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2017-01-26 rajono kaimo vietovių mokyklų tinklinio varžybose:  

III vieta - berniukų (8-10 kl.) tinklinio komanda.   

Ruošė kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

  

 

   

2017-03-07 Šilutės rajono kaimo vietovių mokyklų 3-4 klasių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

zoninėse varžybose: 

I vieta – Kintų komanda.  

Ruošė pradinio ugdymo mokytoja Irena Šerkienė. 

 
 

2017-03-08 zoninėse varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“: 

I vieta - 5-6 klasių Kintų komanda.  

Ruošė kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 
 

 

 

 



2017-03-14 Šilutės rajono kaimo vietovių mokyklų mokinių gimusių 2004 metais ir jaunesnių 

finalinėse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose: 

I vieta -  Kintų pagrindinės mokyklos komanda.  

Ruošė kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

 

 

 

 

2017-03-20 „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ finalinėse varžybose: 

III vieta - Kintų pagrindinės mokyklos 3-4 klasių mokinių komanda.  

Ruošė pradinio ugdymo mokytoja Irena Šerkienė. 

 

 
 

 

 

 



2017-03-23 zoninėse šaškių varžybose: 

II vieta – Kintų komanda. 

 
 

2017-03-24 Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų estafečių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

zoninėse varžybose:  

II vieta – Kintų pagrindinės mokyklos komanda.  

Ruošė kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 
 

2017-04-20 tradicinėse rajono bendrojo lavinimo mokyklų pavasario kroso varžybose: 

I vieta – Kintų pagrindinės mokyklos komandai. 

II vieta 1000 m bėgime – Deimantė Pociutė (8 kl.) 

III vieta 500 m bėgime – Lukas Kasparavičius (6 kl.).  

Ruošė kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 
 

 

 



2017-04-27 rajono bendrojo lavinimo mokyklų lengvosios atletikos keturkovės varžybose (keturios 

rungtys: 60 m bėgimas, šuolis į tolį, kamuoliuko metimas ir ištvermės bėgimas (mergaitės 500 m, o 

berniukai 800 m) 2003 metais gimę ir jaunesni mokiniai:  

II vieta – mergaičių komanda, 

III vieta – berniukų komanda, 

II vieta individualioje įskaitoje - Aristėja Būdvydaitė (5 kl.).  

Ruošė kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 

 

 
 

2017-05-04 rajono bendrojo lavinimo mokyklų lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose: 

II vieta (100 m bėgimas) - Laimonas Jucius (3f kl.), 

III vieta (1000 m bėgimas) – Deimantė Pociutė (8 kl.) 

III vieta (šuolis į tolį) – Andrius Sadauskas (10 kl.).  

Ruošė kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina Leikuvienė. 
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