
2017–2018 mokslo metai  

Sporto pasiekimai  

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių rudens kroso 
varžybos   
Kamilė Bružaitytė (4a)                                                              II vieta 
Fausta Burtyliūtė (IIa)                                                               II vieta 
Lukas  Rakauskas (IIb)                                                               III vieta 
 

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pavasario kroso 
varžybos  
Kamilė Bružaitytė (4a)                                                              II vieta  
Svajūnas Vasiliauskas (5b)                                                       II vieta                                                      
Fausta Burtyliūtė (IIa)                                                               II vieta 
Justas Kievinas (IVb)                                                                 II vieta 
Lovaris Aleksandravičius (4b)                                                 III vieta 
Nojus Nikštelė (6a)                                                                   III vieta 
Kristina Asipauskaitė (IVb)                                                      III vieta                                                              
 

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių mergaičių 
komandų mažojo futbolo 5 prieš 5 finalinės varžybos                       
                                                                                                     II vieta, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 
                                                                                                     žaidynių zoninių varžybų dalyvės 
 

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių berniukų 
komandų mažojo futbolo 5 prieš 5 finalinės varžybos   
                                                                                                     I vieta, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų  
                                                                                                     žaidynių zoninių varžybų dalyviai 
 

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių, gimusių  
2005 me. ir jaunesnių, komandų salės futbolo „Ladygolas“ varžybos 
„Plūkė 1“                                                                                     II vieta 
„Plūkė 2“                                                                                     III vieta  
 

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių, gimusių 2001 
metais ir jaunesnių, komandų salės futbolo žaidynės „Ladygolas“ 
„Žibuoklė 1“                                                                               I vieta 
„Žibuoklė 2“                                                                               III vieta 
 
 

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių, gimusių 2003 
metais ir jaunesnių, komandų salės futbolo žaidynės „Ladygolas“  
„Laukinė orchidėja 1“                                                              I vieta 
 

Panevėžio apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių ir jaunesnių mergaičių komandų salės 
futbolo žaidynių „Ladygolas“ varžybos                                            
„Laukinė orchidėja 1“                                                              I vieta 
 



2018 metų „Ladygolo“ salės futbolo žaidynių 8 klasių ir jaunesnių moksleivių superfinalas 
„Laukinė orchidėja“                                                                III vieta 
Evelina Petravičiūtė (7a)                                                        geriausia superfinalo vartininkė 
Auksė Gudelytė (8b)                                                               geriausia komandos žaidėja 
                             

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų merginų komandų tinklinio finalinės 
varžybos 
                                                                                                   II vieta 
 

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų vaikinų komandų tinklinio finalinės 
varžybos 
                                                                                                   II vieta 
 

Sveikatinimo projekto „Sportuok kitaip – sportuok savaip“ tinklinio varžybos 
merginų komanda                                                                  I vieta 
vaikinų komanda                                                                    II vieta 
 

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių stalo teniso 
varžybos 
berniukų komanda                                                                 III vieta 
mergaičių komanda                                                               III vieta 
 

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mišrių komandų šaškių 
varžybos 
Komandinėje įskaitoje                                                           III vieta 
Individualioje įskaitoje  Vakaris Samsonas (7a)                 II vieta  
 

2017–2018 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių kalnų dviračių 
kroso varžybos 
berniukų komanda                                                                 I vieta 
mergaičių komanda                                                               III vieta 
berniukų individualioje įskaitoje  
Nedas Valikonis (7a)                                                              I vieta 
Vakaris Kučys (5a)                                                                  II vieta 
Jie iškovojo teisę atstovauti Panevėžio rajonui 2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kalnų 
dviračių kroso finalinėse varžybose.  
 

Respublikinis virvės traukimo festivalis  
6b klasės komanda                                                                  I vieta 
7a klasės komanda                                                                  I vieta 
IIb klasės komanda                                                                  II vieta 
III–IV klasių mokinių II-oji komanda                                     II vieta 
III–IV klasių mokinių I-oji komanda                                      III vieta  
 
 
 
 
 
 


