
SEMELIŠKIŲ  GIMNAZIJOS  2021-2022 m. m. 

OLIMPIADŲ,  VARŽYBŲ, KONKURSŲ, PROJEKTŲ  REZULTATAI 

 

SAVIVALDYBĖS, APSKRITIES RENGINIO  

PAVADINIMAS 

LAIMĖJIMAI RESPUBLIKINIO, TARPTAUTINIO 

RENGINIO PAVADINIMAS 

LAIMĖJIMAI 

Elektrėnų sav.  technologijų mokytojų ir 

mokinių darbų paroda. 
Diplomai 

5-10 klasių 

mokiniams  

Respublikinis piešinių konkursas „Myliu savo 

augintinį“. 
III vietos diplomas 

9 klasės mokinei 

Livijai Klimovičiūtei, 

Nominantė 

6 klasės mokinė 

Ugnė Šturo,  

Padėkos 

1 klasės mokiniams  

Elektrėnų sav. technologijų olimpiados II-as 

etapas. 
II vietos diplomas 

10 klasės mokinei 

Miglei 

Bartasevičiūtei 

Respublikinė  ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo grupių ir pradinio ugdymo mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Žibinto šviesa ir 

šiluma“. 

Padėkos 

1 klasės mokiniams 

Elektrėnų sav. anglų kalbos 9-10 klasių 

mokinių konkursas. 
I vietos diplomas 

10 klasės mokinei 

Rugilei Lėliūtei 

Respublikinis 1-4 klasių mokinių kūrybinių 

darbų konkursas „Nykštukas“. 
Padėkos 

1 klasės mokiniams 

Elektrėnų sav. 3-4 klasių mokinių matematikos 

olimpiados II-as etapas. 
I vietos diplomas 

4 klasės mokiniui 

Juozui Taraškevičiui 

Respublikinis 9-10 klasių anglų kalbos 

konkursas. 
Padėka 

10 klasės mokinei 

Rugilei Lėliūtei 

Elektrėnų sav. 5-8 klasių mokinių matematikos 

olimpiados II-as etapas. 
I vietos diplomas 

5 klasės mokiniui 

Gustui Kasparavičiui 

Nacionalinis elektronikų egzaminas 2022 m. Padėkos 

9,12 klasės 

mokiniams 

Konkursas „Temidė“. III vieta 

11 klasės mokiniai 

Respublikinė Lietuvos pradinukų matematikos 

olimpiada.  
Padėka 

3 klasės mokiniui 

Juozui Taraškevičiui 

Elektrėnų sav. geografijos olimpiada „MANO  

GAUBLYS“.   
I vietos diplomas 

6 klasės mokinei 

Respublikinė anglų kalbos olimpiada „KINGS 

2021“.  
I vietos Diplomas ir 

aukso medalis 



Ugnei Šturo 

I vietos diplomas 

11 klasės mokinei 

Gabijai Marijai 

Petkevičiūtei 

II vietos diplomas 

12 klasės mokinei 

Gabrielei Našlenytei 

I vietos diplomas 

10 klasės mokiniui 

Tomui Barišauskui, 

III vietos diplomas 

10 klasės mokiniui 

Danieliui Jančiauskui 

II vietos diplomas  

9 klasės mokiniui  

Lukui Sindaravičiui 

 

 

 

Respublikinė anglų kalbos, matematikos, 

informacinių technologijų, lietuvių kalbos, 

pasaulio pažinimo olimpiada „KINGS 2022“. 

7 klasės mokinei 

Agatai Pašiūnaitei 

 

Diplomai 

3,4 klasės mokiniams  

Elektrėnų sav. socialinė akcija „Mes skirtingi, 

mes panašūs“. 
Padėkos 

8 klasės mokiniams 

 

Respublikinis konkursas „OLYMPIS“ 

pavasario ir rudens sesijos. 
Diplomantai 

1-11 klasių mokiniai 

Elektrėnų sav. pradinių klasių mokinių 

meninio skaitymo konkursas. 
III vietos diplomas 

2 klasės mokinei 

Adai Dičei 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 

2022“.  
Padėkos 

3,5,6,7 klasės 

mokiniams 

Konkursas „Mes-policijos bičiuliai“. I vieta 

3 klasės mokiniai 

Nacionalinis matematikos ir gamtamokslinio 

raštingumo konkursas. 

 

Diplomai 

8-10 klasės mokiniai 

Elektrėnų sav. 6-9 klasių mokinių rusų 

(užsienio) kalbos meninio skaitymo konkursas 

„O vesne, o liubvi i o družbe“. 

II vietos diplomas 

8 klasės mokinei 

Gabrielei 

Narkevičiūtei, 

III vietos diplomas 

8 klasės mokinei 

Erikai 

Boldyrevičiūtei 

Respublikinis moksleivių integruotas 

technologijų ir dorinio ugdymo konkursas -

paroda „Kūryba ir saviraiška asmenybės 

dvasiniam pasauliui“, tema „Svarbiausias 

krikščionybės simbolis – kryžius“. 

II vietos diplomai 

10 klasės mokiniams 

Nerijui Šmatenko ir 

Žygimantui 

Jusevičiui, 

II vietos diplomai 

7 klasės mokiniams 

Rugilei 



Melichauskaitei ir 

Anfisai Žilionytei. 

Elektrėnų sav. Gimtosios kalbos olimpiados II-

as etapas. 
II vietos diplomas 

10 klasės mokinei 

Miglei 

Bartasevičiūtei 

Respublikinis PUG ir 1-4 klasių mokinių 

kūrybinių darbų - konkursas „MENU MĮSLĘ 

KETURGYSLĘ“. 

Laureatė  

2 klasės mokinė 

Austėja Apulskytė 

Elektrėnų sav. moksleivių ir vaikų piešinių 

konkursas „Noriu pasaulio be dūmų“. 
III vietos diplomas 

8 klasės mokinei 

Gabrielei 

Narkevičiūtei, 

Padėkos 

6,8 klasės mokiniams 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo meninės kūrybos 

darbų konkursas „Kalėdinis atvirukas“. 
Padėkos 

2 klasės mokiniams 

  Konkursas „Temidė“. V vieta 

11 klasės mokiniai 

  Respublikinis projektas „ Olimpinis mėnuo 

2021“. 
Diplomai 

3,4 klasės mokiniams 

  Respublikinis konkursas „Atliekų kultūra“. Diplomai 

3 klasės mokiniams 

  Respublikinis eilėraščių ir esė konkursas 

„Švenčiu Lietuvą“. 
Padėka 

9  klasės mokinei 

Miglei Ašmenatei 

  Tarptautinis konkursas „Renkuosi ekologišką 

gyvenimo būdą“. 
Padėkos 

10,9,7 klasės 

mokiniams 

  Respublikinis rašinių konkursas „Gyvybė – 

dovana, branginkime ją“. 
Padėkos 

9,10 klasės 

mokiniams 

  XX Nacionalinis mokinių geografijos Č. 

Kudabos vardo konkursas. 
Diplomai 

6-12 klasių 

mokiniams 

 

 



 


