
MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 
 

 

 

 
 

Eglė Žukauskaitė 
 Labai geri ugdymosi rezultatai. Aktyvi renginių 

ir konkursų dalyvė 

 

 
 

Dovilė Geštautaitė 

 Labai geri ugdymosi rezultatai. Aktyvi renginių 

ir konkursų dalyvė 

 

 
Tautvydas Vaitkevičius  

Radviliškio  rajono Jaunųjų fizikų olimpiados I 

vietos laimėtojas, Respublikinės Jaunųjų fizikos 

olimpiados dalyvis. 

Labai geri ugdymosi rezultatai, aktyvus 

konkursų, olimpiadų dalyvis 

 

 
Rusnė Stumbraitė 
Labai geri ugdymosi rezultatai. Aktyvi renginių 

ir konkursų dalyvė 



 

 

 
 

Samanta Risovanytė 
Labai geri ugdymosi rezultatai. Aktyvi renginių 

ir konkursų dalyvė 

Radviliškio r. jaunųjų matematikų II vietos 

laimėtoja 

 

 

 
Rūta Poškaitė  
Labai geri ugdymosi rezultatai. Aktyvi renginių 

ir konkursų dalyvė 

 

 
 

Gabija Maračkinaitė 
Labai geri ugdymosi rezultatai. Aktyvi renginių 

ir konkursų dalyvė 

 

 
 

Augustas Jonaitis 
Geri mokymosi rezultatai. Aktyvus renginių ir 

konkursų dalyvis. Sporinių varžybų dalyvis bei 

nugalėtojas 



 

 

 
 

Ugnė Norvaišaitė 
Labai geri ugdymosi rezultatai. Rajono mokių 

konkurso ,,Žyniukas“ I vietos laimėtoja. Rajono 

mokinių meninio skaitymo konkurso III vietos 

laimėtoja. Rajono mokinių biologijos – gamtos 

mokslų olimpiados III vietos laimėtoja. 

Respublikinio konkurso ,,Gamtos kengūra“ 

auksinio diplomo laimėtoja. Respublikinio 

vertimų ir iliustracijų projekto ,,Tavo žvilgsnis 

2013“ laureatė. 

 

 

 
 

Ieva Vaitkevičiūtė  
Puikūs ugdymosi rezultatai. Lietuvos vaikų 

muzikos olimpiados rajoninio etapo III vietos 

laimėtoja. Aktyvi renginių, konkursų bei 

olimpiadų dalyvė. 

 

 
Jūratė Krugelytė 
Puikūs ugdymosi  rezultatai. Lietuvos mokinių 

muzikos olimpiados rajoninio etapo II vietos 

laimėtoja. Aktyvi renginių, konkursų bei 

olimpiadų dalyvė. 

 
 

Ugnė Saliamoraitė 
Labai geri mokymosi rezultatai. Rajono mokinių 

fizikos olimpiados III vietos laimėtoja. Aktyvi 

renginių, konkursų bei olimpiadų dalyvė. 



 

 

 

 
 

Simona Baltrušaitytė 
Labai geri ugdymosi rezultatai.  Aktyvi renginių, 

konkursų bei olimpiadų dalyvė. 

 

 

 

 
 

Jurgita Vazgytė 
Labai geri mokymosi rezultatai. Mokyklos 

mokinių Tarybos pirmininkė. Aktyvi renginių, 

konkursų bei olimpiadų dalyvė. 

 

 
 

Guoda Kurnickaitė  
Radviliškio rajono mažojo dailininko  

akademijos II vietos laimėtoja 

 

 
 

 

Evelina Žaromskytė  
Mažųjų dailininkų konkurso I vietos laimėtoja 



 

 
 

Modesta Kuprejevskaitė 

Labai geri ugdymosi rezultatai.  Aktyvi renginių, 

konkursų bei olimpiadų dalyvė. 

 

 
 

Paulius Banys.  

Labai geri ugdymosi rezultatai.  Aktyvus 

renginių, konkursų bei olimpiadų dalyvis. 

 
 

Neringa Reklytė 

Labai geri ugdymosi rezultatai.  Aktyvi šokių 

kolektyvo ,,Vaiga“  dalyvė. 

 

 

 
 

Aistė Simaškaitė 

Labai geri ugdymosi rezultatai.  Aktyvi šokių 

kolektyvo ,,Vaiga“  dalyvė. 



 

 
 

Orinta Plungaitė  

Rajono informacinių technologijų konkurso II 

vietos laimėtoja 

 
 

Rytis Leviška  

Geri mokymosi rezultatai Rajono geografijos 

olimpiados II vietos laimėtojas. Aktyvus 

renginių ir konkursų dalyvis 

 
 

Eglė Milinavičiūtė 

Geri mokymosi rezultatai Rajono mokinių 

muzikos olimpiados II vietos laimėtoja, aktyvi 

renginių ir konkursų dalyvė 

 
 

Ineta Plungaitė 

Pasiekusi puikių individualių rezultatų rajono 

bei apskrities kroso varžybose 

 

 

  



 
 

Monika Vitkutė 

Labai geri mokymosi rezultatai 

 
 

Raminta Ramoškaitė 

Pasiekusi puikių individualių rezultatų rajono 

bei apskrities kroso varžybose 

 

 
Aidas Šklenikas  

Pasiekęs puikių individualių rezultatų rajono bei 

apskrities kroso varžybose, lengvosios atletikos 

rungtyse, krepšinio varžybose 

 

 
 

Justas Mikalajūnas  

Labai geri mokymosi rezultatai 



 

 
 

Aivaras Čepaitis 

Labai geri ugdymosi pasiekimas, aktyvus 

renginių bei konkursų dalyvis 

 
Vidūnas Šukaitis, Labai geri ugdymosi 

pasiekimai, rajono konkurso ,,Žyniukas“ III 

vietos laimėtojas, Rajono mokinių meninio 

skaitymo konkurso III vietos laimėtojas, 

respublikinio vertimų ir iliustracijų projekto 

,,Tavo žvilgsnis 2014 laureatas, aktyvus 

renginių, konkursų bei olimpiadų dalyvis. 

 
 

 

Dovydas Grigaliūnas 

Labai geri ugdymosi rezultatai, aktyvus 

sportinių varžybų bei konkursų dalyvis 

 

 
 

Einius Novičenko 

Labai geri ugdymosi rezultatai. Lietuvos vaikų 

chemijos olimpiados rajoninio etapo II vietos 

laimėtojas. Aktyvus sportinių varžybų, 

konkursų, olimpiadų dalyvis. 

Pasaulio taurės šokotan karatė čempionato II 

vietos laimėtojas. 



 

 
 

Austėja Leviškaitė 

Labai geri ugdymosi rezultatai 

 

 
 

 

Augusta Baginaitė 

Labai geri ugdymosi rezultatai, aktyvi renginių, 

bei konkursų dalyvė 

 

 
 

 

Paulius Markevičius 

 Labai geri mokymosi rezultatai, rajono 

olimpiadų ir konkursų dalyvis 

 

 

 

 
 

Ernesra Žaromskytė 

Rajono puokščių parodos konkurso,,Kalėdinė 

fantazija 2006“ laureatė.  

  



 

 
 

Rūta Matulaitytė 

 Rajono dailės olimpiados II vietos nugalėtoja 

 
 

Kasparas Kižys, Labai geri ugdymosi rezultatai. 

Rajono mokinių konkurso <,,Žyniukas“2007“ I 

vietos laimėtojas, rajono olimpiadų ir konkursų 

dalyvis. 

 
 

Tomas Žukauskas 

Labai geri ugdymosi rezultatai, Rajono 

olimpiadų ir konkursų dalyvis. Rajono 

informacinių technologijų konkurso I vietos 

laimėtojas 

 

 
 

Klaudija Skredenytė 

Labai geri ugdymosi rezultatai, aktyvi renginių 

konkursų dalyvė 



 
 

A. Andrejauskas 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkurso rajoninio stapo II vietos 

laimėtojas.  

Mokytoja Z. Kučienė 

 

 
 

M. Kopustinaitė 

 Epistolinio rašinio konkurso rajoninio etapo 

laureatė  

Mokytoja Z. Kučienė 

 

 
 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkurso ,,Dainų dainelė“ respublikinio turo 

Lietuvos televizijos dalyvis.  

Mokytoja A. Meškauskienė 

 

 

 

 

 
 

Edvinas Šiugžda Rajono mkinių anglų k. 

olimpiados trečios vietos laimėtojas 

 Mokytoja G. Podžiūnienė 

 

 

 



 

 
 

Jūratė Krugelytė ir Ieva Vaitkevičiūtė 

Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajoninio 

etapo prizininkės 

Mokytoja J. Goštautienė 

 

 
 

Orinta Adomaitytė ir Nedas Milinavičius Šalies 

folklorinių šokių varžytuvių ,,Patrepsynė – 

2016“ finalininkai 

 Mokytoja V. Krugelienė 

 

 
 

Andrejevskaitė I., U. Beklešovaitė, A. 

Gvaldaitė, G. Jurgaitytė Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro respublikinio ko 

kurso  ,,Lietuvos gamtininkas“ III vieto 

laimėtojos. 

 Mokytoja J. Beklešovienė 

 

 

 

 
 

U. Saliamoraitė, J. Vazgytė, S. Čepaitytė 

respublikinio konkurso ,,Dainų dainelė“ 

rajoninio turo nugalėtojos.  

Mokytoja J. Goštautienė 

  

 

 



 
 

Radviliškio rajono mokinių folklorinių šokių 

varžytuvių ,,Patrepsynė 2011“ laureatai, 

respublikinių moksleivių folklorinių šokių 

,,Ppatrepsynė 2011“ finalininkai 

Mokytoja V. Krugelienė 

 

 
 

T. Vaitkevičius, P. Markevičius, T. Žukauskas,  

V. Kokanauskytė .  Jaunųjų istorikų konkurso 

,,Kelionė į Lietuvos praeitį“ I vietos laimėtojai. 

Mokytojas G. Leviška 

 

 
 

Ieva Vaitkevičiūtė, Eglė Žukauskaitė rajono 

mokyklų smiginio važybų I vietos laimėtojos, 

respublikinų varžybų dalyvės.  

Mokytoja G. Kazlauskienė 

 

 

 

 
 

Eglė Milinavičiūtė,  Irūnė Zaborskytė rajono 

mokyklų olimpinio festivalio smiginio varžybų 

II vietos laimėtojos  

Mokytojas R. Gudžiūnas 

  



 

 
 

R. Stumbraitė S. Čepaitytė, U. Saliamoraitė 

pradinių klasių kompiuterinių piešinių konkurso 

,,Vaikystės spalvos laureatės 

. Mokytojos L. Stumbrienė, R. Saliamorienė 

 

 
 

E. Blinstrubas, G. Narkeliūnaitė, R. Jonaitis D. 

Simaitis rajono mkyklų atviro šaudymo varžybų  

II vietos laimėtojai 

Mokytojas R. Gudžiūnas 

 

 
 

A. Morkutė, S. Baltrušaitytė rajono 

mokyklų smiginio varžybų I vietos 

laimėtojos 

 Mokytoja G. Kazlauskienė 

 

 

 

 
 

D. Mažintas, E. Kelbauskas rajono mokyklų 

smiginio važybų III vietos laimėtojai  

Mokytojas R. Gudžiūnas 

 

 


