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Posėdis įvyko 2022 kovo 5 d. 15.30 val., virtualus. 

Posėdžio pirmininkė – dr. Rūta Girdzijauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos 

fakulteto Muzikos katedros profesorė, Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė, 

Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė. 

Posėdžio sekretorė – Gražina Ribokaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos 

fakulteto administracijos atstovė. 

Dalyvavo:  

Dr. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė – kompozitorė, profesorė, muzikos meno ir mokslo žurnalo 

„Muzikos barai“ leidėja ir redaktorė, muzikos kritikė ir apžvalgininkė (muzikos žurnalistė), 

Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė (komisijos pirmininkė). 

Teresė Andrijauskaitė – „Baltos varnos“ dainininkė. 

Milda Andrijauskaitė-Bakanauskienė – „Baltos varnos“ dainininkė. 

Gintarė Skėrytė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei chorinio dainavimo mokyklos 

„Liepaitės“ dėstytoja. 

Raminta Naujokaitė-Bjelle – AGATA pirmininkė, kompozitorė, atlikėja. 

Vida Auglienė – Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos muzikos mokytoja-ekspertė.  

Dr. Sandra Rimkutė-Jankuvienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto 

Muzikos katedros vedėja, docentė, chorvedė. 

Vaiva Šaulienė – Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytoja. 

Ligita Grybauskienė – Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė. 

Violeta Juodpusienė – Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, 

neformaliojo muzikinio ugdymo skyriaus vedėja. 

Dr. Asta Rauduvaitė – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė. 

Rūta Vildžiūnienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto docentė, 

muzikologė. 

Laimonas Tamošiūnas – Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos mokytojas ekspertas (muzikos 

technologas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. X Lietuvos mokinių muzikos olimpiados, kuri įvyko 2022 m. kovo 5 d. nuotoliniu būdu, 

laimėtojų sąrašo sudarymas.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos mokinių muzikos olimpiados laimėtojų. Olimpiadoje 

dalyvavo 34 mokiniai. 

Posėdžio pirmininkė pasiūlė vertinti, skirti vietas ir pagyrimo raštus remiantis mokinių 

surinktų balų skaičiumi ir priklausomybe amžiaus kategorijai (I kategorija – 6–8 klasių, II kategorija 

– 9–12 klasių mokiniai). 

 

NUTARTA: 

Pritarti išsakytai nuomonei: 

 

1. 1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio diplomu, 

aukso medaliu ir rėmėjų prizais apdovanojamas šis I amžiaus kategorijos mokinys: 

Jokūbas Kulevičius, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, mokytoja Asta Alminė.  
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1.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomu, 

sidabro medaliu ir rėmėjų prizais apdovanojama ši I amžiaus kategorijos mokinė: 

Paulina Stoškutė, Klaipėdos Vydūno gimnazija, mokytoja Jonė Girdzijauskaitė.  

 

1.3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomais, 

bronzos medaliais ir rėmėjų prizais apdovanojami šie I amžiaus kategorijos mokiniai: 

Adelė Vozgirdaitė, Klaipėdos Vydūno gimnazija, mokytoja Ingrida Bertulienė. 

Rugilė Indriekutė, Panevėžio „Vilties“ progimnazija, mokytoja Irina Gustienė. 

  

1.4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio diplomu, 

aukso medaliu ir rėmėjų prizais apdovanojamas šis II amžiaus kategorijos mokinys: 

Jokūbas Žvaliauskas, Klaipėdos licėjus, mokytoja Aušra Niparavičienė. 

 

1.5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomu, 

sidabro medaliu ir rėmėjų prizais apdovanojama ši II amžiaus kategorijos mokinė: 

 Martyna Puskunigytė, Kauno „Aušros“ gimnazija, mokytojas Dainius Druskis. 

 

1.6. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomais, 

bronzos medaliais ir rėmėjų prizais apdovanojami šie II amžiaus kategorijos mokiniai: 

Rugilė Garbaliauskaitė, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, mokytoja Jecinta 

Garbaliauskienė.  

Jonas Tomkevičius, Klaipėdos Vydūno gimnazija, mokytoja Ingrida Bertulienė. 

 

1.7. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštais 

apdovanojami šie mokiniai: 

Paulius Dzedravičius už geriausiai atliktą skaitymo iš lapo užduotį I amžiaus kategorijoje – 

Kauno „Vyturio“ gimnazija, mokytojos Nijolė Franckevičienė, Rūta Skučienė; 

Jokūbas Žvaliauskas už geriausiai atliktą skaitymo iš lapo užduotį II amžiaus kategorijoje – 

Klaipėdos licėjus, mokytoja Aušra Niparavičienė; 

Jokūbas Kulevičius už geriausiai atliktą muzikinių žinių patikrinimo užduotį I amžiaus 

kategorijoje – Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, mokytoja Asta Alminė; 

Rugilė Garbaliauskaitė už geriausiai atliktą muzikinių žinių patikrinimo užduotį II amžiaus 

kategorijoje – Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, mokytoja Jecinta Garbaliauskienė; 

Adelė Vozgirdaitė už geriausiai atliktą dainą I amžiaus kategorijoje – Klaipėdos Vydūno 

gimnazija, mokytoja Ingrida Bertulienė; 

Julija Vaitoškaitė už geriausiai atliktą dainą II amžiaus kategorijoje – Vilniaus Aleksandro 

Puškino gimnazija, mokytoja Natallia Barkouskaya; 

Adelė Vozgirdaitė už geriausią ir originaliausią kompoziciją I amžiaus kategorijoje – 

Klaipėdos Vydūno gimnazija, mokytoja Ingrida Bertulienė; 

Jorūnė Kutavičiūtė už geriausią ir originaliausią kompoziciją II amžiaus kategorijoje – 

Kėdainių šviesioji gimnazija, mokytoja Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė. 

 

1.8. Rėmėjų prizais apdovanojami šie mokiniai:  

Ula Gaubė už geriausiai atliktą kūrybinę užduotį I amžiaus kategorijoje – Kretingos 

Marijono Daujoto progimnazija, mokytoja Milda Trušauskaitė; 

Gustas Braškys už geriausiai atliktą kūrybinę užduotį II amžiaus kategorijoje – Molėtų 

gimnazija, mokytoja Rūta Vekerotienė.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl laimėtojų atrankos dalyvauti V tarptautinėje muzikos olimpiadoje. 

 

NUTARTA: 
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Lietuvai atstovauti V tarptautinėje muzikos olimpiadoje pakviesti šiuos I amžiaus kategorijos 

mokinius: 

Adelė Vozgirdaitė, Klaipėdos Vydūno gimnazija, mokytoja Ingrida Bertulienė; 

Paulina Stoškutė, Klaipėdos Vydūno gimnazija, mokytoja Jonė Girdzijauskaitė; 

Jokūbas Kulevičius, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, mokytoja Asta Alminė. 

Lietuvai atstovauti V tarptautinėje muzikos olimpiadoje pakviesti šiuos II amžiaus kategorijos 

mokinius: 

Rugilė Garbaliauskaitė, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, mokytoja Jecinta 

Garbaliauskienė; 

Martyna Puskunigytė, Kauno ,,Aušros" gimnazija, mokytojas Dainius Druskis; 

Jokūbas Žvaliauskas, Klaipėdos licėjus, mokytoja Aušra Niparavičienė. 

 

Organizatoriai: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras, Lietuvos muzikos mokytojų asociacija. 

 

Partneriai: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 

 

Rėmėjai: žurnalas „Muzikos barai“.  

 

 

Posėdžio pirmininkė                       ___________________    prof. dr. Rūta Girdzijauskienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                          ____________________   Gražina Ribokaitė 

 


