
2014–2015 mokslo metai  

Sporto pasiekimai  

Panevėžio rajono gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų rudens kroso varžybos 
Edvinas Šermukšnis (8a)                                                          I vieta 
Renius Miškinis (5b)                                                                 III vieta 
Rugilė Kiškytė (7a)                                                                    III vieta 
 
Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pavasario kroso varžybos 
Svajūnas Vasiliauskas (6a)                                                       I vieta 
Edvinas Šermukšnis (8a)                                                          II vieta 
Marius Adašiūnas (IVb)                         II vieta 
Mindaugas Gabulas (5b)                          III vieta 
Vytautas Aleknavičius (IIb)                                                      III vieta 
 
2014–2015 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų ir vidurinių mokyklų mokinių, 
gimusių 2004 ir jaunesnių, mišrių komandų kvadrato finalinės varžybos      II vieta 
 
2014–2015 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų ir vidurinių mokyklų mergaičių, 
gimusių 2002 m. ir jaunesnių, kvadrato finalinės varžybos                                I vieta 
 
Panevėžio rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų berniukų, gimusių 2002 metais ir jaunesnių, komandų 
finalinės kvadrato varžybos                                                                                       II vieta 
 
2014–2015 m. m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio berniukų, gimusių 2001 m. ir jaunesnių, kvadrato  
zoninės varžybos                                                                                                          III vieta 
 
2014–2015 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio bendrojo ugdymo mokyklų mažojo 
futbolo 5 prieš 5 finalinės varžybos.                                                                         II vieta  
 
XI Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės Panevėžio  apskrityje                                                                                                                       
vyresniųjų (gimusių 1999–2001 m.) amžiaus grupėje                                             II vieta,  
jaunesniųjų (gimusių 2002 m. ir jaunesnių) amžiaus grupėje                                III vieta 
Deimantas Marozas apdovanotas  geriausio komandos žaidėjo prizu. 
 
 
Futbolo žaidynės „GOLAS 2015“ 
gimusių 2002 metais ir jaunesnių mokinių komanda                                               I vieta 
gimusių 1999–2001 metais mokinių komanda                                                          II vieta 
 
II-asis respublikinis „Futboliuko“ turnyras UAB „Vytėja“ taurei laimėti  
4–5 klasių komanda (III grupė)                                                                                      I vieta 
 
2014–2015 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų, vidurinių mokyklų merginų 
tinklinio finalinės varžybos                                                                                           II vieta 
 
Tarptautinis jaunimo virvės traukimo turnyras GENSB 2014                               5 vieta iš 39  
 
Lietuvos virvės traukimo čempionato IV etape Rokiškyje                                    II vieta 
 



Lietuvos uždarų patalpų virvės traukimo čempionai  
 
2014—2015 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių 
mokyklų virvės traukimo varžybos                                                                            I vieta 
 
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio bendrojo ugdymo mokyklų virvės traukimo finalinės varžybos 
                                                                                                                                           I vieta 
 
XXII festivalis „Sportas visiems“ (virvės traukimas)                                                    
merginų komanda                                                                                                          I vieta 
vaikinų komanda                                                                                                            II vieta 
 
XXII festivalis „Sportas visiems“ (kvadratas)  
merginų komanda                                                                                                          II vieta 
vaikinų komanda                                                                                                            III vieta 
mišri komanda                                                                                                           II vieta                                                    
 
2014–2015 m. m. Panevėžio rajono gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų bei progimnazijos šaškių 
komandinės varžybos                                                                                                    I vieta 
 
2014–2015 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių 
komandų stalo teniso varžybos                                                                                   II vieta 
 
Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio bendrojo ugdymo mokyklų kalnų dviračių kroso varžybos 
berniukų komanda             I vieta 
Donatas Valonis (7b)                                                                    I vieta 
mergaičių komanda                                                                                                       II vieta 
 
Lietuvos kūno kultūros ženklo laikymas: 
Deimantė Gudelytė (IIIb)                               bronzos       
Modesta Nikštelytė (Ib)                                 sidabro 
Dainius Labanauskas (IIb)                              sidabro 
Dovydas Nazarenko (IIIb)                        sidabro su ąžuolo šakele 
Martynas Kriščionaitis (IIb)                           sidabro su ąžuolo šakele 
Vytautas Aleknavičius (IIb)                            sidabro su ąžuolo šakele 
Aurimas Voiška (IIIb)                                      aukso 
Kristina Asipauskaitė (Ib)                               aukso 
Rokas Dūda (IVb)                                            aukso su ąžuolo šakele 
 
 
Šveicarijos atviras karate kyokushin vaikų, jaunučių ir jaunių čempionatas 
Jokūbas Čyplis                                                 III vieta 
 
 

 


