
Gimnazijoje skambėjo „Romuvos balsas  2018“  

   Sakoma, kad muzika yra kažkas magiško – ja galima išreikšti meilę, ir niekada – neapykantą, 

ja galima dalinti džiaugsmą, ir niekada – pyktį. Ji užburia, nuramina, sujaudina. Muzikas – visas 

gyvenimas. Balandžio 26-osios popietę „Romuvos“ gimnazijos aktų salė buvo pilnutėlė. Čia 

susirinko visi, kas myli muziką, kas bando dainuoti patys ar atėjo palaikyti konkurse 

dalyvaujančių savo draugų, atėjo ne tik gimnazistai, bet ir konkurso dalyvių tėveliai, svečiai, 

gimnazijos bendruomenė. Konkursas vyksta jau antrus metus. Tai iš tiesų didelė ir graži šventė. 

Konkurse dalyvauja ne tik gimnazistai – scenos senbuviai, bet ir tie,  kurie viešai uždainavo gal 

pirmą kartą. Ir tokių konkursų dėka mes sužinome, kokie talentingi jauni žmonės mokosi 

gimnzijoje. 

   Šiais metais  konkursą vertino itin rimta komisija:  komisijos pirmininkė Živilė Ratinienė, 

„Juventos“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, Tatjana Tekorienė, „Romuvos“ 

gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, Sigutė Vaičiulytė, „Romuvos“ progimnazijos 

muzikos mokytoja, Arūnas Stankus, Gegužių progimnazijos muzikos mokytojas metodininkas,     

Marta Stonienė, „Romuvos“ gimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, 

Gabija Kopūstaitė, Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedros II k. 

studentė. Na, o konkurso dalyvių šiais metais buvo net 12: Greta Grušaitė, Emilija Šimkevičiūtė, 

Edvardas Šimkevičius, Simonas Kardašius, Urtė Skablauskaitė, Monika Kazakevičiūtė, Armanda 

Kropivjanskytė, Justas Glinskis, Vygintas Doniela, Rokas Glinskis, Evelina Negrijūtė, Armandas 

Pribelskis. Konkursą organizavusi ir vedusi muzikos mokytoja Aušra Kardašienė, kiekvienam 

konkurso dalyviui išsitraukus savo eilės numerį, paskelbė konkurso pradžią. Visi dalyviai 

konkursui ruošėsi savarankiškai ir  komisijai pristatė po vieną dainą. Skambėjo ir romantiškos, ir 

ekspresijos pilnos melodijos, atlikėjai rinkosi dainas lietuvių ir anglų kalbomis, tekstai – apie 

likimą, gyvenimo prasmę, meilę. Publika šėlo! Džiugu buvo stebėti, kad dainuojančius scenoje 

palaikė ne tik žiūrovai, bet ir savo eilės dainuoti laukiantys ar ką tik nuo scenos nulipę atlikėjai. 

O komisija tikrai turėjo darbo – gražių balsų  tą dieną išgirdome daug.  Komisija skelbia verdiktą 

- „Romuvos balsas 2018“ – Vygintas Doniela! O pasirodo, jog antrokas Vygintas visai rimtai 

neplanavo dalyvauti konkurse, tačiau aplinkybės taip susiklostė, kad jis vis tik surizikavo. Ir štai 

– pergalė! Smagu pasidžiaugti, kad konkursą laimėjęs Vygintas Doniela gavo ne tik „Romuvos 

balso 2018“ taurę, bet ir galimybę įrašyti savo atliktą dainą į garso takelį. Komisijos pirmininkė 

Živilė Ratinienė džiaugėsi kiekvienu dalyviu, negailėjo jiems pagyrimų. Tarėme nuoširdų AČIŪ 

visiems – ir „Romuvos balso“ konkurso idėjos gimnazijoje tradicijų puoselėtojai Aušrai 

Kardašienei, dalyviams, administracijai, bendruomenei ir, aišku, neįtikėtiniems šio konkurso 

sirgaliams ir gerbėjams.  

Taigi sveikiname konkurso „Romuvos balsas 2018“  nugalėtoją Vygintą Donielą! 

Dainuok, jaunime... Ir tegul skamba jūsų balsai po žydru Lietuvos dangum... 

 
 


