
2016–2017 mokslo metai  

Sporto pasiekimai  

2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių rudens kroso varžybos   
Modestas Lipickis (8a)                                                              I vieta 
Rimvydas Velišauskas (7a)                                                       III vieta 
 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pavasario kroso varžybos  
Gintarė Rankelytė (7b)                                                              I vieta 
Justas Kievinas (IIIb)                                                                  II vieta 
Gražina  Kalvelytė (IIIa)                                                            III vieta 
 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų mokinių, gimusių 2006 metais ir jaunesnių, mišrių 
komandų žaidynių kvadrato finalinės varžybos          
4a, 4b  klasių komanda                                                            II vieta 
 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų mokinių, gimusių 2004 m. ir jaunesnių, berniukų 
komandų žaidynių kvadrato finalinės varžybos                III vieta 
 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų mokinių, gimusių 2004 m. ir jaunesnių, mergaičių 
komandų finalinės kvadrato varžybos                               II vieta 
 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių mažojo futbolo 5 prieš 5 
finalinės varžybos                                                                   I vieta 
 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių, gimusių 2004 m. ir 
jaunesnių, komandų salės futbolo varžybos 
„Puriena 1“                                                                               II vieta 
„Puriena 2“                                                                               III vieta  
 
Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių, gimusių 2002 metais ir jaunesnių, komandų salės 
futbolo žaidynės „Ladygolas“ 
„Laukinė orchidėja-1“                                                             I vieta 
„Laukinė orchidėja-2“                                                             III vieta 
 
Panevėžio apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 10 klasių ir jaunesnių mergaičių komandų salės futbolo 
žaidynių „Ladygolas“ varžybos                                             IV vieta 
 
Panevėžio apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių ir jaunesnių mergaičių komandų salės futbolo 
žaidynių „Ladygolas“ varžybos                                            I vieta, futsalo „Ladygolas“ superfinalo dalyvė 
 
Mergaičių futbolo komandų turnyras Biržuose 
„Laukinė orchidėja“                                                                I vieta 
 
 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų berniukų, gimusių 2004 metais ir 
jaunesnių, komandų „Golo“ varžybos 
„Gandriukas 1“                                                                       I vieta     
                                         



2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų berniukų, gimusių 2001–2003 
metais ir jaunesnių, komandų „Golo“ varžybos 
„Gandras 1“                                                                          I vieta                                             
„Gandras 2“                                                                          II vieta          
 
2016–2017 mokslo metų Lietuvos mokyklų Panevėžio apskrities futbolo komandų žaidynių „Golas“ 
finalinės varžybos 
„Gandras-1“                                                          I vieta, Lietuvos mokyklų „Golo“ finalinių varžybų dalyvė 
„Gandriukas 1“                                                     II  vieta                                    
                                                
V-asis respublikinis „Futboliuko“ turnyras UAB „Vytėja“ taurei laimėti  
1a klasės komanda „Stipruoliai“                                        II vieta 
1b klasės komanda „Plėšrūnai“                                         III vieta 
2a klasės komanda „Sukūrys“                                            III vieta 
3a klasės komanda „Transformeriai“                               III vieta   
 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų merginų komandų tinklinio finalinės varžybos 
                                                                                                 I vieta 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų vaikinų komandų tinklinio finalinės varžybos 
                                                                                                 III vieta 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų mišrių komandų tinklinio 
varžybos                                                                                 I vieta 
 
2016 metų Lietuvos uždarų patalpų virvės traukimo čempionai  
 
Panevėžio rajono mokyklų mokinių krepšinio triatlono varžybos 
Kornelijus Vaitiekaitis (Ib)                                                    I vieta 
 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių stalo teniso varžybos 
mergaičių komanda                                                              II vieta 
 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mišrių komandų šaškių varžybos 
                                                                                                  II vieta 
 
2016–2017 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių kalnų dviračių kroso 
varžybos 
mergaičių komanda                                                               III vieta 
berniukų komanda                                                                 III vieta 
 
 
 
 
 
 
 
 


