
Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos 2015-2016 m.m. pasiekimai 

 2-4 klasių mokiniams A. Lauraitytei, V. Kontrimui ir A. Bielkauskui dalyvavusiems 

Klaipėdos r. meninio skaitymo konkurse ir užėmusiems I vietą (V.Kontrimas) 

(mokyt. A.Triušytė, A.Krušinskienė, I.Sireikienė); 

 2,4 klasių mokiniams P.Mendeliui, J.Paliulytei, E.Dabrišiui ir R.Holverda 2016 m. 

balandžio 19 d. dalyvavusiems Klaipėdos r. šachmatų varžybose ir užėmusiems III 

vietą (mokyt. I.Sireikienė) 

 3-5 klasių 22 mokinimas 2016 m. balandžio 23 d. dalyvavusiems Klaipėdos dainų 

šventės perklausoje ir patekusiems į Lietuvos dainų šventę (mokyt. G.Krušinskis); 

 3-4 klasių 10 mokinių 2016 m. gegužės 3 d. dalyvavusiems pradinių klasių trikovės 

varžybose ir užėmusiems III (mergaitės) ir IV (berniukai) vietas (mokyt. 

A.Krušinskienė, I.Sireikienė); 

 1-4 klasių 4 mokiniams 2016 m. gegužės 6 d. dalyvavusiems rajoniniame konkurse 

„Šviesoforas“ ir užėmusiems I vietą (mokyt. I. Sireikienė) 

 1-4 klasių 4 mokiniams 2016 m. gegužės 12 d. dalyvavusiems regioniniame konkurse 

„Šviesoforas“ ir užėmusiems I vietą (mokyt. I. Sireikienė) 

 2-4 klasių mokiniams A.Lauraitytei, V.Kontrimui ir A.Bielkauskui dalyvavusiems 

Klaipėdos r. meninio skaitymo konkurse ir užėmusiems I vietą (V.Kontrimas) 

(mokyt. A.Triušytė, A.Krušinskienė, I.Sireikienė); 

 2,4 klasių mokiniams P.Mendeliui, J.Paliulytei, E.Dabrišiui ir R.Holverda 2016 m. 

balandžio 19 d. dalyvavusiems Klaipėdos r. šachmatų varžybose ir užėmusiems III 

vietą (mokyt. I.Sireikienė) 

 3-5 klasių 22 mokinimas 2016 m. balandžio 23 d. dalyvavusiems Klaipėdos dainų 

šventės perklausoje ir patekusiems į Lietuvos dainų šventę (mokyt. G.Krušinskis); 

 3-4 klasių 10 mokinių 2016 m. gegužės 3 d. dalyvavusiems pradinių klasių trikovės 

varžybose ir užėmusiems III (mergaitės) ir IV (berniukai) vietas (mokyt. 

A.Krušinskienė, I.Sireikienė); 

 1-4 klasių 4 mokiniams 2016 m. gegužės 6 d. dalyvavusiems rajoniniame konkurse 

„Šviesoforas“ ir užėmusiems I vietą (mokyt. I. Sireikienė) 

 1-4 klasių 4 mokiniams 2016 m. gegužės 12 d. dalyvavusiems regioniniame konkurse 

„Šviesoforas“ ir užėmusiems I vietą (mokyt. I. Sireikienė) 

 1-4 klasių 4 mokiniams 2016 m. gegužės 26 d. dalyvavusiems respublikiniame 

konkurse „Šviesoforas“ ir užėmusiems VIII vietą (mokyt. I. Sireikienė) 

 3-4 klasių 11 mokinių 2016 m. gegužės 13 d. dalyvavusiems pavasario kroso 

varžybose ir užėmusiems I vietą (mokyt. A.Krušinskienė, I.Sireikienė); 



 2,4 klasių mokiniams 2016 m. gegužės mėn. dalyvavusiems diagnostiniuose ir 

standartizuotuose testuose (mokyt. A.Triušytė, L.Kizalavičienė, I.Sireikienė); 

 2a klasės mokiniams dalyvavusiems piešinių konkurse „Nupieškime Kovo 11-ą 

švenčiančią Klaipėdą“ (mokyt. L.Kizalavičienė); 

 2-4 klasių klasių 10 mokinių 2016 m. kovo mėn. dalyvavusiems Gamtos kengūroje 

(mokyt. A.Triušytė, A.Krušinskienė, I.Sireikienė); 

 8-10 klasių 4 mokiniams 2016 m. kovo 3 d. dalyvavusiems bendrojo ugdymo 

mokyklų smiginio varžybose ir užėmusiems vietą (mokyt. A.Šimkevičius); 

 5-8 klasių 13 mokinių dalyvavusiems Kovo 11-osios minėjime Gargžduose (mokyt. 

R. Končiauskienė, V.Jurgulienė, D. Vinciūnienė) 

 5-10 klasių 6 mokiniams 2015 m. gegužės 6 d. dalyvavusiems istorijos viktorinoje 

„Europrotai” ir užėmusiems III vietą (mokyt. L. Uktverienė); 

 6-8 klasių 8 mokiniams 2016 m. kovo 17 d. dalyvavusiems Klaipėdos r. 6-8 klasių 

mokinių geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” (mokyt. R.Sabaliauskienė); 

 6-8 klasių mokiniams 2016 m. kovo 20 d. dalyvavusiems Istorijos kengūroje ir 

laimėjusiems auksinius kengūros diplomus (mokyt. L.Uktverienė); 

 2-10 klasių  23 mokiniams  2016 m. kovo mėn. dalyvavusiems  Matematikos 

kengūroje (mokyt. L.Jurevičienė); 

 7-8 klasių mokinimas L.Rimkui, G.Čiunkaitei ir D.Naujokitei 2016 balandžio 4 d. 

dalyvavusiems konkurse „Baitukas“ ir užėmusiems VIII vietą. (mokyt. 

D.Vinciūnienė); 

 5,6 klasių mokinėms A.Jurkutei, D.Norvaišaitei 2016 m. kovo 16 d. dalyvavusiems 

Klaipėdos r. bendrojo lavinimo mokyklų diktanto konkurse ir užėmus I vietą 

(A.Jurkutė) (mokyt. A.Simanauskienė); 

 6, 8 klasės mokiniams 2016 m. gegužės mėn. dalyvavusiems standartizuotuose 

testuose (mokyt. A.Simanauskienė, L.Jurevičienė,  L.Uktverienė, R.Sabaliauskienė, 

L.Linartaitė, E.Sakalauskas, S.Brazauskienė); 

 7-8 klasių 6 mokiniams 2016 m. gegužės 11 d. dalyvavusiems renginyje „Protų 

kovos“ (mokyt. I.Galdikaitė); 

 5-8 klasių 10 mokinių 2016 m. kovo 10 d. dalyvavusiems nacionaliniame  konkurse 

„Lietuvos istorijos žinovas“ (mokyt. L.Uktverienė, D.Vinciūnienė); 

 10 klasės mokinėms D. Bagočiūtei ir G. Riaukaitei dalyvavusioms konkurse „Aš čia 

esu“ (mokyt. L. Uktverienė); 

 6 klasės 5 mokiniams 2016 m. kovo mėn. dalyvavusiems piešinių konkurse „Jausmų 

paletė“ (mokyt. R.Končiauskienė); 



 6-8 klasių mokiniams K. Staponui, D. Jakaitytei, K.Pliuškiui ir J.Tydekui 2016 m. 

kovo 17 d. dalyvavusiems  ir užėmusiems I vietą Klaipėdos r. šaškių varžybose  

(mokyt. A.Šimkevičius); 

 6-8 klasių mokiniams K.Staponui, D.Jakaitytei, K.Pliuškiui ir J.Tydekui 2016 m. 

balandžio 2 d. dalyvavusiems  ir užėmusiems I vietą finalinėse šaškių varžybose  

(mokyt. A.Šimkevičius); 

 5-10 klasių 12 mokinių 2015 m. balandžio 28 d. dalyvavusių  virvės traukimo 

varžybose ir laimėjusiems II  vietą.  (mokyt.  A.Šimkevičius); 

 5-8 klasių 20 mokinių 2016 m. balandžio 6 d. dalyvavusioms finalinėse Ladygolo 

varžybose ir laimėjusiems  III ir V vietas.  (mokyt.  A.Šimkevičius); 

 5-10 klasių 12 mokinių 2016 m. gegužės 10 d. dalyvavusioms lengvosios atletikos 

varžybose ir užėmusiems II vietą (mokyt.  A.Šimkevičius); 

 5-10 klasių 13 mokinių 2016 m. balandžio 6 d. dalyvavusiems Klaipėdos r. pavasario 

kroso varžybose ir užėmusiems I vietą (mokyt. A.Šimkevičius) 

 7-9 klasių 11 mokinių  2016 m. gegužės 11 d. dalyvavusiems futbolo „Golas 2016” 

varžybose ir užėmusiems IV vietą (mokyt. A.Šimkevičius) 

 5-6 klasių 10 mokinių  2016 m. gegužės 13 d. dalyvavusiems futbolo „Golas 2016” 

varžybose ir užėmusiems I vietą (mokyt. A.Šimkevičius) 

 5-9 klasių 23 mokiniams  2016 m. gegužės 17 d. dalyvavusiems futbolo „Golas 

2016” varžybose ir užėmusiems I ir IV vietas (mokyt. A.Šimkevičius) 

 


