
2018–2019 mokslo metai  

Sporto pasiekimai  

2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių rudens kroso 
varžybos   
Svajūnas Vasiliauskas (6b)                                                       I vieta  
Nedas Valikonis (8a)                                                                 II vieta  
Fausta Burtyliūtė (IIIa)                                                              II vieta   
Sabrina Krasauskaitė (6b)                                                        III vieta 
Silvija Martyšiūtė (IIIa)                         III vieta 
 

2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų kvadrato finalinės varžybos  
Mergaičių (gimusių 2006 m. ir jaunesnių) komanda           II vieta 

 
2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių mergaičių 
komandų mažojo futbolo 5 prieš 5 finalinės varžybos                       
                                                                                                      III vieta 
 

2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių berniukų 
komandų mažojo futbolo 5 prieš 5 finalinės varžybos   
                                                                                                      III vieta                                                                                          
  

Lietuvos mokyklų salės futbolo žaidynių „MrGolas“ (U-12) regiono finalinės varžybos 
Berniukų komanda                                                                    varžybų dalyvė 

 
Lietuvos mokyklų salės futbolo žaidynių „MrGolas“ (U-13) regiono finalinės varžybos 
Berniukų komanda                                                                    V vieta 

 
2018–2019 m. m. Lietuvos mokyklų merginų salės futbolo žaidynių apskrities finalinės varžybos  
                                                                                              II vieta 

 
2019 metų Lietuvos mokyklų mokinių futbolo žaidynių Panevėžio apskrities U-13 grupės 
finalinės varžybos  
                                                                                                        I vieta 
 

2019 metų Lietuvos mokyklų mokinių futbolo žaidynių Panevėžio apskrities U-15 grupės 
finalinės varžybos  
                                                                                                III vieta 
 

2019 metų Lietuvos mokyklų mokinių futbolo žaidynių Panevėžio apskrities U-17 grupės 
finalinės varžybos  
                                                                                                I vieta  
2019 metų Lietuvos mokyklų mokinių futbolo žaidynių U-13 grupės superfinalas 

 I vieta 
2019 metų Lietuvos mokyklų mokinių futbolo žaidynių U-17 grupės superfinalas 
     I vieta 
 



2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių, gimusių 2006 
metais ir jaunesnių, komandų salės futbolo „Ladygolas“ varžybos 
„Plūkė 1“                                                                                       III vieta 
„Plūkė 2“                                                                                       IV vieta  
 

2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių, gimusių 2002 
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“                                                                 II vieta 
 

2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų žaidynių merginų, gimusių 2002 metais ir 
jaunesnių, komandų tinklinio finalinės varžybos 
                                                                                                       I vieta 
 

2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų žaidynių vaikinų, gimusių 2002 metais ir 
jaunesnių, komandų tinklinio finalinės varžybos 
                                                                                                       I vieta 
 

2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų žaidynių merginų, gimusių 2000 metais ir 
jaunesnių, komandų tinklinio finalinės varžybos 
                                                                                                       I vieta 
 

2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono gimnazijų žaidynių vaikinų, gimusių 2000 metais ir 
jaunesnių, komandų tinklinio finalinės varžybos 
                                                                                                        II vieta 
 

2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų krepšinio triatlono 
varžybos 
Mišri komanda                                                                             II vieta 
Individuali įskaita: 
Kornelijus Vaitiekaitis (IIIb)                                                        II vieta 
 
 

2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių stalo teniso 
varžybos 
Berniukų komanda                                                                      II vieta 
Mergaičių komanda                                                                    II vieta 
 

2018–2019 mokslo metų Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių kalnų dviračių 
kroso varžybos 
Berniukų komanda                                                                      I vieta 
Mergaičių komanda                                                                    III vieta 
Individualioje įskaitoje:  
Vakaris Kučys (6a)                                                                        I vieta 
Nojus Nikštelė (7a)                                                                       II vieta 
Modestas Raila (7a)                                                                     III vieta 
Airelija Marozaitė (7a)                                                                 III vieta 



2018–2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kalnų dviračių kroso finalinės varžybos 
Berniukų komanda                                                                       V vieta 
 

2019 metų Lietuvos uždarų patalpų virvės traukimo čempionatas  
                                                                                                 III vieta 
Respublikinės virvės traukimo varžybos Kėdainiuose  I vieta  
 
 
 


