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Re zul ta tas nu džiu gi no vi sus
Vil niaus dai lės aka de mi jos or ga
ni zuo ja ma Lie tu vos mo ki nių dai
lės olim pia da – pres ti ži nis kon
kur sas.

Ir tai, kad šie met ja me net dvi 
jau no sios uos ta mies čio dai li
nin kės ta po lau rea tė mis, – di de
lis pa sie ki mas.

Ant ro ji vie ta skir ta Klai pė dos 
ka ra lie nės Lui zės jau ni mo cen 
t ro mo ki nei I.Liš kaus kai tei, o tre
čio ji – E.Bal sio me nų gim na zi jos 
vie nuo lik to kei I.Šmi tai tei.

Pir ma sis šio kon kur so tu ras vy
ko mo kyk lo se, ant ra ja me run gė si 
jau mies to moks lei viai, o tre čia
ja me da ly va vo apie 70 pa čių ge
riau sių jau nų jų dai li nin kų iš vi
sos Lie tu vos.

Šių me tų olim pia dos te ma „Pa
sa kos, pa tar lės, mink lės“ bu vo 
skir ta ar cheo lo gės Ma ri jos Gim
bu tie nės gar bei.

„Mū sų moks lei viai šio je olim
pia do je sten gia si da ly vau ti kas
met. Ta čiau ne vi sa da pa si sek
da vo. La bai džiu gu, kad šie met jų 
dar bai taip įver tin ti. Jau se no kai 
bu vo, kad net dvi lau rea tės bū tų 
iš Klai pė dos“, – kal bė jo E.Bal sio 
me nų gim na zi jos di rek to riaus 
pa va duo to ja me ni niam ug dy mui 
Jū ra tė Ka va liaus kie nė.

Įk vė pė pa sa ka apie Eg lę
I.Liš kaus kai tė yra S.Da cho pro
gim na zi jos aš tun to kė ir bū si mo ji 
„Ąžuo ly no“ gim na zi jos mo ki nė, 
pieš ti ji mo ko si pas dai lės stu
di jos „Var sa“ mo ky to ją Lo re tą 
Lau ri na vi čie nę, dir ban čią Klai
pė dos ka ra lie nės Lui zės jau ni
mo cent re.

Mer gai tė jau ne pir mą kar
tą ski na lau rus įvai riuo se res
pub li ki niuo se ir tarp tau ti niuo se 
kon kur suo se, ta čiau šis pa sie ki
mas jai pa čiai bu vo la bai svar
bus – įver ti ni mo Res pub li ki nė
je mo ki nių dai lės olim pia do je ji 
dar ne tu rė jo.

Lai mė ji mas: �� I.Šmi�tai�tei�su�pie�ši�niu�„Pa�sa�ka�be�
ga�lo“�olim�pia�do�je�pa�vy�ko�lai�mė�ti�tre�čią�ją�vie�tą.

Dai lės olim pia do je su ži bė jo klai pė die tės
Jau 27 me tus Vil niaus dai lės aka de mi
jos or ga ni zuo ja mo je Lie tu vos mo ki nių 
dai lės olim pia do je dvi Klai pė dos moks
lei vės – Il zė Liš kaus kai tė ir Ie va Šmi tai tė 
pel nė pri zi nes vie tas.

Lau rea tės: �� pres�ti�ži�nė�je�Lie�tu�vos�mo�ki�nių�dai�lės�olim�pia�do�je�pri�zi�nes�vie�tas�lai�mė�jo�dvi�Klai�pė�dos�moks
lei�vės�–�vie�nuo�lik�to�kė�I.Šmi�tai�tė�(kai�rė�je)�ir�aš�tun�to�kė�I.Liš�kaus�kai�tė.� � Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

„Mo ky to ja ma ne ska ti no nu
pieš ti kaž ką lie tu viš ka te ma ti
ka. Pir miau sia į gal vą šo vė pa
sa ka „Eg lė žal čių ka ra lie nė“. Ši 
pa sa ka jau la bai pla čiai ap dai
nuo ta. Bet pa gal vo jau, kad ši
tą te mą ga lė čiau iš reikš ti kaž
kaip ki taip, įdo miau. Pa ti vis ką 
su gal vo jau, ir išė jo to kia at ski ra 
šios pa sa kos is to ri ja. Kai bu vau 
ma ža, mo čiu tė man skai ty da vo 
lie tu viš kas pa sa kas, jos ta da at
ro dė to kios žiau rios, la bai bai
sios, bet da bar su pran tu, jo se 
daug gy ve ni miš kos iš min ties“, – 
kal bė jo I.Liš kaus kai tė.

Il zė ti ki no, kad pa sa ką „Eg lė 
žal čių ka ra lie nė“ ji ži no jo la bai 
ge rai, bet, pra dė ju si pieš ti, dar la
biau įsi gi li no. Ta po dar įdo miau. 
O re zul ta tas pa ti ko ir olim pia dos 
ver ti ni mo ko mi si jai.

Gra fi ką stu di juos Lie tu vo je
Ant ro ji kon kur so lau rea tė I.Šmi
tai tė yra bai gu si A.Bra ko dai lės 
mo kyk lą.

Ir nors E.Bal sio me nų gim na
zi jo je mo ko si tik pir mus me tus, 

ne keis ta, kad dai lės olim pia do
je ji pa si ro dė la bai pui kiai. Kon
kur sui Ie vą ren gė gim na zi jos dai
lės mo ky to ja Ža na Vilks.

„Tu rė jo me ga na ne daug lai ko. 
Kon kur sas vy ko nuo to li niu bū
du. Per tris va lan das dar bą rei kė jo 
nu pieš ti, nu fo tog ra fuo ti ir pa teik ti 
ko mi si jai. Ži no ma, gal kas ir ga lė jo 
gud rau ti, pa teik ti dar bą, pa reng tą 
iš anks to, bet or ga ni za to riai mu

mis pa si ti kė jo, ne rei ka la vo dirb ti 
vi są lai ką įjun gus vaiz do ka me ras. 
Ne ma nau, kad kas nors su kčia vo, 
nes pa skui vy ko po kal bis, tu rė jo
me pa ro dy ti, ko kio dy džio tie dar
bai“, – pa sa ko jo Ie va, fi na li nia me 
olim pia dos eta pe miš ria tech ni
ka nu pie šu si di de lio for ma to (A2) 
„Pa sa ką be ga lo“.

Jau no sios dai li nin kės dar bai 
la bai tik tų kny goms iliust ruo ti 

ar at vi ru kams. Ie va tei gė, kad tą 
tech ni ką la bai ne se niai pa ti at ra
do, to dėl dar eks pe ri men tuo ja.

„Dar li ko vie ne ri me tai gim
na zi jo je, bet jau ap si spren džiau 
su sie ti sa vo atei tį su dai le, ke ti
nu stu di juo ti gra fi ką Lie tu vo je, 
Vil niaus dai lės aka de mi jo je. Pas 
mus yra ga na aukš to ly gio stu di
jos ir ver ta čia stu di juo ti“, – kal
bė jo I.Šmi tai tė.

Pa sie ki mas: �� olim�pia�dos�ko�mi�si�ja� I.Liš�kaus�kai�tės�dar�bą�„Eg�lė�žal�čių�ka�ra�lie�nė“� įver�ti�no�
ant�rą�ja�vie�ta.


