (Kaunas) – teologijos ir anglų kalbos specialistė, Kauno „Žiburio“
pagr. mokyklos direktorė.
Iš viso į viktorinos klausimus be klaidų atsakė 34 dalyviai. Čia skelbiamas 28
nugalėtojų sąrašas, o su 6 gerai atsakiusiais dalyviais organizatoriams nepavyko
susisiekti. Rengėjai viliasi, kad registruodamiesi varžytis 2019 m. viktorinoje
dalyviai bus atidesni ir nurodys tikslius el. pašto adresus ir telefonų numerius.
Visiems atsiliepusiems viktorinos nugalėtojams bus išsiųstos Lietuvių kalbos
draugijos padėkos ir dovanėlės.
„Tikiuosi, kad tokių viktorinų bus daugiau!“ – laiške organizatoriams rašė viena iš
nugalėtojų, Molėtų gimnazijos mokinė Sofija Bronikaitė. Tokių vilčių turi ir
viktorinos rengėjai – Lietuvių kalbos draugijos valdybos nariai.
Dėkojame visiems viktorinos dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir sveikiname
nugalėtojus!
Lietuvių kalbos draugijos valdyba

