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Lapkričio 12d. Šiaulių „Forum cinemas“ kino salėje po ilgų kūrybinių kančių, išbandymų lietuvių
liaudies dainos vizualizacijos respublikinio konkurso „Daina.LT“ dalyviai susirinko į baigiamąją
šventę – finalą. Tarp beveik 100 mokinių iš visos šalies dalyvavo ir trys Joniškio „Aušros“
gimnazistų komandos. Jų nariai - neformalaus vaikų švietimo programos būrelio „Muzikos –
audiovizualinio meno studija“ aktyvūs dalyviai. Mes džiaugiamės I grupe: Laurynu Jonušu ir
Monika Valančiauskaite su kūrybine grupe – Urte Kalninyte, Mantu Marijausku, Luku Svirpliu,
Kornelijum Kievišu; mus džiugina antroji grupė: Gintarė Marcinkutė su Akste Žąsinaite; mūsų
nuotaikas skaidrina Gabrielė Petrauskaitė su Dovile Butautyte bei Luku Jasiku. Svarbu
paminėti, kad visos trys komandos pateko į antrąjį – finalinį - etapą ir turėjo galimybę varžytis
dėl nominacijų ir pagrindinio prizo.

Konkurso dalyvius vertino kompetentinga komisija, kurioje – muzikai, kino specialistai, žinomi
menininkai, pedagogai. Jai tradiciškai pirmininkavo žinoma šalies aktorė Ilona Balsytė.
Didžiajame kino ekrane peržiūrėjusi visus mokinių darbus, ji turėjo paskelbti verdiktą ir įteikti
nominacijas: „MATAU dainą“, „GIRDŽIU dainą“, „JAUČIU dainą“, „Autorinis garso takelis“ ir
„Grand Prix – Matau – Girdžiu – Jaučiu dainą“. Taip pat renginio metu apdovanoti ir visą savaitę
trukusio internetinio balsavimo nugalėtojai bei nominacijos „Žiūrovų simpatija salėje“ laureatai.

Neilgai trukus buvo paskelbti ir pačios komisijos darbo rezultatai, tvirtinantys, jog šių metų
respublikinio festivalio – konkurso „Daina.LT 2015“ nominacijos „MATAU dainą“ laureate tampa
ir savo garbę miestui ir mokyklai pelno Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokinė Gintarė Marcinkutė
(kūrybinės grupės narė Akstė Žąsinaitė; vadovė Birutė Jurgaitytė), sukūrusi audiovizualizaciją
pagal atlikėjos Rasa Serra dainą „Vai žydėk žydėk“! Visi dalyviai buvo apdovanoti organizatorių
padėkomis, firminiais „Daina.LT“ ženkliukais bei Seimo pirmininko pavaduotojo Vydo Gedvilo ir
kitų rėmėjų dovanomis, o vadovai – asmeninėmis padėkomis.

Konkurso dalyviai taria AČIŪ visai Joniškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenei, kuri palaikė,
balsavo už mus ir DĖKOJA muzikos mokytojai Birutei Jurgaitytei, kuri visuomet mus drąsina ir
tiki mūsų sėkme.
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Būrelio nariai
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