
                                                                                                                                                                

 

ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ PASIEKIMAI 2020 – 2021 M.M. 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio  

vardas, pavardė 

Klasė Konkursinio renginio pavadinimas 

(Aprašo 1 priedo  2, 3, 4, 8  

eilutėse nurodytų renginių pilnas 

pavadinimas) 

Konkursiniame renginyje 

laimėta prizinė vieta 

Mokytojo, ruošusio mokinį 

konkursiniam renginiui, vardas, 

pavardė, dėstomas dalykas, 

kvalifikacinė kategorija 
Tarptautinis 

 

Respublikinis 

 

1. Gustė Degutytė 8 Konkursas „Kas man yra 

ekologija“ 

 

Savivaldybės mokinių 

technologijų olimpiados II-asis 

etapas (I vieta) 

 III Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 

 

 

Neringa Ščetininė, technologijos,  

mokytoja metodininkė 

2. Saulė Veiknytė 5 2021 m. Elektrėnų savivaldybės 

jaunųjų filologų konkurso 

laureatė 

 

53-iasis Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkursas (poezijos 

sekcija) 

  

 

 

 

III 

Neringa Sodaitienė, lietuvių k., 

vyresnioji mokytoja 

 

 

Neringa Sodaitienė, lietuvių k., 

vyresnioji  mokytoja 

3. Viktorija Stankevičiūtė 7 2020 m. STEAM mokslų konkurso 

„Mūsų eksperimentas“ 

 

Lietuvos mokinių konkursas 

„Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (lietuvių 

kalba) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

 

 

 

  

 

 

II laipsnio 

diplomas 

 

 

II laipsnio 

nugalėtoja 

 

 

laureatė 

 

Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 

 

Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 

 

Alma Jurgelevičienė, lietuvių k., 

mokytoja metodininkė  

 

 

Daiva Vileikienė, istorija, 



2021-Pavasario sesija“ (istorija) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (geografija) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (biologija) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

diplomas 

 

III laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

II laipsnio 

diplomas 

mokytoja metodininkė 

 

Gražina Daugėlienė, geografija, 

mokytoja metodininkė 

 

Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 

 

Lena Cvilikienė, anglų k., 

vyresnioji mokytoja 

4. Gustė Ramanauskaitė 7 2020 m. STEAM mokslų konkurso 

„Mūsų eksperimentas“  

 

Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

 

 

 

II lygmens 

diplomas 

nugalėtoja Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 

 

Asta Makarevičiūtė, anglų k., 

mokytoja metodininkė  

5. Jokūbas Venskutonis 6 5-8 klasių biologijos olimpiados II 

etapas (III vieta) 

 

Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

 

 

 

I lygmens 

diplomas 

 Lina Alimienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 

 

Asta Juknienė, anglų k.,  

mokytoja metodininkė 

6. Saulė Alimaitė 8 5-8 klasių biologijos olimpiados II 

etapas (II vieta) 

  Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė  

7. Kulevičiūtė Rusnė 8 5-8 klasių biologijos olimpiados II 

etapas (III vieta) 

  Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė  

8. Smiltė Vidrinskaitė 6 5-8 klasių biologijos olimpiados II 

etapas (I vieta) 

  Lina Alimienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 

9. Goda Adomaitytė 5 2021 m. Elektrėnų savivaldybės 

jaunųjų filologų konkurso 

laureatė 

  Neringa Sodaitienė, lietuvių k., 

vyresnioji mokytoja 

10. Danielė Dambrauskaitė 

 

7 Tarptautinio jaunimo epistolinio 

rašinio konkurso 2021 metų rajono 

(miesto) turo laureatė 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

 

 

 

 

II laipsnio 

 Vilija Narvydienė, lietuvių kalba, 

mokytoja metodininkė 

 

 

Vilija Narvydienė, lietuvių kalba, 



2021-Pavasario sesija“ (lietuvių k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ 

(matematika) 

diplomas 

 

II laipsnio 

diplomas 

mokytoja metodininkė 

 

Antosė Čerkasovienė, 

matematika, mokytoja 

metodininkė 

11. Stirnaitė Austėja 

 

6 5-8 klasių biologijos olimpiados II 

etapas (II vieta) 

  Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė  

12. Luka Kubiliūtė 5 Kings olimpiada-2020 ruduo 

(matematika) 

 

Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (lietuvių k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (anglų k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (matematika) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (biologija) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (informacinės 

technologijos) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (istorija) 

II lygmens 

diplomas 

 

I lygmens 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

 

I laipsnio 

diplomas 

 Danguolė Vankevičienė, 

matematika, vyresnioji mokytoja 

 

Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 

 

Neringa Sodaitienė, lietuvių k., 

vyresnioji mokytoja 

 

Asta Juknienė, anglų k.,  

mokytoja metodininkė 

 

Danguolė Vankevičienė, 

matematika, vyresnioji mokytoja 

 

Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė  

 

Lina Adomavičiūtė, 

matematika/informacinės 

technologijos, vyresnioji 

mokytoja 

Živilė Frolovienė, istorija, 

vyresnioji mokytoja  

13. Nojus Šimonutis 5 Kings olimpiada-2020 ruduo 

(matematika) 

 

II lygmens 

diplomas 

 

 Danguolė Vankevičienė, 

matematika, vyresnioji mokytoja 

 



Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų. k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (anglų k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

I lygmens 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

 

Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas  

 

Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

14. Rėjus Vaitiekūnas 5 Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų. k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ 

(matematika) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ 

(informacinės technologijos) 

II lygmens 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

II laipsnio 

diplomas 

 

 

II laipsnio 

diplomas 

 Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

 

Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

 

Danguolė Vankevičienė, 

matematika, vyresnioji mokytoja 

 

 

Ramūnas Saliuta, informacinės 

technologijos, vyresnysis 

mokytojas 

15. Damyras Apanavičius  5 Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (lietuvių k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (biologija) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (informacinės 

technologijos) 

II laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 Alma Jurgelevičienė, lietuvių k., 

mokytoja metodininkė 

 

Lina Alimienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 

 

Lina Adomavičiūtė, 

matematika/informacinės 

technologijos, vyresnioji 

mokytoja 

16. Evelina Gaveikaitė 6 Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (lietuvių k.) 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

 Vilija Narvydienė, lietuvių kalba, 

mokytoja metodininkė 

 



Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (anglų k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (matematika) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (biologija) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (informacinės 

technologijos) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (istorija) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (geografija) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (lietuvių k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ 

(matematika) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (biologija) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ 

I laipsnio 

diplomas 

 

II laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

 

I laipsnio 

Edita Liucvaikienė, anglų k., 

vyresnioji mokytoja  

 

Antosė Čerkasovienė, 

matematika, mokytoja 

metodininkė 

Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 

 

Lina Adomavičiūtė, 

matematika/informacinės 

technologijos, vyresnioji 

mokytoja 

Daiva Vileikienė, istorija, 

mokytoja metodininkė 

 

Gražina Daugėlienė, geografija, 

mokytoja metodininkė 

 

Vilija Narvydienė, lietuvių kalba, 

mokytoja metodininkė 

 

Edita Liucvaikienė, anglų k., 

 

 

Antosė Čerkasovienė, 

matematika,  mokytoja 

metodininkė 

 

 

Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė  

 

Lina Adomavičiūtė, 



(informacinės technologijos) 

 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (istorija) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (geografija) 

diplomas, 

medalis 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

II laipsnio 

diplomas 

matematika/informacinės 

technologijos, vyresnioji 

mokytoja 

Daiva Vileikienė, istorija, 

mokytoja metodininkė 

 

Gražina Daugėlienė, geografija, 

mokytoja metodininkė 

17. Lukas Kybartas 7 Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (lietuvių k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (matematika) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (geografija) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (fizika) 

II laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

II laipsnio 

diplomas 

 

III laipsnio 

diplomas 

 Vilija Narvydienė, lietuvių kalba, 

mokytoja metodininkė 

 

Antosė Čerkasovienė, 

matematika, mokytoja 

metodininkė 

Gražina Daugėlienė, geografija, 

mokytoja metodininkė 

 

Odeta Kanapkienė, fizika, 

mokytoja metodininkė 

18. Andrius Stankevičius 5 Lietuvos mokinių konkursas 

„Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (lietuvių k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ 

(matematika) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (biologija) 

 

 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

 

I laipsnio 

diplomas, 

laureatas Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 

 

Neringa Sodaitienė, lietuvių k., 

vyresnioji mokytoja 

 

Edita Liucvaikienė, anglų k., 

vyresnioji mokytoja 

 

Danguolė Vankevičienė, 

matematika, vyresnioji mokytoja 

 

 

Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 



 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ 

(informacinės technologijos) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (istorija) 

medalis 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

 

I laipsnio 

diplomas, 

medalis 

 

 

Lina Adomavičiūtė, 

matematika/informacinės 

technologijos, vyresnioji 

mokytoja 

Daiva Vileikienė, istorija, 

mokytoja metodininkė 

19. Eglė Triponaitė 6 Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (lietuvių k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ 

(matematika) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (biologija) 

II laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

I laipsnio 

diplomas 

 

 

II laipsnio 

diplomas 

 Vilija Narvydienė, lietuvių kalba, 

mokytoja metodininkė 

 

Asta Makarevičiūtė, anglų k., 

mokytoja metodininkė 

 

Antosė Čerkasovienė, 

matematika, mokytoja 

metodininkė 

 

Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė  

20. Vilius Stankevičius 5 Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ 

(matematika) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (biologija) 

II laipsnio 

diplomas 

 

III laipsnio 

diplomas 

 

 

II laipsnio 

diplomas 

 Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

 

Danguolė Vankevičienė, 

matematika, vyresnysis 

mokytojas 

 

Kristina Stankevičienė, biologija, 

mokytoja metodininkė 

 

21. Benas Siliūnas 6 Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

 

I laipsnio 

diplomas, 

medalis 

 Edita Liucvaikienė, anglų k., 

vyresnioji mokytoja 

 



Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (geografija) 

I laipsnio 

diplomas 

Gražina Daugėlienė, geografija, 

mokytoja metodininkė 

22. Brigita Bliujūtė 8 Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (geografija) 

I laipsnio 

diplomas 

 

III laipsnio 

diplomas 

 Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

 

Jurgita Davidavičienė, geografija, 

vyresnioji mokytoja  

23. Ligita Bliujūtė 8 Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (istorija) 

I laipsnio 

diplomas 

 

III laipsnio 

diplomas 

 Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

 

Živilė Frolovienė, istorija, 

vyresnioji mokytoja 

24. Akvilė Bartašiūtė 3 Kings olimpiada-2020 ruduo 

(matematika) 

 

Kings olimpiada-2020 ruduo 

(lietuvių k.) 

 

Kings olimpiada-2020 ruduo 

(pasaulio pažinimas) 

 

Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

I lygmens 

diplomas 

 

I lygmens 

diplomas 

 

I lygmens 

diplomas 

 

II lygmens 

diplomas 

 Irena Kybartienė, vyresnioji 

pradinių klasių mokytoja 

 

Irena Kybartienė, vyresnioji 

pradinių klasių mokytoja 

 

Irena Kybartienė, vyresnioji 

pradinių klasių mokytoja 

 

Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 

25. Melvina Sadauskaitė 5 

 

Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (anglų k.) 

I laipsnio 

diplomas 

 

 Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

26. Mantas Varškevičius 5 Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (anglų k.) 

I laipsnio 

diplomas 

 Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

27. Markas Dzikevič 5 Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (anglų k.) 

II laipsnio 

diplomas 

 Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

 

28. Lukas Kiškionis 8 Edukacinis konkursas „Olympis 

2020-Rudens sesija“ (anglų k.) 

II laipsnio 

diplomas 

 Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

29. Milda Bondzinskaitė 5 Edukacinis konkursas „Olympis I laipsnio  Alma Jurgelevičienė, lietuvių k.,  



2021-Pavasario sesija“ (lietuvių k.) diplomas mokytoja metodininkė 

30. Gabrielė Beliukevičiūtė 5 Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

 

Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

I laipsnio 

diplomas 

 

I lygmens 

diplomas 

 Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

 

Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

31. Einoras Cibulskas 5 Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

I laipsnio 

diplomas 

 Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė  

32. Mažrimas Tomkus 5 Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

III laipsnio 

diplomas 

 Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 

33. Austėja Valaišaitė 6 Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

I laipsnio 

diplomas, 

medalis 

 Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 

34. Margarita Meilūnaitė 8 Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

I laipsnio 

diplomas 

 Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 

35. Dovydas Kaminskas 8 Edukacinis konkursas „Olympis 

2021-Pavasario sesija“ (anglų k.) 

II laipsnio 

diplomas 

 Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 

36. Rojus Makauskas 8 Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

I lygmens 

diplomas 

 Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 

37. Radvilė Rakauskaitė 6 Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

I lygmens 

diplomas 

 Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 

38. Eglė Krilavičiūtė 3 Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

I lygmens 

diplomas 

 Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 

39. Elita Butrimavičiūtė 5 Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

I lygmens 

diplomas 

 Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 

40. Martynas Stambrauskas 6 Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

II lygmens 

diplomas 

 Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 

41. Viktorija Dilbaitė 5 Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

II lygmens 

diplomas 

 Aivaras Dočkus, anglų k., 

vyresnysis mokytojas 

42. Rusnė Mikučionytė 3 Kings olimpiada-2020 ruduo 

(anglų k.) 

II lygmens 

diplomas 

 Asta Juknienė, anglų k., mokytoja 

metodininkė 
 


