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Amat victoria curam. 

          G. V. Catullus                     

 

   Sportas Ţemėje egzistuoja nuo pat ţmonijos atsiradimo. Apie 

dar priešistorėje gyvavusį ţmonių norą rungtis dėl intelektualiausiojo, 

stipriausiojo, taikliausiojo, greičiausiojo ar vikriausiojo titulo byloja prieš 

tūkstančius metų ant uolų rasti piešiniai. Sportas svarbus kiekvieno ţmogaus 

gyvenime. Jis ne tik gerina sveikatą, bet ir ugdo valią, ryţtą, ištvermę. 

Antikinėje Graikijoje filosofai Sokratas ir Aristotelis pripaţino didţiulę sporto 

svarbą švietimui įtraukdami jį į savo mokymo programas ir teigdami, jog 

sportas skatina kiekvieno ţmogaus tiek fizinę, tiek protinę darną. Sportas – tai 

su fiziniu aktyvumu susijusi pagal tam tikras taisykles organizuojama ţmonių 

veikla, derinanti fizinius ir intelektinius gebėjimus, skirta varţymuisi, 

laisvalaikio praleidimui, įvairių įgūdţių lavinimui. Jis susiformavo kaip 

ypatinga ţmonių fizinio išsivystymo lygio patikrinimo, išryškinimo ir 

palyginimo sfera. Daugumos pasaulyje paplitusių sporto šakų turinys, 

programa, taisyklės susidarė XIX a. antroje – XX a. pirmoje pusėje.

  Sportavimas mokykloje itin reikšmingas ankstyvajam 

moksleivių švietimui, specialių socialinių gebėjimų formavimui. Nors didelis 

Europos vaikų procentas aktyviai dalyvauja sporte, dalis jų tesportuoja tik 

mokykloje. Bendrame mokyklos švietimo kontekste sportavimas labai 

svarbus, nes jis sumaţina agresyvųjį potencialą ir stiprina dalykinę 

orientaciją, gebėjimą susikaupti. Sportas mokykloje – puiki socialinio 

mokymo ir sveikatos švietimo aplinka, sumaţinanti laimėjimo ir pralaimėjimo 

svarbą, pabrėţianti maksimalų visų vaikų įsitraukimą į skirtingas sporto rūšis 

pagal asmenines, socialines ir gebėjimų pakraipas, suteikianti dţiaugsmo ir 

sėkmės pojūtį visiems, nekliudanti formuotis gebėjimams ir jų tobulėjimui, 

ugdanti gerą sportinį elgesį – savikontrolę, discipliną, bendradarbiavimą, 

pagarbą ir toleranciją. 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Laisvalaikis
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SPORTO KLUBAS „SAVI“ 

2009 metų vasario 26 dieną įkurtas Kuršėnų Lauryno Ivinskio 

gimnazijos sporto klubas „Savi“ (pirmininkas – Juozas Savickas). Pagrindinis 

klubo veiklos tikslas – propaguoti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, uţtikrinti 

gerą fizinę ir dvasinę savijautą, įtraukti į sportinę ir meninės saviraiškos 

veiklą įvairaus amţiaus grupių mokinius, jų tėvus, Šiaulių rajono gyventojus, 

rengti įvairius sportinius šou, parodas, šventes mokykloje, dalyvauti 

respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, palaikyti ryšius su Lietuvos ir 

uţsienio klubais, keistis moksleivių grupėmis su uţsienio partneriais.  

 

OLIMPINIS UGDYMAS 

„Mums būtina perkelti į mūsų pasaulį, žėrintį 

tyromis ugnimis, senovės kultūros kilnumą, 

pasiaukojimą, patriotizmą, pasiryžimą aukotis dėl 

meno ir rungtyniavimo džiaugsmą, pranašesnį už 

visas gyvenimo jėgas“. 

Ernestas Kuricijus 

 

 

  Pirmą kartą Olimpinės ţaidynės buvo aprašytos dar 776 metais 

pr. Kr.  

2010 metų balandţio 22-23 dienomis Palangoje vykusio 

projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ seminare 

,,Projekto 2009 metų veiklos ataskaita ir olimpinio ugdymo programos 

įgyvendinimo patirtis Palangos Senojoje gimnazijoje“ dalyvavo ir mūsų 

gimnazijos atstovai – projekto, neapsiribojančio vien bėgimu ar ţiniomis apie 

sportą, – naujokai. Projekto veikla gana plati – siekiama, kad olimpizmo 

idėjos būtų integruojamos į formalųjį ir neformalųjį ugdymo procesą visų 

tipų mokyklose, skatinant tarpdalykinę integraciją, tampančia prielaida 

mokiniams aktyviau įsitraukti į mokymosi procesą, bendradarbiauti, 

realizuoti savo kūrybinius sumanymus, atliekant projektinius darbus, įvairius 

tyrinėjimus realioje aplinkoje. Siekiama, kad olimpinis ugdymas būtų 

ugdomas ne tik per kūno kultūros, bet ir per lietuvių kalbos, dailės, istorijos, 

biologijos, technologijų ar kitas pamokas. 
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TARPTAUTINĖS VARŢYBOS 

 

VIRVĖS TRAUKIMAS 

Tarptautinėse virvės traukimo varţybose M. Gedminas (3Gc 

klasė), A. Šeinys (3Gc klasė), A. Krivickas (3Gc klasė), M. Sokas (3Gd 

klasė), M. Knečiūnas (3Ge klasė), K. Slavinskas (4Ge klasė) iškovojo 

pirmąją vietą, o K. Šliupas (2Gc klasė), T. Matusevičius (3Ga klasė) ir J. 

Kazlauskas (3Gc klasė)  – antrąją. 

 

SVARSČIŲ KILNOJIMAS 

   Geguţės 14 – 15 dienomis Šiauliuose lengvosios atletikos 

manieţe vykusiame Europos jaunimo ir vyrų svarsčių kilnojimo čempionate 

dalyvavo stipriausi svarsčių kilnotojai iš Rusijos Federacijos, Latvijos, 

Kazachstano, Ukrainos, Baltarusijos, Norvegijos, Suomijos, Estijos. 

Čempionate dalyvavo ir K. Slavinskas, Lauryno Ivinskio gimnazijos 

moksleivis. 

    Rovimo ir stūmimo dvikovėje gimnazistas, 32 kg svarstį 

išstūmęs 60 ir išrovęs 80 kartų, uţėmė antrąją vietą, o atstovaudamas 

Lietuvai svarsčių kilnojimo estafetės rungtyje su rinktinės draugais taip pat 

buvo antras.  

K. Slavinskas Europos svarsčių kilnojimo čempionate rovimo ir 

stūmimo dvikovėje bei svarsčių kilnojimo estafetės rungtyse iškovojo net du 

sidabro medalius. 
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RESPUBLIKINĖS VARŢYBOS 

 
 

SVARSČIO KILNOJIMAS 

 
Vasario 13 dieną Kuršėnų Daugėlių 

pagrindinėje mokykloje sporto klubas 

„Savi“ organizavo atviras Šiaulių rajono 

svarsčio kilnojimo varţybas Šiaulių 

rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus taurei laimėti. Įvairiose 

svorio kategorijose dalyvavo 68 

pajėgiausi Lietuvos jaunimo ir jaunių 

amţiaus sportininkai. Šiaulių rajonui 

atstovavo Kuršėnų Lauryno Ivinskio 

gimnazijos, Pavenčių ir Meškuičių 

vidurinių mokyklų bei Stasio Anglickio 

pagrindinės mokyklos sportininkai. Buvo 

pagerinti aštuoni 16 kilogramų svarsčio 

kilnojimo rekordai.  

   Šiaulių rajono sportininkai iškovojo dvi pirmąsias, septynias 

antrąsias ir keturias trečiąsias vietas. K. Šliupas (2Gc klasė) jaunių svorio 

kategorijoje iki 73 kg surinko 188 taškus. Gimnazistas, 16 kg svarstį išstūmęs 

90 kartų ir išrovęs 196 kartus, tapo nugalėtoju. Antrąją vietą, surinkęs 203,5 

taško,  iškovojo M. Sokas (3Gd klasė). 

   Trečiąją vietą, surinkęs 125 taškus, uţėmė Lauryno Ivinskio 

gimnazijos sportininkas T. Matusevičius (3Ga klasė). 

    Jaunimo grupės atstovai kėlė ir rovė 24 kg svarstį. Antrąją 

vietą, surinkęs 59 taškus, iškovojo A. Krivickas (3Gc klasė). Trečioji vieta 

atiteko 4Ge klasės moksleiviui K. Slavinskui (165 taškai) ir 4Gd klasės 

moksleiviui A. Rotar (113 taškų).  

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus taurę surinkusi 182 

taškus laimėjo Šiaulių rajono rinktinė.  
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Balandţio 10 dieną Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 

finalinėse svarsčio kilnojimo varţybose A. Kazlauskas (1Gb klasė), K. 

Šliupas (2Gc klasė), T. 

Matusevičius (3Ga klasė), A. 

Krivickas (3Gc klasė), A. Šeinys 

(3Gc klasė), M. Sokas (3Gd klasė), 

A. Rotar (4Gc klasė) ir K. 

Slavinskas (4Ge klasė) iškovojo 

antrąją vietą.  

 

 

SMIGINIS 
 

                      Balandţio 24 d. Jonavoje vykusiose Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio finalinėse smiginio (klasikinio) varţybose A. Stugys 

(2Gc klasė) ir Ţ. Petraitis (3Gb klasė) uţėmė 8 vietą. 

 

VIRVĖS TRAUKIMAS 
 

Kovo 27 dieną Panevėţyje vykusiose Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio virvės traukimo varţybose Armandas Kazlauskas (1Gb 

klasė), Osvaldas Kadauskas (2Gc klasė), Kęstutis Šliupas (2Gc klasė), T. 

Matusevičius (3Ga klasė), Armandas Krivickas (3Gc klasė), Artūras Šeinys 

(3Gc klasė), Mantas Gedminas (3Gc klasė), Justas Kazlauskas (3Gc klasė), 

M. Sokas (3Gd klasė) ir K. Slavinskas (4Ge klasė) iškovojo 7 vietą. 

 

LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS 

M. Tamošaitis (3Gb klasė) Šiaulių rajono atvirose lengvosios 

atletikos taurės varţybose šuolio į tolį 

rungtyje iškovojo antrąją (6.69 cm), o 

60 m bėgime – trečiąją vietą (7,47 s). 
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   Geguţės 7 dieną Šiauliuose vykusiose Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio atskirų rungčių finalinėse varţybose dėl geriausių 

rezultatų varţėsi net 35 komandos, suvaţiavusios iš visos Lietuvos. 

 Šiaulių rajonui atstovavo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos komandos 

sportininkai: S. Perminas (2Gc klasė), M. Tamošaitis (3Gb klasė),                 

M. Daujotas (4Ga klasė), J. Barsteiga (4Gb klasė), Ţ. Dragūnas (4Gd klasė) ir 

K. Satkauskas (4Gd klasė). Gimnazijos komandai, surinkusiai 60,5 taško, 

atiteko 11 vieta. 

   M. Tamošaitis (3Gb klasė) šuolio į tolį rungtyje iškovojo 

antrąją vietą (6.83 m).  
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FUTBOLAS 

Birţelio 21-22 dienomis Kauno Nacionalinėje futbolo 

akademijoje vyko didţiausių Baltijos šalyse moksleivių futbolo ţaidynių 

„Eţiogolas“ superfinalas. Į laikinąją sostinę susirinkę 10 apskričių 

nugalėtojai, pirmiausia varţęsi seniūnijų, savivaldybių ir apskričių 

turnyruose, po mėnesį trukusių kovų atvyko į Nacionalinę futbolo akademiją 

išsiaiškinti, kuri komanda Lietuvoje yra stipriausia. Į superfinalą vyko ir 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos komanda – Šiaulių apskrities 

„Eţiogolo“ ţaidynių nugalėtoja. Gimnazijai atstovavo: L. Andriekus (1Gb 

klasė), E. Jacytė (1Gb klasė), T. Ručinskas (2Ga klasė),  V. Šukys (2Ga 

klasė), E. Šalaitis (2Ga klasė), A. Norvaišas (2Gb klasė), J. Ščipokas (2Gb 

klasė), D. Simonovičius (2Gb klasė), V. Šiukšteris (2Gd klasė) ir K. Jurašiūtė 

(2Gd klasė). 

   Šiemet stipriausios Lietuvos mokyklos vardą 14-17 metų 

amţiaus grupėje pelnė Marijampolės „Sūduvos“ gimnazija, finale 2:0 įveikusi 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnaziją – pajėgiausią Šiaulių  apskrities futbolo 

komandą. Vicečempionams Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos 

direktorius E. Vencius įteikė didţiulę taurę, diplomus, medalius ir 

profesionalų futbolo stalą. E. Šalaitis pripaţintas geriausiu puolėju. 
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TARPZONINĖS VARŢYBOS 
 

SVARSČIO KILNOJIMAS 

 
Kovo 13 dieną Joniškyje vykusiose Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio tarpzoninėse svarsčių kilnojimo varţybose gimnazijos 

sportininkai, aplenkę visus varţovus, iškovojo pirmąją vietą ir pateko į 

finalines varţybas.  

   Gimnazijos komandai atstovavo K. Šliupas (2Gc klasė), 

surinkęs 154,5 taško, T. Matusevičius (3Ga klasė), surinkęs 142,5 taško bei 

A. Šeinys (3Gc klasė), surinkęs 130 taškų.  

   Pirmąsias vietas iškovojo A. Krivickas (3Gc klasė), surinkęs 

211,5 taško, M. Sokas (3Gd klasė), surinkęs 220 taškų, A. Rotar (4Gd klasė), 

surinkęs 232,5 taško ir K. Slavinskas (4Ge klasė), surinkęs 270,5 taško. A. 

Kazlauskas (1Gb klasė), surinkęs 126 taškus, iškovojo trečiąją vietą.  

 Varţybų metu pagerinti šeši Šiaulių rajono svarsčių kilnojimo rekordai. 

A. Krivickas (3Gc klasė), surinkęs 211,5 taško, pagerino Šiaulių rajono 

dvikovės rekordą sportininkų iki 68 kg svorio kategorijoje. Kitoje svorio 

kategorijoje (iki 78 kg) K. Slavinskas (4Ge klasė), išrovęs svarstį 247 kartus, 

pagerino Šiaulių rajono rovimo rekordą. Šis rekordas yra ir absoliutus Šiaulių 

rajono rovimo rekordas.  

   Svorio kategorijoje iki 85 kilogramų M. Sokas (3Gd klasė) 

stūmimo rungtyje svarstį išstūmė 110 kartų ir dvikovėje surinkęs 220 taškų 

pagerino Šiaulių rajono rekordus. Svorio kategorijoje daugiau kaip 85 kg A. 

Rotar (4Gd klasė) svarstį išstūmė 155 kartus ir stūmimo rungtyje pagerino 

Šiaulių rajono rekordą.  
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APSKRITIES VARŢYBOS 
 

KREPŠINIS 
 

Balandţio 17 dieną Joniškyje vykusiose Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio mergaičių, gimusių 1994 metais ir jaunesnių, krepšinio 

zoninėse varţybose E. Juškaitė (8a klasė), P. Tekoriūtė (8a klasė), J. Katkutė 

(8d klasė), L. Baniulytė (8d klasė), F. Jakaitė (1Gb klasė), E. Jacytė (1Gb 

klasė) ir V. Bagdonavičiūtė (1Gc klasė) iškovojo trečiąją vietą. 

 

 

LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS 

 
Balandţio 28 dieną Šiaulių rajono 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio 

gimnazijos sporto klubo „Savi“  

atvirose lengvosios atletikos šuolio į 

aukštį varţybose 1994-1996 g.m. 

amţiaus grupėje K. Jurašiūtė (2Gd 

klasė) iškovojo antrąją (140 cm), o 

J. Katkutė (8d klasė) – trečiąją vietą (135 cm). E. Krancaitė (2Ga klasė) 

1991-1993 g.m. amţiaus grupėje šuolio į aukštį rungtyje buvo trečia (130 

cm). M. Tamošaitis (3Gb klasė) šuolio į aukštį rungtyje 1991-1993 g.m. 

amţiaus grupėje uţėmė antrąją vietą (175 cm). 
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FUTBOLAS 

 
Birţelio 9 dieną vykusiame 

Lietuvos seniūnijų mokyklų 

futbolo ţaidynių „Eţiogolas“ 

finaliniame Šiaulių apskrities 

etape 14-17 metų moksleivių 

amţiaus grupėje gimnazijos 

komanda (L. Andriekus (1Gb 

klasė), E. Šalaitis (2Ga 

klasė), V. Šukys (2Ga klasė), 

T. Ručinskas (2Ga klasė), J. Ščipokas (2Gb klasė), A. Norvaišas (2Gb klasė) 

ir K. Jurašiūtė (2Gd klasė), nugalėjusi visus priešininkus (Pakruojo Linkuvos 

gimnaziją rezultatu 3:0, Kelmės Karklėnų pagrindinę mokyklą 4:0, o finale 

Akmenės gimnaziją 2:0), tapo ţaidynių nugalėtoja.  

Geriausiu vartininku pripaţintas Vilius Šiukšteris, o rezultatyviausio puolėjo, 

į varţovų vartus įmušusio 6 įvarčius, vardas atiteko V. Šukiui. Geriausiai 

kamuolį ţongliravo E. Šalaitis (246 kartai). 
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RAJONO VARŢYBOS 

 
„OLIMPINIS RUDUO – 2009“ 

 
   Sporto šventėje „Olimpinis ruduo – 2009“ dalyvavo net 615 

sportininkų iš visų Šiaulių  rajono 

mokyklų. Jaunieji sportininkai ţaidė 

futbolą, krepšinį 3x3, tinklinį, traukė 

virvę, išbandė smiginio rungtį, šokinėjo 

per šokdynę, mėtė 8 kg ir 16 kg  svarstį, 

bėgo krosą. 

 7-8 klasių futbolo varţybose gimnazijos komanda (M. Šaulys (8a klasė), K. 

Valantinas (8a klasė) B. Alsys (8b klasė), E. Markevičius (8b klasė), M. 

Rimkus (8b klasė) ir D. Diringis (8b klasė) iškovojo pirmąją vietą.  

                9-10 klasių mergaičių 3x3 varţybose pirmąją vietą iškovojo E. Jocytė (1Gb 

kl.), F. Jakaitė (1Gb klasė), V. Bagdonavičiūtė (1Gc klasė), G. Kalinytė (1Gc 

klasė), o 9-10 klasių berniukų 3x3 

varţybose – E. Alejūnas (2Gb klasė), A. 

Norvaišas (2Gb klasė), J. Ščipokas (2Gb 

klasė), D. Simonovičius (2Gb klasė). 

 

11-12 klasių mergaičių komanda 

(K. Astrauskaitė (3Gc klasė), E. 

Alejūnaitė (4Ga klasė), A. Daunytė 

(4Gc klasė), I. Norvaišaitė (4Gc 

klasė), G. Barzdelytė (4Gc klasė),   

I. Lučinskytė (4Gd klasė), G. 

Spulginaitė (4Gd klasė) tinklinio 

varţybose uţėmė pirmąją vietą. 
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11-12 klasių berniukų komanda 

(M. Daujotas (4Ga klasė), R. 

Jankus (4Ga klasė), K. 

Satkauskas (4Gd klasė), Ţ. 

Dragūnas (4Gd klasė), T. Jocas 

(4Gf klasė), T. Švedas (4Gf 

klasė), E. Navickas  (4Gf klasė) 

tinklinio varţybose taip pat 

uţėmė pirmąją vietą.  

Virvės traukimo varţybose gimnazijos 

komandai (B. Bielskytė (2Gc klasė), 

Dţ. Vozbutaitė (2Gc klasė), J. 

Kazlauskas (3Gc klasė), A. Krivickas 

(3Gc klasė), M. Gedminas (3Gc klasė) 

M. Knečiūnas (3Gd klasė), M. Sokas 

(3Gd klasė), A. Rotar (4Gd klasė), K. 

Slavinskas (4Ge klasė) atiteko antroji vieta. 

 

 

E. Ratkutė, surinkusi 65 taškus, 

mergaičių smiginio varţybose 

buvo pirmoji, o T. Druktenytė, 

surinkusi 60 taškų, – antroji.  

 

 

 

 

Berniukų smiginio varţybose 

surinkęs 102 taškus antrąją 

vietą uţėmė A. Dambrauskas 

(3Gc klasė).  
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Maţvydas Tamošaitis (3Gb klasė) 

šuoliukų per šokdynę rungtyje buvo 

antras (168 kartai).  

   

 

 

 

8 kg svarsčio metimų (merginos) 

rungtyje R. Ponelytė (3Ga klasė) uţėmė 

antrąją (7.15m), o E. Alejūnaitė (4Ga 

klasė) – trečiąją vietą (7.08 m).  

K. Satkauskas (4Gd klasė) 16 kg 

svarsčio metime (vaikinai) uţėmė 

antrąją (7.88 m), o M. Tamošaitis 

(3Gb klasė) – trečiąją vietą (7.40 m). 

  

 

Pirmąją vietą 500 m (1:36.3 s) kroso 

bėgimo rungtyje iškovojo gimnazistė 

K. Astrauskaitė (3Gc klasė).  

 

 

 

 

Antroji vieta 1000 m (2:58.8 s) 

bėgime atiteko Ţ. Dragūnui (4Gd 

klasė).  

 

Trečias 1000 m bėgime liko (3:08.0 s) 

M. Tamošaitis (3Gb klasė), o 2000 m 

(7:02.4) bėgimo rungtyje – E. Šalaitis 

(2Ga klasė). 
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SVARSČIŲ KILNOJIMAS 

Kovo 1 dieną Kuršėnų Daugėlių pagrindinėje mokykloje 

vykusiose Šiaulių rajono moksleivių svarsčio kilnojimo varţybose mūsų 

gimnazijos sportininkai, surinkę 143 taškus, iškovojo pirmąją vietą bei 

pagerino 11 rajono rekordų. Varţybose pasiekta net 14 Šiaulių rajono 

svarsčio kilnojimo rekordų. Svorio 

kategorijoje iki 58 kg A. Kazlauskas (1Gb 

klasė) svarstį išstūmė 60 kartų (107,5 

taško) ir uţėmęs antrąją vietą .stūmimo 

rungtyje pagerino rajono rekordą. 

 A. Krivickas (3Gc klasė) svorio 

kategorijoje iki 68 kg svarstį išstūmė 130 

kartų. Sportininkas, dvikovėje surinkęs 210,5 taško, iškovojo pirmąją vietą ir 

stūmimo rungtyje pagerino rajono rekordą. 

 Svorio kategorijoje iki 73 kg K. Šliupas (2Gc klasė), surinkęs 175 taškus, 

iškovojo pirmąją vietą, o A. Šeinys (3Gc klasė), surinkęs 109,5 taško, liko 

trečias. 

 Nenugalimas svorio kategorijoje iki 78 kg buvo K. Slavinskas (4Ge klasė), 

išstūmęs svarstį 164 kartus ir išrovęs 229 kartus. Sportininkas dvikovėje 

surinko 278,5 taško ir pagerinęs net 6 rajono rekordus pasiekė absoliučiai 

geriausią rezultatą. 

 Svorio kategorijoje iki 85 kg pirmąją vietą uţėmė M. Sokas (3Gd klasė), 

surinkęs 177 taškus, o antroji vieta atiteko T. Matusevičiui (3Ga klasė), 

surinkusiam 145 taškus.  

 Svorio kategorijoje virš 85 kg absoliutus nugalėtojas – A. Rotar (4Gd klasė), 

svarstį išstūmęs 143 kartus. Sportininkas, dvikovėje surinkęs 238 taškus, 

iškovojo pirmąją vietą bei pasiekė naują rajono rekordą.  

SMIGINIS 

Balandţio 10 dieną Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje 

vykusiose Šiaulių rajono bendrojo lavinimo mokyklų smiginio varţybose A. 

Stugys (2Gc klasė) ir Ţ. Petraitis (3Gb klasė) uţėmė pirmąją, o V. Verkytė 

(4Ga klasė) ir G. Stanionytė (3Ge klasė) – antrąją vietą. 
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KREPŠINIS 

Krepšinis - populiariausia sporto šaka ne tik Lietuvoje, bet ir 

mūsų gimnazijoje. Pirmoji krepšinio komanda susikūrė apie 1993 metus. 

    Jau penktus metus iš eilės vyksta krepšinio varţybos Daugėlių 

pagrindinės mokyklos mokinių prezidento S. Kumţos pereinamajai taurei 

laimėti. Šiemet balandţio 16 dieną 

krepšinio turnyras vyko Gruzdţių 

gimnazijoje. Dėl stipriausios krepšinio 

klasės vardo varţėsi Daugėlių 

pagrindinės, Meškuičių ir Pavenčių 

vidurinių mokyklų bei Gruzdţių ir 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijų 

sportininkai. 

Pereinamoji taurė penktą kartą atiteko mūsų gimnazijos 2Gb 

klasės komandai, kurią sudarė: E. Alejūnas, M. Kryţanauskas, A. 

Lazdauskas, A. Norvaišas, D. Simonovičius, J. Ščipokas ir T. Tamošaitis. 

Šiai komandai jau antrus metus iš eilės atiteko stipriausios krepšinio klasės 

vardas Šiaulių rajone. 

                                                                                    

2009-2010 m.m. gimnazijos sporto 

klubo „Savi“ komanda dalyvavo 

Šiaulių rajono vyrų mėgėjų 

krepšinio lygoje. Turnyrinėje 

lentelėje komanda uţėmė aštuntą 

vietą. 

 

LENGVOJI ATLETIKA 

Šiaulių rajono lengvosios atletikos 

komandinėse varţybose L. Baniulytė (8d 

klasė), J. Katkutė (8d klasė), V. 

Bagdonavičiūtė (1Gc klasė), K. 

Astrauskaitė (3Gc klasė) ir I. Norvaišaitė 

(4Gc klasė) uţėmė antrąją vietą. 



2009-2010 M.M. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS SPORTO KLUBO „SAVI“ VEIKLA IR PASIEKIMAI 

 

 

 18 

ŠIAULIŲ RAJONO LENGVOSIOS ATLETIKOS JAUNUČIŲ, 

JAUNIŲ IR JAUNIMO PIRMENYBĖS 

Geguţės 27 dieną lengvosios atletikos jaunių, jaunučių ir 

jaunimo pirmenybėse K. 

Astrauskaitė (3Gc klasė) jaunuolių 

400 m bėgime uţėmė pirmąją 

vietą (1:09.8 s). 

 V. Bagdonavičiūtė jaunučių šuolio 

į tolį rungtyje buvo trečia (4.28 

cm). J. Katkutė jaunučių šuolio į 

aukštį rungtyje uţėmė pirmąją 

vietą (1.35 cm), o jaunučių 600 g 

ieties metime buvo antra (12.35 

cm). Jaunių 100 m bėgime S. 

Perminas (2Gc klasė) uţėmė 

pirmąją vietą (12.1 F 11.9 s), o 

200 m bėgime buvo antras (25.3 

s). Jaunių šuolio į aukštį rungtyje 

S. Perminas (2Gc klasė) buvo 

pirmas (1.70 cm). M. Drąsutis (1Gb 

klasė), 100 m bėgime uţėmęs 

trečiąją vietą (12.6 F 12.4 s) , 200 

m bėgime taip pat liko trečias (25.5 

s).  

Dţiuginantys M. Tamošaičio (3Gb 

klasė) rezultatai. Sportininkas net 

tris kartus uţėmė pirmąsias vietas: jaunuolių 200 m bėgime (24.6 s), 

jaunuolių šuolio į tolį rungtyje (6.89 cm) bei jaunuolių trišuolio rungtyje 

(14.40 cm).  

Jaunučių 800 m bėgime G. Radeckis (8d 

klasė) uţėmė antrąją vietą (2:24.9 s). 
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Jaunuolių šuolio į aukštį rungtyje J. Barsteiga (3Gb klasė) iškovojo pirmąją 

vietą (1.75 cm), o jaunuolių trišuolio rungtyje buvo antras (12.24 cm). 

Jaunučių šuolio į aukštį rungtyje D. Daujotui (8a klasė) atiteko antroji vieta 

(1.60 cm). Jaunių šuolio į aukštį rungtyje H.Andrijauskas (8a klasė) buvo 

antras (1.45 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

Birţelio 17-18 dienomis Šiauliuose vykusiose lengvosios atletikos 

pirmenybėse M. Tamošaitis (3Gb klasė) pagerino šuolio į tolį (6m 96cm) ir 

trišuolio (14 m 53 cm) rajono rekordus.  

                                FUTBOLAS 

Geguţės 26 d. Kuršėnuose 

vyko Šiaulių rajono seniūnijų mokyklų 

„Eţiogolo“ finalinės varţybos, kuriose 

rungėsi 15 mokyklų. 14-17 metų 

moksleivių amţiaus grupėje nugalėtoja 

tapo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos komanda.  

VIRVĖS TRAUKIMAS 

Kovo 16 dieną Šiaulių rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų virvės traukimo 

varţybose A. Kazlauskas (1Gb klasė), 

B. Bielskytė (2Gc klasė), Dţ. 

Vozbutaitė (2Gc klasė), O. Kadauskas 

(2Gc klasė), K. Šliupas (2Gc klasė), T. 

Matusevičius (3Ga klasė), A. Krivickas 

(3Gc klasė), A. Šeinys (3Gc klasė), M. Gedminas(3Gc klasė), J. Kazlauskas 

(3Gc klasė), M. Sokas (3Gd klasė), M. Knečiūnas (3Gd klasė), K. Slavinskas 

(4Ge klasė) uţėmė pirmąją vietą. 
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TARPKLASINĖS VARŽYBOS 

8 ir 1G klasių berniukų futbolo 

varţybose pirmąją vietą iškovojo 1 Gb 

klasės moksleiviai (P. Arvasas, V. 

Skirbauskas, L. Andriekus, L. 

Kazlauskas, M. Drąsutis, V. 

Kriaučionis, A. Kazlauskas, Š. Mockus). 

8 ir 1G klasių berniukų futbolo 

varţybose 8b klasės moksleiviai (D. 

Dringis, B. Alsys, A. Liutkus, M. 

Rimkus, E. Markevičius, D. Gadeikis, 

V. Eitutis, S. Olišauskas) iškovojo 

antrąją vietą. 

 8 ir 1G klasių berniukų futbolo 

varţybose trečiąją vietą iškovojo 8a klasė (M. Šaulys, K. Valantinas, K. 

Mikoliūnas, K. Andriulis, H. 

Andrijauskas, L. Ceizaris).  

3-4G klasių berniukų futbolo 

varţybose 3Gc klasės moksleiviai 

(A. Dambrauskas, Just. Mingėla, N. 

Bielskis, A. Šeinys, J. Kazlauskas, 

M. Gedminas, A. Krivickas) 

iškovojo pirmąją vietą.  
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3-4 G klasių berniukų futbolo varţybose 4Ga klasės moksleiviai (R. Jankus, 

M. Daujotas, V. Perminas, V. Balčiūnas, K. Bernotas, E. Alejūnaitė) iškovojo 

antrąją vietą.  

3Gb klasės moksleiviams                  

(J. Barsteigai, E. Grabskiui, M. 

Tamošaičiui, M. Urbonui, B. Jonuškai, 

Ţ. Petraičiui, M. Sidabrui) atiteko 

trečioji vieta. 

 

 

8 ir 4G klasių merginų futbolo 

 varţybose 3Gc klasės merginos (I. 

 Vestartaitė, R. Braţaitė, K. 

Astrauskaitė, V. Basytė, G. Griciūtė) 

iškovojo pirmąją vietą. 

Antroji vieta atiteko 4Gc klasės 

moksleivėms (I. Norvaišaitei, A. 

Daunytei, G. Barzdelytei, J. Milerytei, 

V. Zaurakaitei). 

 

 

 

 

 

 

 

Trečioji vieta atiteko 8c klasės 

moksleivėms (O. Leliukaitei, S. 

Jankutei, I. Rupšytei, G. Daujotaitei, 

V. Kiriejėvaitei, K. Šlikaitei). 
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TINKLINIS 

   Šiuolaikinio tinklinio tėvynė – Jungtinės Amerikos Valstijos. 

Yra ţinių, kad panašus į tinklinį ţaidimas buvo ţaidţiamas daugiau kaip prieš 

2500 metų senovės Graikijoje. 

  Ši sporto šaka itin mėgstama ir mūsų gimnazijos moksleivių. 2-4 G klasių 

tinklinio varţybose 4Ga klasės 

moksleiviai (R. Jankus, M. 

Daujotas, K. Biškauskas, V. 

Balčiūnas, V. Perminas, E. 

Alejūnaitė, A. Ogunauskaitė) 

iškovojo pirmąją vietą. 

 

 

 

 

Antrąją vietą iškovojo 4Gb 

klasės moksleiviai (T. Jonušas, 

A. Kudrevičius, S. Jokūbauskas, 

E.  Silkartas, R. Ručinskas, R. 

Ramoškaitė).  

 

 

 

 

Trečioji vieta atiteko 3Gb klasės 

moksleiviams (M. Tamošaičiui, 

J. Barsteigai, E. Grabskiui, B. 

Jonuškai, Ţ. Petraičiui, Ţ. 

Milakniui, D. Pakalniškytei).  
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SPORTINĖ POPIETĖ „MERGAITĖMS IR NE TIK“ 

 

Balandţio 27 dieną Kuršėnų politechnikos mokykloje vykusioje 

tradicinėje sporto popietėje mergaitėms „Mergaitėms ir ne tik“ laureatėmis 

tapo gimnazijos komanda (G. Dulevičiūtė (2Ga klasė), J. Gagaraitė (2Ga 

klasė), V. Šveţaitė (2Ga klasė), E. Krancaitė (2Ga klasė), E. Alejūnaitė (4Ga 

klasė), A. Daunytė (4Gc klasė), I. Norvaišaitė(4Gc klasė) ir G. Barzdelytė 

(4Gc klasė). 
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AKCIJOS, PROJEKTAI 

 
„NORIME SPORTUOTI – ĮSIRENGIAME PATYS“ 

 
Gimnazija dalyvavo akcijoje 

„Norime sportuoti – 

įsirengiame patys“. Lietuvos 

mokinių ir studentų sporto centro 

inicijuojama ir organizuojama 

akcija siekia skatinti bendrojo 

lavinimo mokyklų moksleivius ir 

vietos bendruomenių narius atnaujinti, įsirengti sportui, ţaidimams ir poilsiui 

skirtas aikšteles, kad moksleiviai naudingai ir turiningai būtų uţimti 

laisvalaikiu pavasario ir vasaros metu. Akcijos rezultatas – įrengta lauko 

tinklinio aikštelė. 

 

„SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS“ 
 

2009-2010 m.m. dalyvavimas projekte 

„Sporto inventoriaus ir įrangos 

įsigijimas“. Laimėjus projektą, uţ 8000 

Lt nupirkti nauji modernūs trys 

treniruokliai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      „PAŽINK IR UGDYK SAVE“ 

 
2009-2010 m.m dalyvauta projekte „Paţink ir ugdyk save“. 

Gautos lėšos (500 Lt)  panaudotos organizuojant įvairius sporto renginius. 


