
SEMELIŠKIŲ  GIMNAZIJOS  2018-2019 m. m. 

OLIMPIADŲ,  VARŽYBŲ, KONKURSŲ, PROJEKTŲ  REZULTATAI 

 

SAVIVALDYBĖS, APSKRITIES RENGINIO  

PAVADINIMAS 

LAIMĖJIMAI RESPUBLIKINIO, TARPTAUTINIO 

RENGINIO PAVADINIMAS 

LAIMĖJIMAI 

Matematikos kengūra 2019 m.  III vieta – 3 klasės 

mokinė Ugnė Šturo. 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių  

berniukų ir mergaičių tinklinio zoninės 

varžybos. 

III vietos diplomai 

(Komandai) 

Elektrėnų sav. geografijos olimpiados  II-as 

etapas. 
III vietos diplomas 

12 klasės mokiniui 

Pauliui Paliokui 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių  

3x3 krepšinio tarpzoninės berniukų ir 

mergaičių varžybos. 

III vietos diplomai 

(Komandai) 

Elektrėnų sav. matematikos olimpiados II-as 

etapas. 
III vietos diplomas 

7 klasės mokinei  

Miglei 

Bartasevičiūtei 

Futbolo „GOLO“  varžybos.  II vietos diplomai 

(Komandai) 

Elektrėnų sav. matematikos olimpiados II-as 

etapas. 
II vietos diplomas 

4 klasės mokiniui 

Rokui Šiškevičiui 

Futbolo „LADYGOLO“ varžybos.  III vietos diplomai 

(Komandai) 

Elektrėnų sav. mokyklų „Raštingiausio 

ketvirtoko“ konkursas.   
I vietos diplomas 

4 klasės mokinei 

Auksei-Gytautei 

Četyrkovskytei 

Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas 

„Tavo žvilgsnis 2019“. 
Laureatės: 

6 klasės mokinė 

Livija Klimovičiūtė, 

5 klasės mokinė 

Karolina Šareikaitė 

Elektrėnų sav. mokyklų „Raštingiausio 

trečioko“ konkursas.   
II vietos diplomas 

3 klasės mokinei 

Vilmantui Kozėllai 

Respublikinis konkursas „OLYMPIS“ 

pavasario ir rudens sesijos. 
Diplomantai 

1-11 klasių mokiniai 

Elektrėnų sav. mokyklų „Raštingiausio 

aštuntokas“ konkursas   
II vietos diplomas 

8 klasės mokinei 

Viktorijai Kozėllaitei 

Respublikinis konkursas „Gamtos kengūra 

2019“. 
Diplomantai 

7-12 klasių mokiniai 

 

Konkursas „Temidė“. II vieta 

11 klasės mokiniai 

Respublikinis projektas „Tiesiame tiltus“. Diplomai 

10-11  klasių 



mokiniai 

Konkursas „Mes -  policijos bičiuliai“. I vieta 

4 klasės mokiniai 

Geografijos Č. Kudabos vardo konkursas. Diplomai 

6-12 klasių 

mokiniams 

Konkursas „Pasaulis vaiko akimis“. I vieta 

4 klasės mokiniai 

Respublikinis  konkursas „Komiksai“. Diplomantės 

7 klasės mokinės 

Augustė Lėliūtė ir 

Rugilė Lėliūtė 

Elektrėnų sav.  piešinių konkursas Mano 

šeima“. 
III vietos diplomas 

3 klasės mokiniui 

Rokui Rulevičiui 

Respublikinis plakato ir atviruko konkursas -

„Kovo 11-oji“. 
Laureatė: 

11 klasės mokinė 

Danielė Ustilaitė 

Lengvosios atletikos keturkovės varžybos. I vietos diplomai 

(Komandai) 

Respublikinis piešinių konkursas „Mes mylime 

gyvūnus“. 
IV vietos diplomas 

3 klasės mokiniui 

Aurimui 

Dambrauskui 

Elektrėnų sav.  moksleivių tinklinio varžybos. I vietos diplomai 

(Komandai) 

Tarptautinis floristikos konkursas „Žiemos 

puokštė“. 
III vietos diplomai 

(Komandai) 

Elektrėnų sav.  5x5 krepšinio  berniukų  ir 

mergaičių  varžybos. 
 III vietos diplomai 

(Komandoms) 

Nacionalinis matematikos ir gamtamokslinio 

raštingumo konkursas. 

 

Diplomai 

10 klasės mokiniui 

Lukui Ustilai, 

9 klasės mokinei 

Arnui Liudvinavičiu, 

8 klasės mokinei 

Geistautei 

Gudeliūnaitei 

Elektrėnų sav.  3x3 krepšinio  berniukų  ir 

mergaičių  varžybos. 
 I vietos diplomai 

(Komandoms) 

Respublikinis rašinių konkursas „Gyvybė – 

dovana, branginkime ją“. 
Diplomai 

12 klasės mokinei 

Vitalijai 

Jančiauskaitei, 

12 klasės mokinei 

Justei Šareikaitei 

Elektrėnų sav.  moksleivių mergaičių ir 

berniukų  futbolo varžybos. 
I vietos diplomai 

(Komandoms) 

  

Elektrėnų sav.  moksleivių šaškių varžybos. III vietos diplomai   



(Komandai) 

Lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos. II vietos diplomai 

(Komandai) 

  

 

 

 

 

 

 

 


