
2021-2022 M.M. AKADEMINIAI PASIEKIMAI 

Tarptautiniuose konkursuose: 

Tarptautiniame „Kings“ olimpiadose kvalifikaciniame etape: 

•  dalyvavo, sėkmingai įveikė pirmajį etapą, pakviesti dalyvauti finale: 

Elija Jonauskaitė (3 kl.) – anglų kalbos, 

Paulina Andriukaitytė (4 kl.) – anglų kalbos, 

Kamilė Pustovojūtė (4 kl.) – anglų kalbos, 

Lijana Gešventaitė (4 kl.) – anglų kalbos, 

Eimantas Naujanis (4 kl.) – anglų kalbos, 

Aistė Kasperiūnaitė (6 kl.) - matematikos,  

Elijus Lukoševičius (6 kl.) - matematikos, 

Julius Juodis (6 kl.) - matematikos, 

Eimantas Zikas (6 kl.) - matematikos, 

Fabijus Šarkauskas (6 kl.) - matematikos, 

Eimantas Lukoševičius (7 kl.) – matematikos, 

Einaras Butkus(7 kl.) - matematikos,  

Kornelijus Gevinis (7 kl.) - matematikos,  

Matas Eidukonis (7 kl.) - matematikos,  

Mindaugas Jankauskas (7 kl.) – matematikos, anglų kalbos,  

Skaistė Kumutaitytė (7 kl.) – matematikos; 

Simas Jankauskas (8 kl.) – anglų kalbos 

• Dalyvavo ir pasiekė antrą žinių lygmenį: 

Urtė Vyšniauskaitė (3 kl.) – lietuvių kalbos, 

Rokas Šertvytis (3 kl.) – matematikos, 

Viktorija Venckutė (3 kl.) – lietuvių kalbos, 

Saulė Bžeskutė (3 kl.) – lietuvių kalbos, 

Simas Jankauskas (8 kl.) – lietuvių kalbos, matematikos 

Lijana Gešventaitė (4 kl.) - matematikos 

 

 
 

 



Nacionaliniuose konkursuose: 

EDUKACINIO KONKURSO „OLYMPIS 2021 – RUDENS SESIJA“ REZULTATAI: 

Dalyvavo 36   1-10 klasių mokinių. 

Laimėjo: 

I laipsnio diplomus – 23 mokiniai: 

Elvita Liekytė (1 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, matematika biologija, informacinės technologijos; 

Evita Vyšniauskaitė (1 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra; 

Gabrielius Kasparavičius (1 kl.) – matematika; 

Luka Valiukevičiūtė (1 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, biologija; 

Austėja Jusytė (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, matematika, biologija; 

Miglė Jusytė (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, biologija; 

Simonas Kasparavičius (2 kl.) – matematika; 

Elija Jonauskaitė (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, biologija, informacinės 

technologijos; 

Erikas Lotužis (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, informacinės technologijos, biologija; 

Matas Andrijauskas  (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, matematika, biologija; 

Tajus Barvydas (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba;  

Danielius Žukauskas (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, matematika, biologija; 

Gytė Valiukevičiūtė (3 kl.) – biologija, informacinės technologijos; 

Urtė Vyšniauskaitė (3 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra; 

Viktorija Venckutė (3 kl.) – biologija, informacinės technologijos; 

Armandas Kelpša (4 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, informacinės technologijos; 

Benas Kasparavičius (4 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, informacinės technologijos; 

Benas Mačiulaitis (4 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, matematika, informacinės 

technologijos; 

Ignas Jonauskas (4 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, matematika, informacinės technologijos; 

Eimantas Naujanis (4 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, matematika, informacinės technologijos; 

Emilija Lenkartė (4 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, biologija; 

Lijana Gešventaitė (4 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, informacinės technologijos; 

Ramunė Gevinytė (10 kl.) – anglų kalba. 

II laipsnio diplomus – 15 mokinių: 

Evita Vyšniauskaitė (1 kl.) – matematika, biologija; 

Gabrielius Kasparavičius (1 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, biologija; 

Luka Valiukevičiūtė (1 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra; 

Ugnė Kumetytė (1 kl.) – matematika; 

Erikas Lotužis (2 kl.) - matematika; 

Giedrius Juodeikis (2 kl.) – matematika; 

Miglė Jusytė (2 kl.) – matematika; 

Tajus Barvydas (2 kl.) – matematika, biologija; 

Gytė Valiukevičiūtė (3 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, matematika; 

Urtė Vyšniauskaitė (3 kl.) – biologija; 

Viktorija Venckutė (3 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, matematika; 

Benas Kasparavičius (4 kl.) – anglų kalba; 

Eimantas Naujanis (4 kl.) – anglų kalba; 

Ignas Jonauskas (4 kl.) – biologija; 

Deimantė Vindžigelskytė (8 kl.) – fizika. 

III laipsnio diplomus – 10 mokinių: 

Ugnė Valaitytė (1 kl.) – matematika; 

Danielius Grikšas (3 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra; 

Saulė Bžeskutė (3 kl.) – biologija; 

Armandas Kelpša (4 kl.) – matematika; 

Emilija Lenkartė (4 kl.) – matematika; 

Lijana Gešventaitė (4 kl.) – anglų kalba, matematika; 

Deimantė Venckutė (5 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, biologija; 



Rokas Beržanskis (8 kl.) – fizika; 

Tautvydas Rimkus (8 kl.) – fizika; 

Deimantė Vindžigelskytė (8 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra. 

 

EDUKACINIO KONKURSO „OLYMPIS 2022 – PAVASARIO SESIJA“ REZULTATAI: 

Dalyvavo 30   1-8 klasių mokinių. 

Laimėjo: 

I laipsnio diplomus – 15 mokinių: 

Luka Valiukevičiūtė (1 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, matematika, biologija; 

Adas Mačiulaitis (1 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, biologija; 

Simonas Kasparavičius (2 kl.) – biologija; 

Elija Jonauskaitė (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba; 

Erikas Lotužis (2 kl.) – anglų kalba; 

Tajus Barvydas (2 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, biologija;  

Gytė Valiukevičiūtė (3 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, matematika; 

Viktorija Venckutė (3 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra; 

Armandas Kelpša (4 kl.) –anglų kalba; 

Benas Mačiulaitis (4 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba; 

Kamilė Pustovojūtė (4 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra; 

Vanesa Venckutė (4 kl.) - lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba; 

Vytenis Kumutaitis (5 kl.) – anglų kalba; 

Raminta Lukoševičiūtė (5 kl.) – anglų kalba; 

Simas Jankauskas (8 kl.) – anglų kalba, biologija. 

II laipsnio diplomus – 14 mokinių: 

Elija Jonauskaitė (2 kl.) – matematika, informacinės technologijos; 

Erikas Lotužis (2 kl.) - matematika; 

Tajus Barvydas (2 kl.) – matematika; 

Viktorija Venckutė (3 kl.) – matematika, informacinės technologijos; 

Armandas Kelpša (4 kl.) – informacinės technologijos; 

Benas Kasparavičius (4 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, matematika, informacinės 

technologijos; 

Benas Mačiulaitis (4 kl.) – matematika, informacinės technologijos; 

Eimantas Naujanis (4 kl.) – anglų kalba; 

Ignas Jonauskas (4 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, matematika, biologija, informacinės 

technologijos; 

Kamilė Pustovojūtė (4 kl.) - anglų kalba; 

Vytenis Kumutaitis (5 kl.) – matematika, biologija, informacinės technologijos; 

Džiugas Ranga (8 kl.) – matematika; 

Lukas Tunyla (8 kl.) – matematika, fizika; 

Tautvydas Rimkus (8 kl.) – matematika. 

III laipsnio diplomus – 11 mokinių: 

Erikas Lotužis (2 kl.) - informacinės technologijos; 

Gytė Valiukevičiūtė (3 kl.) – biologija, informacinės technologijos; 

Urtė Vyšniauskaitė (3 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, biologija, informacinės technologijos; 

Armandas Kelpša (4 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra;   

Benas Kasparavičius (4 kl.) – informacinės technologijos; 

Eimantas Naujanis (4 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra; 

Kamilė Pustovojūtė (4 kl.) – matematika, biologija; 

Gustas Lukoševičius (5 kl.) – matematika; 

Deimantė Venckutė (5 kl.) – lietuvių kalba ir literatūra, matematika; 

Raminta Lukoševičiūtė (5 kl.) – biologija; 

Deimantė Vindžigelskytė (8 kl.) – matematika. 

 

 



 

Rajoninėse olimpiadose: 

STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiadoje: 

I vieta – Simas Jankauskas (8 kl.), 

II vieta – Vytenis Kumutaitis (5 kl.) 

Ruošė biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies. 

 

 
 

 

Rajono 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje: 

II vieta – Eimantas Zikas (6 kl.), 

III vieta – Simas Jankauskas (8 kl.) 

Ruošė biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies. 

 

 
 



Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje: 

II vieta – Matas Eidukonis (7 kl.) 

Ruošė matematikos mokytoja Danutė Tarozienė. 

III vieta – Simas Jankauskas (8 kl.) 

Ruošė matematikos mokytojas metodininkas Pranciškus Viršilas. 

 

 
 

 

 

Rajono 8 klasių mokinių chemijos olimpiadoje: 

III vieta – Simas Jankauskas (8 kl.) 

Ruošė chemijos mokytoja Ingrida Cyrolies. 

 

 


