Pasiekimai regione, šalyje ir už jos ribų
2013−2014 m. m.

2014 m. gegužės 30–31 d. I a klasės mokinys Irmantas Vasiljevas Respublikinės
skaitymo skatinimo akcijos „Imant knygą, pamiršk niekus“ (A. Baranauskas) tapo laureatu
tarp 8–9 klasių mokinių.
2014 m. gegužės 9 d. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos
keturkovės tarpzoninėse varžybose Eigirdas Čugunovas laimėjo II vietą.
2014 m. gegužės 9 d. tarpzoninėse lengvosios atletikos keturkovės varžybose
(Utenoje) mūsų gimnazijos berniukų komanda laimėjo III vietą.
2014 m. gegužės 3 d.finalinėse dviračių kroso varžybose (Ignalinoje) mūsų
gimnazijos komanda laimėjo 12 vietą Lietuvoje.
2014 m. balandžio 24 d. I a klasės mokinys Irmantas Vasiljevas Lietuvos moksleivių
žinių konkurse „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ laimėjo I vietą.
2014 m. balandžio 10−12 d. XXI Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos
olimpiadoje Karolina Jonušaitė, III a klasės gimnazistė laimėjo II vietą.
2014 m. balandžio 9 d. I a klasės mokinys Irmantas Vasiljevas pateko tarp 30 geriausių
Lietuvos moksleivių žinių konkurse „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“.
2014 m. respublikiniame konkurse „Lietuvos laisvės kovų ir netekčių istorija“ Greta
Šimkutė, III b kl. mokinė, laimėjo II vietą.
2014 m. respublikiniame konkurse „Lietuvos laisvės kovų ir netekčių istorija“
Gediminas Skačkauskas, III a kl. mokinys, laimėjo II vietą.
2014 m. respublikiniame konkurse „Lietuvos laisvės kovų ir netekčių istorija“ Linas
Sabaliauskas, III a kl. mokinys, laimėjo III vietą.
2014 m. respublikiniame konkurse „Lietuvos laisvės kovų ir netekčių istorija“
paskatinamąsias vietas užėmė Aira Klungytė (III a kl.), Laura Litvinionokytė (IV kl.),
Beatričė Abariūtė (IV kl.) ir Lukas Kačinskas (IV kl.).
2014 m. kovo 15 d. Rokiškyje zoninėse 3−4 klasių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs" estafečių
varžybose mūsų gimnazijos komanda laimėjo III vietą.
2013 m. gruodžio 7d. Rokiškyje zoninėse 5−6 klasių kvadrato varžybose mūsų
gimnazijos mergaičių komanda laimėjo II vietą.

Pasiekimai regione, šalyje ir už jos ribų
2012−2013 m. m.
Respublikiniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ mūsų gimnazijos
mokinė Saulė Putriutė (IV b kl.) laimėjo I vietą.
Respublikiniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ mūsų gimnazijos
mokinys Deividas Žukauskas (IV b kl.) laimėjo I vietą.
Respublikiniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ mūsų gimnazijos
mokinys Linas Sabaliauskas (II g kl.) laimėjo II vietą.
Respublikiniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ mūsų gimnazijos
mokinė Aira Klungytė (II a kl.) laimėjo paskatinamąją vietą.
Balandžio 11−12 d. Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje Kaune II a klasės mokinė
Aira Klungytė laimėjo III vietą.
2013 m. balandžio 6 d. Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos (LJMM) baigiamasis
uždavinių sprendimo konkurse mūsų gimnazijos mokinė Dovilė Paškevičiūtė visus
uždavinius išsprendė nepriekaištingai ir kartu su kitais penkiais Lietuvos mokiniais tapo
konkurso nugalėtoja.
2013 m. balandžio 6 d. mūsų gimnazijos Rugilė Ledzinskaitė dalyvavo tarptautinio
konkurso „Matmintinis“ respublikos finale ir tarp 1-3 klasės mokinių užėmė 11 vietą.
2013 m. kovo 25 d. Lukas Girdziušas už gražiausią nuotrauką konkurse „Paukščiai
mažieji draugai“, skirtame Paukščių dienos 90-osioms metinėms ir jos iniciatoriui
profesoriui T. Ivanauskui pagerbti, apdovanotas diplomu.
2013 m. kovo 22 d. regioniniame piešinių konkurse „Metų laikai miške“ mūsų gimnazijos
mokinės Darja Kinžagulova, Rugilė Ledzinskaitė ir Rūta Survilaitė tapo nugalėtojomis.
2013 m. kovo 9 d. Rokiškyje zoninėse 5−6 klasių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs" estafečių
varžybose mūsų gimnazijos komanda laimėjo II vietą.
2012 m. sausio 26 d. Lietuvos mokinių (g. 2000−2001 m.) olimpinio festivalio
berniukų
tarpzoninėse kvadrato varžybose Ignalinoje Visagino „Verdenės“
gimnazijos komanda laimėjo III vietą (t.y. 9−12 vietą Lietuvoje).
2012 m. gruodžio 8 d. Lietuvos mokinių (g. 2000−2001 m.) olimpinio festivalio
berniukų
zoninėse
kvadrato
varžybose
Rokiškyje
Visagino
„Verdenės“
gimnazijos komanda laimėjo I vietą.
2012 m. lapkričio 12−13 d. respublikiniame IT konkurse „Bebras 2012“ tarp septintokų
mūsų gimnazijos 7 b klasės mokinys Donatas Krasauskas laimėjo I vietą.

Pasiekimai regione, šalyje ir už jos ribų
2011−2012 m. m.

2011 m. lapkričio 25 d. Tarptautinėje mokinių kūrybos parodoje „Mitologija mano žvilgsniu“
Juliaus Visakavičiaus kūrybinis darbas, vertinimo komisijos sprendimu pripažintas geriausiu.
7 a klasės mokinė Gabrielė Jegorenkaitė nugalėjo „Kalbų Kengūros 2011“ Lyderių ture ir
laimėjo kelionę į Estijos sostinę Taliną 2012 m. birželio viduryje.
2012 m. gegužės 16 d. mūsų gimnazijos komanda pradinių klasių mokinių konkurso
„ŠVIESOFORAS“ III etape laimėjo I vietą.
2012 m. balandžio 28 d. mūsų gimnazijos 7 a klasės mokinys Irmantas Vasiljevas
Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje (tarp 6-8 klasių mokinių) laimėjo III vietą.
2012 m. balandžio 14−15 d. XXII Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje Eimantas Balčiūnas
laimėjo III vietą.
2012 m. vasario 18 d. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioniniame etape
Deividas Žukauskas laimėjo III vietą.
2012 m. vasario 10 d. regioninėje
Paškevičiūtė laimėjo III vietą.
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2011 m. gruodžio 3 d. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio miesto mokyklų pradinių klasių
zoninėse kvadrato varžybose Visagino „Verdenės“ gimnazijos komanda laimėjo III vietą.
2012 m. balandžio 21−22 d. Nacionalinėje politologijos olimpiadoje Ieva Bražėnaitė laimėjo
IV vietą.
2012 m. Gretos Šimkutės rašinys konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“
laimėjo paskatinamąją vietą.
2012 m. Lino Sabaliausko rašinys konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“
laimėjo paskatinamąją vietą.

