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Pirmoji virtuali lietuvių kalbos viktorina – be įtampos,  
be sienų ir su linkėjimais tęsti

Po lygiai iš Ukmergės, Elektrėnų ir Vokietijos

GegužNs 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Lietuvių kalbos draugija pir-
mą kartą surengė visuotinę virtualią lietuvių kalbos viktoriną. Šiais metais viktorina 
buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Specialiai sukurtoje paskyroje visą 
parą Lietuvos laiku, nuo vidurnakčio iki vidurnakčio, buvo galima pasigalynėti su LKD 
parengtais kláusimais. Viktorinos rengėjai – LKD valdybos nariai – džiaugėsi sulaukę 
įdomių kláusimų iš LKD tarybos narių ir skyrių vadovų bei jų kolegų. Kláusimų gauta 
tiek, kad viktorinos rengėjams bus iš ko rinktis ir kitąmet. Šių metų viktoriną sudarė 
Genovaitė Kačiuškienė ir Rita Urnėžiūtė, padedamos LKD valdybos narių, internetinį 
viktorinos pavidalą sukūrė ir jos rezultatus apdorojo Indrė Skramtai.

Iš viso dalyvių laukė 25 kláusimai, buvo prašoma pažymėti vieną tinkamą atsakymą 
iš kelių siūlomų variantų. 

Dalyvauti įsiregistravo 1239 asmenys. Iš Lietuvos miestų gyventojų aktyviausi buvo 
vilniečiai (161), šiauliečiai (141) ir kauniečiai (127). Nemažai dalyvių sulaukta iš Pane-
vėžio (80) ir Klaipėdos (40). Mažesniuose miestuose viktorina labiausiai susidomėjo 
Telšic (31), Pakrúojo (30), Ke[mės ir Kretingõs (po 26) gyventojai. Po 25 dalyvius atsi-
liepė iš Alytaũs, Kaišiadoric, Marijámpolės.
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Į viktorinos klausimus taip pat atsakė 13 žmonių iš Vokietijos (po tiek pat Lietu-
voje – iš UkmergNs ir ElektrLnų), 7 iš Jungtinės Karalystės, 5 iš Gruzijos (Sakartvelo), 
4 iš Rusijos, po 3 iš Airijos, Austrijos, JAV, po 2 iš Belgijos, Italijos, Lenkijos, Liuksem-
burgo, Nyderlandų Karalystės, Norvegijos, po vieną iš Kanados, Baltarusijos, Danijos, 
Islandijos, Ispanijos, Švedijos. Dalyvių skaičius gerokai pralenkė rengėjų spėliones, 
tarp dalyvių būta ne tik lietuvių, tad viktorina tapo tarpvalstybiniu kalbos renginiu. 

Lengviausi ir sunkiausi klausimai

„Klausimai labai įdomūs, kai kurie net labai sudėtingi“, – teigė viena iš nugalėtojų vil-
nietė lituanistė Kristina Fišienė. „Klausimai lengvi, bet buvo ir suktų“, – apibendrino 
kuršėniškė bibliotèkininkė Vida Ragauskienė. 

Geriausiai atsakyta į šiuos klausimus:
1) iš kieno kūrybos į mūsų kalbą atėjo posakis pelėsiais ir kerpėm apaugęs (-usi)? – 

93,6 proc. dalyvių pasirinko atsakymą Maironio (kiti užduotyje teikti variantai – Pau-
liaus Širvio, Kristijono Donelaičio, Bernardo Brazdžionio);

2) kaip vadinamos žodžių poros aukštas–žemas, šiltas–šaltas, artyn–tolyn? – 93 proc. 
dalyvių pasirinko atsakymą antonimai (teikti variantai – sinonimai, homonimai);

3) kas yra moša? – 89,4 proc. dalyvių pasirinko atsakymą vyro sesuo (teikti varian-
tai – motina, indas sviestui mušti);

4) kaip buvo vadinami mokytojai, mokę vaikus spaudos draudimo metais?  – 
88,5 proc. dalyvių pasirinko atsakymą daraktoriai (teikti variantai – vargo mokytojai, 
korepetitoriai);

5) ką reiškia ekiu? – 88,1 proc. dalyvių pasirinko atsakymą pinigas (teikti variantai – 
kailio spalva, šunų veislė, kačių rūšis).

Keblesni viktorinos dalyviams pasirodė kláusimai, kuriuose prašyta paaiškinti fra-
zeologizmus ar retesnes žodžių réikšmes, o labiausiai suklaidino klausimas apie pirmąją 
lietuvių kalbos šventę Atgimimo metais (nors atsakymą sufleravo prie miestų pavadini-
mų nurodytos datos):

1) prasidedant Atgimimui, pirmoji didelė teatralizuota kalbos šventė surengta Šiau-
liuose 1988 m., Vilniuje 1989 m. ar Kaune 1989 m. (atsakymą Šiauliuose 1988 m. pasi-
rinko tik 39,9 proc. dalyvių);

2) kuri kalbos dalis yra žodis keletas? – 43,3 proc. dalyvių pasirinko atsakymą įvardis 
(teikti variantai – daiktavardis, skaitvardis, būdvardis);

3) kaip suprantate sakinį iš didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ Paėmė pačią su visu 
gyvenimu: kokią moterį žmogus vedė? – 42,2 proc. dalyvių pasirinko atsakymą turinčią 
savo ūkį, sodybą (teikti variantai – pagyvenusią; turinčią vaikų; visko patyrusią);

4) kokį gamtos reiškinį apibūdina posakis zuikiai vaikus krikštija? – 53,4 proc. daly-
vių pasirinko atsakymą saulei šviečiant lyja (teikti variantai – pažeme slenka rūkas; rytą 
didelė rasa; smarkiai lyja).
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Nugalėtojai – gimnazistai ir mokytojai, filologai ir bibliotekininkai

Apibendrinus atsakymus paaiškėjo, kad be klaidų į visus klausimus atsakė 28 dalyviai. 
Skelbiame jų sąrašą. Nugalėtojų pavardės išrikiuotos pagal dalyvavimo viktorinoje laiką.

Pirmoji į visus klausimus gerai atsakė lituanistė, humanitarinių mokslų daktarė, MB 
„Mano kalba“ direktorė Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Jùrbarkas).

Kiti viktorinos nugalėtojai:
Žydrūnė Urbanavičiūtė (Alytùs) – Vilniaus universiteto rinkodaros ir prekybos 

vadybos magistrantė
Justinas Jurkaitis (ŠiauliaQ) – lituanistas, Jõniškio r. savivaldybės kalbos tvarkytojas
Ilona Ambrozienė (TauragNs r.) – TauragNs r. savivaldybės Birutės Baltrušaitytės 

VB Norkáičių filialo vyr. bibliotèkininkė
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 (Jõniškis) – lituanistė, Jõniškio r. savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Rima Dirsytė (Vilnius) – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotèkos 

Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyr. bibliotèkininkė
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 (TelšiaQ) – Telšic Žemaitės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
Justina Snicorė (Kėdáinių 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. bibliotèkininkė
Sofija Bronikaitė (MolLtai) – MolLtų gimnazijos 9 klasės mokinė
Justas Dijokas (Vilnius) – Vilniaus licėjaus 2 (10) klasės mokinys
Kristina Fišienė (Vilnius) – lietuvių kalbos mokytoja
Virginija Kubilienė (BOržai) – pradinių klasių mokytoja 
Julija Kairienė (Vilnius) – lituanistė, buvusi bibliotèkininkė
Rugilė Abukaitytė (Šiauliai) – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 2 (10) klasės mokinė 
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Vilma Dichavičienė (Ke[mė) – lietuvių filologijos ir ryšių su visuomene specialistė, 
Ke[mės r. savivaldybės Žemaitės VB Pãgryžuvio bibliotèkos vyr. bibliotèkininkė

Kristina Koreivienė (Kėdáinių r.) – lituanistė, Kėdáinių r. MPegėnų 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

Į visus klausimus gerai atsakė dar šeši dalyviai, tačiau su jais rengėjams nepavyko 
susisiekti, be to, kėlė įtarimų kai kurios to šešeto pavardės ir el. pašto adresai. 

„Niekur neradome draudimo dalyvauti lituanistams“, – komentarų skiltyje ir el. laiš-
kuose rašė viktorinos dalyviai. Rengėjų nuomonė dėl lituanistų dalyvavimo tokia: drau-
dimo dalyvauti nebuvo ir nebus, tik ateinančiais metais bus pridėtas papildomas klau-
simas registruojantis: „Ar esate baigęs (-usi) arba šiuo metu studijuojate lituanistiką?“ 

Nugalėtojai apie viktoriną, lietuvių kalbą ir save

Atsakę į klausimus, viktorinos dalyviai, jei pageidavo, galėjo pateikti savo atsiliepimų, 
vertinimų ar siūlymų. Bene dažniausi žodžiai šioje skiltyje: ačiū, patiko, buvo įdomu.

Susisiekus su nugalėtojais teirautasi, kas paskatino dalyvauti, kaip patiko kláusimai, 
prašyta trumpai papasakoti apie save. Susirašinėjimas atskleidė daug įdomių dalykų 
apie šių žmonių santykį su kalba, požiūrį į kalbos mokytojus. Pacituosime tik keletą 
laiškų iš tarsi savaime susiklosčiusių dalyvių grupių.

Lituanistai
Man įdomu viskas, kas susiję su kalba, literatūra, apskritai, kultūra, tad radusi infor-
maciją apie viktoriną, nė nesvarsčiau. Viktorinos sąlygose neradau apribojimo dalyvauti 
lituanistams (skirtingai nuo Nacionalinio diktanto), norėjau pasitikrinti, ar neprarandu 
„profesinių įgūdžių“. Vienintelis klausimas, dėl kurio suabejojau ir tikrai spėjau, – tai fra-
zeologizmas „zuikiai vaikus krikštija“. Visi kiti nesukėlė jokių sunkumų. (Aušra Lukšaitė-
Lapinskienė)
Paskatino dalyvauti smalsumas, noras sužinoti, kaip seksis, ar sunkūs viktorinos klausi-
mai. Be to, lietuvių kalbos viktorinoje paskutinį kartą dalyvavau mokydamasi mokykloje. 
(Aušra Rimkutė-Ganusauskienė)
Dirbu leidykloje „Terra Publica“ kalbos redaktore. Visada domiuosi VLKK, inspekcijos, Lie-
tuvių kalbos instituto  darbais, renginiais, aktualia informacija, žurnalu „Gimtoji kalba“, 
stengiuosi sužinoti apie vykstančius seminarus ir kitus įvykius, tad ir pamačiusi šios vikto-
rinos reklamą VLKK naujienose labai susidomėjau ir norėjau dalyvauti. (Jovita Lankienė)

Aš esu lietuvių kalbos mokytoja Telšių Žemaitės gimnazijoje. Viktorinoje dalyvavau 
kartu su visa savo antrokų gimnazistų klase – testą atlikome per pamoką, bet, aišku, kiek-
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vienas individualiai. Buvo gražu stebėti, kaip mokiniai susidomėjo, o vėliau net diskutavo 
dėl atsakymų. Pati nebūčiau dalyvavusi, bet mokiniai sugėdino – juk kviečia dalyvauti 
visus. Neslėpsiu, buvo ir smalsu. Susidomėjau viktorina dėl mokinių – norisi naujų, pavei-
kių, sudominančių lietuvių kalbos mokymo metodų. Perduodu mokinių padėką ir linkėji-
mus viktoriną rengti ir kitais metais. (Sonata Albrikienė)

Bibl iotekininkai

Šioje viktorinoje dalyvauti paskatino Lietuvos bibliotekininkų draugija ir noras pasitiks-
linti savo žinias. Džiugu, kad Jūs įgyvendinote tokią gražią idėją, sujungiančią visus lietu-
vių kalbos mylėtojus ir smalsuolius. (Vilma Dichavičienė)

Dirbu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Retų knygų ir rankraščių 
skyriuje. Esu baigusi istorijos studijas Vilniaus universitete bei teisės ir valdymo programą 
Lietuvos teisės universitete. Mėgstu viktorinas, ir proga buvo graži. O Jūsų viktorinos pa-
skatinti kalbos dienai skyriaus tinklaraštyje paskelbėme informacinę žinutę apie lietuvių 
kalbos tyrėjų asmeninius archyvus, saugomus bibliotekos fonduose (Kazimiero Jauniaus, 
Kazimiero Būgos ir kt.). (Rima Dirsytė)

Teis ininkai

Esu baigusi dvejus mokslus: kadaise jaunystėje tapau inžiniere, o vėliau – teisininke. Jau 
daug metų dirbu valstybės tarnyboje. Kas paskatino dalyvauti viktorinoje? Pagarbą lie-
tuvių kalbai įdiegė dar Tėvelis. Dažnokai pasvajoju dalyvauti Nacionaliniame diktante, 
tačiau, deja, šis vyksta darbo metu, tad vis atidedu į ateitį. O čia patogiai pasitaikė vik-
torina internetu… Beje, viktorinos nuorodą kolegoms išsiuntinėjo mūsų įstaigos kalbos 
redaktorė, tad iškart ir „užkibau“. (Jūratė Kazlauskė)

Visada domėjausi lietuvių bei užsienio šalių literatūra ir lietuvių kalbos gramatika, 
mokykloje man tai puikiai sekėsi. Vilniaus universitete baigiau Teisės fakultetą. Dirbu tei-
sininke, viešųjų pirkimų specialiste muziejuje, Vilniuje. Tad nors mano darbas ir nelabai 
susijęs su literatūra ar kultūra, tačiau darbovietė dirba kultūros srityje, geros lietuvių kal-
bos žinios yra būtinos. (Neringa Mickevičiūtė)

Kitų  specia lybių atstovai

Dirbu VĮ „Lietuvos oro uostai“. Baigiau VU rusų filologiją. Gimiau ir augau lituanistų šei-
moje. Mama visą laiką taisydavo mano klaidas, tas tuo metu labai erzindavo. Studijuoti 
rusų kalbą pasirinkau irgi šiek tiek maištaudama, nors studijos buvo labai įdomios, dės-
tytojai nuostabūs ir verti pagarbos. Dabar jau nebemaištauju ir suprantu, kad nieko nėra 
gražesnio už gimtąją kalbą. O tėtis įskiepijo meilę tautosakai. Meilė ir dėkingumas tėve-
liams paskatino dalyvauti šioje viktorinoje. (Ema Radvilaitė)

Esu baigusi vadybos mokslus ir šiuo metu dirbu administratore. Proto mūšiai ir vikto-
rinos yra mano vienas laisvalaikio pomėgių. Na, o mano geros žinios – tai puikių mokyto-
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jų Nijolės Sarpaliūtės ir Ritos Vinciūnienės nuopelnas. Mokiausi Kauno 22-oje vidurinėje 
mokykloje (dabar tai Jono Žemaičio progimnazija) ir nuo 7 ar 8 klasės mums buvo sustip-
rintas humanitarinis profilis. Todėl turėjome 2 papildomas lietuvių kalbos pamokas per 
savaitę lyginant su įprastu to laikotarpio (1988–1992 metais) kursu. (Remigija Lumbytė)

Esu VDU Katalikų teologijos fakulteto pirmosios laidos (1995 metais) absolventė, vė-
liau teko pastudijuoti ir ne Lietuvoje, o prieš 10 metų baigiau anglų kalbos studijas. Nuo 
2008 metų dirbu daugiau administracinį švietimo darbą, pastaruosius 3 metus esu Kauno 
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorė. Lietuvių kalba, kaip ir kiti dalykai, mokykloje 
sekėsi neblogai, o meilę kalbai išugdė lietuvių kalbos mokytoja ir klasės vadovė Gedemina 
Vilemaitytė, sustiprino kolegė lituanistė Regina Jasukaitienė… Nuolat dalyvauju Nacio-
naliniame diktante (šiemet ir pernai buvau diktanto finalininkė), organizuoju mokykloje 
(ir pati rašau) tiek Nacionalinį diktantą, tiek V. Kudirkos dailyraščio konkursą… O dar 
gyvenu J. Basanavičiaus gatvėje – argi gali būti kitaip? (Asta Daugirdė) 

Vilniaus universitete baigiau politikos mokslų bakalaurą bei Skandinavistikos magistro 
studijas. Tuomet išvykau į Reikjaviką studijuoti islandų kalbos ir šių metų vasarį baigiau 
islandų kaip antrosios užsienio kalbos bakalaurą. Šiuo metu dirbu su neįgaliais vaikais.

Apie viktoriną sužinojau iš feisbuko. Pamačiau, kad nuoroda į ją pasidalino Klaipėdos 
Ievos Simonaitytės biblioteka (esu klaipėdietė ir man ši biblioteka visada atrodė geriausia). 
Viktorina sudomino savo klausimais ir pagalvojau, kad būtų visai smagu pasitikrinti lietu-
vių kalbos/literatūros žinias. Kai kuriuos atsakymus žinojau gerai, kai kuriuos teko pagalvo-
ti, o kai kuriuos mėginti atspėti. Buvo įdomu, ačiū! Linkėjimai iš Islandijos. (Gied rė Razgutė)

Studentai

Kalba ir jos gyvenimas mūsų aplinkoje mane visada domino. Taip pat jaučiu sportinį 
azartą spėliodama, galvodama apie kitų ištartus žodžius, jų panaudojimo galimybes šiuo-
laikinėse medijose.

Pripažįstu, buvo klausimų, kurie pasirodė tikras iššūkis, reikėjo gerai pasukti galvą ir 
paieškoti atsakymų.

Šiuo metu studijuoju reklamą, esu paskutinio kurso studentė. Nors daug laiko pralei-
džiu Kaune, esu kilusi iš Panevėžio rajono. Ten baigiau mokyklą, ten gimė ir noras domėtis 
visuomenės gyvenimu, įtikinėjimo įrankiais, medijomis. (Angelina Lapinskaitė)

Esu ant antrosios pakopos Marketingo ir prekybos vadybos programos studijų Vilniaus 
universitete baigimo slenksčio. Prieš tai Vilniaus universitete baigiau Lietuvių filologijos ir 
reklamos bakalaurą, šios studijos išmokė, kad kiekvienas esame lietuviško žodžio skleidė-
jas, puoselėtojas, kultūrinės atminties saugotojas. Nuo mūsų, lietuviškai kalbančiųjų, pri-
klauso kalbos vartojimo ypatybės, kaita ir likimas. Dalyvauti viktorinoje mane paskatino 
žinių troškimas. Išmokę kalbą, gauname pagrindus, o toliau viskas priklauso nuo mūsų 
pačių – kiek pažinsime savo kalbos vartosenos galimybes, kiek duosime jai ir kiek ji duos 
mums. (Žydrūnė Urbanavičiūtė)
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Mokiniai

Viktorinoje dalyvavau vedamas smalsumo ir noro pasitikrinti savo lietuvių kalbos žinias, 
o apie ją pačią sužinojau iš šeimos narių. (Justas Dijokas)

Apie viktoriną sužinojau iš savo tėvų, kurie dažnai dalyvauja konkursuose, kuriuose 
reikia gerokai pasukti galvą prieš atsakant į klausimą. (Rugilė Abukaitytė)

Esu devintos klasės mokinė Molėtų gimnazijoje. Dalyvauti viktorinoje mane paskatino 
ne tik lietuvių kalbos mokytoja Daiva Sičiūnienė, bet ir, žinoma, smalsumas! Man visuo-
met buvo įdomi ne tik lietuvių kalba, jos subtilybės, tačiau ir pati Lietuva, šalies istorija, 
joje pasižymėję žmonės. Būtent todėl išbandžiau savo jėgas. Tikiuosi, kad tokių viktorinų 
bus daugiau! (Sofija Bronikaitė)

Sveikiname nugalėtojus ir tikimės susitikti kitais metais! 
Labai ačiū visiems, kurie padėjo skleisti žinią apie šią viktoriną, ypač Pasaulio lietu-

vių bendruomenei, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, Valstybinės kalbos inspekci-
jai, Lietuvos bibliotekininkų draugijai, Lietuvos žurnalistų sąjungai, „Lietuvos žinių“ ir 
„Alko“ naujienų portalams, radijo stočiai „FM 99“, Kalbos ir kultūros institutui „Lingua 
Lituanica“, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centrui. 

Rita Urnėžiūtė, Indrė Skramtai


