
2015–2016 mokslo metai  

Sporto pasiekimai  

Panevėžio rajono gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų rudens kroso varžybos  
Nojus Nikštelė (4a)                                                                   I vieta 
Gintarė Rankelytė (6b)                         I vieta  
Evelina Kazlauskaitė (IVb)                          I vieta 
Airelija Marozaitė (4a)                         II vieta 
Edvinas Šermukšnis (Ia)                                                           II vieta 
Rūtenis Mikailionis (Ia)                                                            III vieta 
Kristina Asipauskaitė (IIb)                                                        III vieta 
 
Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pavasario kroso varžybos  
Gintarė Rankelytė (6b)                         I vieta  
Rimvydas Velišauskas (6a)                                                      I vieta 
Edvinas Gerdvila (6a)                                                               II vieta 
Edvinas Šermukšnis (Ia)                                                           II vieta 
Nojus Nikštelė (4a)                                                                   III vieta 
Fausta Burtyliūtė (8a)                         III vieta 
Martynas Krikščionaitis (IIIb)                          III vieta 
 
2015–2016 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų ir vidurinių mokyklų  
berniukų, gimusių 2003 m. ir jaunesnių, komandų kvadrato finalinės varžybos                     II vieta 
 
2015–2016 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų ir vidurinių mokyklų mergaičių, 
gimusių 2003 m. ir jaunesnių, kvadrato finalinės varžybos                                                          II vieta 
 
2015–2016 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių 
mažojo futbolo 5 prieš 5 finalinės varžybos.                                                                                    I vieta  
komanda 2015–2016 m. m. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių mažojo futbolo 5 prieš 5 berniukų 
komandų zoninių varžybų dalyvė 
 
2015–2016 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių merginų futbolo 5 prieš 5 zoninės varžybos     II vieta  
 
Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių komandų salės futbolo žaidynės „Ladygolas“ 
mergaičių, gimusių 2003 metais ir jaunesnių, komanda „Purienos 1“                                           I vieta 
      komanda „Purienos 2“                                           III vieta 
mergaičių, gimusių 2001–2002 metais, komanda „Žibutės 1“                                                         I vieta 
                    komanda „Žibutės 2“                                                         II vieta 
 
Panevėžio apskrities bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių, gimusių 2001–2002 metais, komandų salės 
futbolo žaidynių „Ladygolas“ finalinės varžybos 
komanda „Žibutės 1“                                                                 I vieta, I futsalo „Ladygolas“ superfinalo dalyvė  
 
Panevėžio apskrities bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių, gimusių 2003 metais ir jaunesnių, komandų 
salės futbolo žaidynių „Ladygolas“ finalinės varžybos 
komanda „Purienos 1“                                                    I vieta, I futsalo „Ladygolas“ superfinalo dalyvė  
  
2015–2016 m. m. Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų komandų „Golo“ varžybos  
berniukų, gimusių 2003 metais ir jaunesnių, komanda „Gandriukas 1“                                            I vieta 



berniukų, gimusių 2000–2002 metais, komanda „Gandras 1“                                                             II vieta  
                                                                     komanda „Gandras 2“                                                             III vieta    
 
2015-2016 m. m. Lietuvos mokyklų Panevėžio apskrities futbolo komandų žaidynių „Golas“ finalinės  
varžybos   
Komanda „Gandriukas 1“                                                                                                                             II vieta 
                                                      
IV-asis respublikinis „Futboliuko“ turnyras UAB „Vytėja“ taurei laimėti  
1a klasės komanda „Vėtra“                                                                                                                          II vieta 
1a klasės komanda „Viesulas“                                                                                                                     III vieta 
3b klasės komanda „Ereliai“                                                                                                                         III vieta 
5a klasės komanda                                                                                                                                         II vieta   
 
Vilkijos futbolo turnyras Vasario 16-ajai paminėti                                                                                 I vieta   
 
2015–2016 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų ir vidurinės mokyklos merginų 
komandų finalinės tinklinio varžybos                                                                                                        I vieta  
 
Atviras Panevėžio rajono Velžio gimnazijos mišrių komandų tinklinio turnyras  
Vasario 16-osios taurei laimėti                                                                                                                    I vieta 
 
Tarptautinis jaunimo virvės traukimo turnyras GENSB 2015                                                       17 vieta iš 40  
 
Lietuvos virvės traukimo čempionato IV etape Rokiškyje                                                                      I vieta  
 
Lietuvos uždarų patalpų virvės traukimo čempionai  
 
XXIII festivalis „Sportas visiems“ (virvės traukimas)                                                    
vaikinų komanda                                                                                                            III vieta 
 
XXIII festivalis „Sportas visiems“ (kvadratas)  
mišri jaunimo komanda                                                                                 I vieta  
vaikinų komanda                                                                                                             III vieta   
 
Panevėžio rajono gimnazijų žaidynių krepšinio 3 prieš 3 finalinės varžybos    I vieta      
 
Tradicinis krepšinio turnyras Darbo partijos Panevėžio rajono skyriaus taurei laimėti  
merginų, gimusių 2000 metais ir jaunesnių, komanda                                            I vieta  
merginų, gimusių 1997 metais ir jaunesnių, komanda                                            II vieta  
jaunuolių, gimusių 2000 metais ir jaunesnių, komanda                                          II vieta  
 
2015–2016 m. m. Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių stalo teniso varžybos  
mergaičių komanda                                                                                                        I vieta 
berniukų komanda                                                                                                          III vieta 
 
2015–2016 m. m. Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių kalnų dviračių kroso varžybos  
mergaičių komanda                       I vieta, 2015–2016 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kalnų dviračių  
                                                          kroso finalinių varžybų dalyvė 
Brigita Aitvidaitė (7b)             I vieta 
Greta Čiplytė (6b)             III vieta  
berniukų komanda             II vieta 
Ovidijus Monstavičius (8b)                                                                   II vieta 


