
 Plūdinės žūklės klubas “Menkės”   

POLEDINĖ ŽŪKLĖ  

2022 -01-15 Rėkyvos ežere (Šiaulių r.) įvyko antrasis Lietuvos 

poledinės žūklės čempionato etapas. Asmeninėje įskaitoje vienas iš čempionato 

lyderių yra Aidas Šunta. Jis pirmajane etape užėmė 8 vietą, antrajame – 4 vietą. 

A.Šuntos komanda abiejuose etapuose iškovojo I vietą. 

Pirmajame Lietuvos čempionato etape dalyvavo ir Austrius Šešeika, 

kuris asmeninėje įskaitoje užėmė 4 vietą. Antrame etape A.Šešeika nesivaržė.  

Poledinės žūklės varžybos vyko Mantviliškio tvenkinyje (Kėdainių r.). Biržietis 

Vaidas Gučas asmeninėje įskaitoje iškovojo II vietą. 

Sausio 29 d. Varniuose vyko poledinės žūklės varžybos. Dalyvavo 15 

komandų. Biržiečių komanda Dainius Ulevičius ir Vaidas Gučas. Susumavus 

abiejų turų bendrus rezultatus biržiečiai tapo varžybų nugalėtojais. 

Biržietis Aidas Šunta Lietuvos poledinės žūkės čempionate (vasario 5 d.) iškovojo 

trečiąją vietą ir buvo pakviestas prisijungti prie geriausiųjų šalies žvejų rinktinės. 

Lietuvos žūklės plūdine meškere čempionato II etepe nugalėjo 

komanda, kurios sudėtyje – biržiečiai Mindaugas Trybas ir Austrius Šešeika. 

Birželio 18 d. Šiaulių rajone įvyko žūklės varžybos „Šiaulių lyga“ II 

etapas. Etapo nugalėtoju tapo Austrius Šešeika. 

 

 BADMINTONO VARŽYBOS 

2022 sausio 22 d. Panevėžyje vyko badmintono varžybos „Kavos Era 

taurė“. Biržiečių dvejetas Mindaugas Trybas ir Mindaugas Kancleris B grupės 

dvejetuose iškovojo pirmąją vietą. 

Sausio 28 d. Panevėžio STC klube vykovyrų vienetų turnyras, kuriame Mantas 

Bartuškevičius tapo nugalėtoju. 

Vasario12 dieną Panevėžyje vyko badmintono turnyras „Panevėžys City 

Open“. Mindaugas Trybas iškovojo antrąją vietą. Vyrų dvejetų C grupės varžybose 

Egidijus Karaliūnas ir Vaidas Korolkovas trečiame ture biržiečiai iškovojo trečiąją 

vietą.  

Gegižės 14 d. Vilniuje vyko Lietuvos badmintono teurės C pajėgumi 

grupės varžybos. Jose Mindaugas Trybas iškovojo net dvi pirmąsias vietas. 

 BIRŽŲ FUTBOLO KLUBAS „ŠIRVĖNA“  

Futbolininkai pradėjo ruoštis naujam sezonui. Šiuo metu sportininkai 

dalyvauja 2022 m. PAFF salės futbolo I lygos čempionate. 

Biržų "Širvėna" futbolininkai po nesėkmingo starto birželio 5 d.  žaidė 

antrąsias 2022 m. LFF  III lygos "KOMEX" taurei laimėti futbolo varžybas su "FK 

Dambava" ir gražiu stiliumi  nugalėjo 7:2 (4:0). Tris įvarčius pelnė Ignas 



Kurklietis, du Lukas Šimėnas, po vieną Simonas Laužikas ir Egidijus Šnaras. 

Sekančias varžybas biržiečiai žais namuose sekmadienį 12 val. su 2020 metų 

čempionais Panevėžio "Atomas" futbolininkais. 

2022 m. LFF  III lygos "KOMEX" taurei laimėti futbolo varžybas su 

Pasvalio komanda 6:3 . Tris įvarčius pelnė komandos naujokas Kęstutis Balčiūnas, 

po vieną – Egidijus Šnaras, Lukas Šimėnas ir Vytenis Plentauskas. 

Birželio 12 d. „Širvėna“ namų aikštelėje rezultau 3:1 įveikė Ukmergės „FKS 

Ukmergė c“ ir LFF III lygos PAFF čempionate įsirašė antrąją pergalę. 

Biržų „Širvėnos“ futbolininkai  po pralaimėtų rungtynių 1:3 Panevėžio 

"Ekranas B" komandai (įvartį pelnė V. Plentauskas) šį sekmadienį (2022-06-12) 

žaidė PAFF III lygos futbolo varžybas su  FKS "Ukmergė C" komanda. Biržiečiai 

nugalėjo ją rezultatu 3:1, nors pirmieji praleido pirmame kėlinyje įvartį. Baigiantis 

pirmajam kėliniui V. Plentauskas iš 11 m baudinio rezultatą išlygino. Antrame 

kėlinyje iniciatyvą turėjo biržiečiai. Pelnyti du gražūs įvarčiai: vieną pelnė L. 

Šimėnas, o baigiantis varžyboms pergalę įtvirtino K. Balčiūnas. 

Biržų "Širvėna" futbolininkai po nesėkmingo starto birželio 5 d.  žaidė 

antrąsias 2022 m. LFF  III lygos "KOMEX" taurei laimėti futbolo varžybas su "FK 

Dambava" ir gražiu stiliumi  nugalėjo 7:2 (4:0). Tris įvarčius pelnė Ignas 

Kurklietis, du Lukas Šimėnas, po vieną Simonas Laužikas ir Egidijus Šnaras. 

Sekančias varžybas biržiečiai žais namuose sekmadienį 12 val. su 2020 metų 

čempionais Panevėžio "Atomas" futbolininkais. 

 SPORTO KLUBAS „JĖGA“ 

2022 m. birželio 4-5 dienomis Jonavoje vyko Lietuvos klasikinės jėgos 

trikovės čempionatas. Jame biržiečiai iškovojo du aukso medalius. Svorio 

kategorijoje iki 93 kg biržietis Eligijus Greviškis tapo absoliučiu varžybų 

nugalėtoju. Paulius Morkvėnas tapo čempionu svorio kategoijoje iki 105 kg. 

Birželio 29 – liepos 3 d. dienomis Čekijoje vyko jėgos trikovės Europos 

čempionatas.Biržietis Eugenijus Cibulskis 45-49 amžiaus grupėje, svorio 

kategorijoje iki 100 kg lietuvis užėmė pirmąją vietą.  

 MOTOKLUBAS „PONORAS“ 

2022 m. gegužės 10 d. Latvijoje vykusiame motokroso čempionate biržietis 

Liutauras Variakojis su kolega rokiškėnu Ryčiu Kiškūnu veteranų klasėje iškovojo 

pirmąją vietą.  

Gegužės 24 d. Anykščiuose vykusio Lietuvos ir Baltijos šalių motokroso 

čempionato I etape Biržų motoklubo „Ponoras“ nariai Liutauras Variakojis ir Rytis 

Kiškūnas motociklų su priekabomis kategorijoje tapo čempionais. 



 Gegužės 31 d. Rokiškyje vyko Sėlijos taurės II-ojo etapo motokroso 

varžybos. Motocikų su priekaba grupėje auksą iškovojo Liutauras Variakojis ir 

Rytis Kiškūnas. 

Birželio 6 d. Latvijoje, Dobelėje vykusiame motokroso čempionate, 

Liutauras Variakojis su Ryčiu Kiškūnu motociklų su priekaba kategorijoje, 

veteranų grupėje iškovojo aukso medalį. 

Birželio 11 d. Latvijoje vykusiame motokroso čempionate biržietis Liutauras 

Variakojis kartu su latviu Antosu Martinšu motociklų su priekaba, veteranų 

grupėje iškovojo pirmąją vietą. 

Rugpjūčio 13 d.Latvijoje, Speltės trasoje vykusiame motokroso čempionate 

Liutauras Variakojis su kolega latviu Antonsu Martinšu, motociklų su priekaba 

klasėjeciškovojo pirmąją vietą. 

 MOTOKLUBAS „AGARAS“ 

2022 m. balandžio mėn. „Lietuvos taurės“ I-ojo etapo motokroso varžybose 

klubo „Agaras“ nariai iškovojo tris prizines vietas ir pateko į trečiąją vietą iš 30 

šalies komandų. 

Balandžio 3 dieną Rokiškio Moto-Roki trasoje vyko motokroso varžybų 

„Selijos Taurė“ pirmojo etapo varžybos. Jose sėkmingai startavo Biržų motoklubo 

„Agaras“ sportininkai. Klaidas Bulkauskas 125cc motociklų klasėje užėmė 

pirmąją vietą, Marius Pelanis  MX1 C klasėje iškovojo iškovojo antrąją vietą. 

750cc (motociklai su priekabomis) „Agaro“ komandos atstovai Tomas Baltušis ir 

Tadas Natka galutinėje įskaitoje buvo antri. Keturačių (Quad) klasėje veteranų 

grupėje Kęstutis Juodokas liko trečias. 

Gegužės 8 dieną Biržų motokroso trasos teritorijoje įvyko dviračių kroso 

varžybų „Selijos taurė“ II etapas. Varžėsi 85 dviratininkai. 

Gegužės 15 d. motoklubas „Agaras“ nariai Tomas Baltušis ir Tadas Natka 

Lietuvos taurės trečiajame etape, motociklų su priekaba kategorijoje iškovojo 

pirmąją vietą. Komandinėje įskaitoje klubas užėmė antrąją vietą. 

Gegužės 24 d. Anykščiuose vykusio Lietuvos ir Baltijos šalių motokroso 

čempionato I etape Biržų motoklubo „Agaras“ atstovai Tomas Baltušis ir Tadas 

Natka užėmė trečiąją vietą. 

Gegužės 31 d. Rokiškyje vyko Sėlijos taurės II-ojo etapo motokroso 

varžybos. Tris prizines vietas iškovojo „Agaras“ atstovai. Antrąją vietą motociklų 

su priekaba klasėje Tomas Baltušis ir Tadas Nataka. Trečioji vieta keturračių 

motociklų veteranų grupėje atiteko Kęstučiui Juodokui, trečias tapo ir Benas 

Narvidas, važiavęs 65 kub. cm motocilų klsėje. 



Gegužės 28 dieną DRMC autodrome Šiaulių r įvyko 2022 metų Lietuvos 

supermoto čempionato II etapas ir taurės I etapas. Varžybose gerai pasirodė Justas 

Kantaravičius, kuris S4 motociklų klasėje iškovojo antrąją vietą. 

Birželio 11 d. Pakruojyje vykusiame motoksoso čempionate motoklubas 

„Agars“ komandinėje įskaitoje pakilo į anrtąją vietą. Pirmąją vietą motociklų su 

priekabomis klsėje iškovojo Biržų motoklubo „Agaras“ lyderiai Tomas 

Baltrušaitis ir Tadas Natka, antrąją – Dovydas Ausiejus ir Žygimantas Vaisiūnas. 

Birželio 18 dieną Smalininkų kartodrome vyko Lietuvos supermoto 

čempionato IV etapo ir taurės II etapo varžybos. Motoklubo „Agaras“ atstovas 

Dovydas Venclovas S2 motociklų klasėje iškovojo antrąją vietą. 

Liepos 2-3 dienomis Biržų motokroso trasoje įvyko motokroso taurės IV 

etapas. MX1C motociklų klsėje pirmąją vietą iškovojo Marius Pelanis. Dovydas 

Venclovas MX1B motociklų klasėje iškovojo trečiąją vietą. Klaidas Bulkauskas 

125 cc motociklų klasėje – trečioji vieta. Tomas Baltušis ir Tadas Natka motociklų 

su priekabomis pirmoji vieta, Žygimantas Vaisiūnas ir Dovydas Ausiejus antri. 

Liepos 9 d. Rokiškio Moto-Roki trasoje vyko Lietuvos motokroso 

čempionato antrojo etapo varžybos. Jose antrąją vietą motociklų su priekaba 

klasėje iškovojo Liutauras Variakojis su priekabininku iš Latvijos. Trečiąją vietą 

užėmė Biržų motoklubas „Agaras“ lyderiai Tomas Baltušis ir Tadas Natka. 

Liepos 18-20 dienomis Biržų motokroso trasoje vyko pirmoji vasaros vaikų 

stovykla, kurią organizavo Biržų motoklubas „Agaras“. Stovykloje dalyvavo 

dvylika jaunųjų sportininkų, iš kurių septyni aktyviai dalyvauja varžybose. 

Liepos 30-31 dienomis Utenos Alių trasoje vyko trečiasis Lietuvos 

motokroso čempionato etapas. Motociklų su priekabomis klasėje trečiąją vietą 

iškovojo Tomas Baltušis ir Tada Nataka. 

Rugpjūčio 6-7 dienomis Panevėžio motokroso trasoje vyko finalinis 

penktasis Lietuvos taurės etapas ir metiniai sportininkų apdovanojimai. 

Penkiasdešimties kubinių centimetrų klasėje Biržų motoklubo „Agaras“ klubo 

narys Orestas Baltušis liko penktas ir metinėje rezultatų suvestinėje užėmė 

trečiąją vietą. 65 kubinių cemtimetrų klasėje Ignas Žiemelis iškovojo dvyliktą 

vietą, Benas Narvydas tryliktas. 

MX1C klasėje Biržų motoklubo“Agaras“ sportininkai Marius Lukšė bendroje 

varžybų įskaitoje -ketvirtas, Tadas Špokas – aštuntas ir Marius Pelanis po dviejų 

važiavimų liko septintas. Marius Pelanis metinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą 

ir į Biržus parvežė auksinės vietos taurę. Šimto dvidešimt penkių kubinių 

centimetrų  klasėje. Trečiąją vietą užėmė klubo narys Klaidas Bulkauskas, 

metinėje įskaitoje trečias. Veteranų 40+ klasėje motoklubo „Agaras“ sportininkas 



Tomas Baltušis užėmė antrąją vietą ir metiniuose varžybų apdovanojimuose 

laimėjo trečiosios vietos taurę. Veteranų 50+ klasėje Gintaras Strautnikas 

penktajame Lietuvos taurės etape liko ketvirtas ir metinėje įskaitoje iškovojo 

trečiąją vietą. Motociklų su priekabomis klasėje metinėje įskaitoje T. Baltušio ir 

T Natkos komanda metinėje įskaitje iškovojo pirmąją  vietą. Žygimantas 

Vaisiūnas ir Dovydas Ausiejus užtikrintai baigė abu važiavimus ir lipo ant trečios 

vietos pakylos, metinėje įskaitoje sportininkai antroji vieta. 

Quad veteranų klasėje motoklubo atstovas Kęstutis Juodokas užėmė ketvirtąją 

vietą. Po penkių etapų K. Juodokas iškovojo trečiąją vietą. 

Metiniuose apdovanojimuose Biržų motoklubo „Agaras“ šventė pergalę. Klubo 

narių pastangomis laimėta sidabrinė taurė. 

 

 BIRŽŲ ŠAŠKIŲ KLUBAS 

Š. m. gegužės 15 d. įvykusiose Biržų šaškių klubo taurės varžybose dalyvavo 

52 dalyviai. Biržiečių įskaitoje pirmas Algis Zakrys, antras Stasys Gintautas, 

trečias Gytis Auštikalnis. 

Rugpjūčio 6-7 dienomis vyko šaškių varžybos Biržų miesto taurei laimėti. 

Jos surengtos Kirdonių daugiafunkciame centre. 

Pagrindinėje įskaitoje, surinkęs 9 taškus iš 11 galimų, nugalėjo Valdemaras 

Veršulis (Anykščiai). Antras buvo puse taško atsilikęs Algirdas Urbonas iš 

Mažeikių. Trečias – Jūras Ragauskis (Šiauliai, 8 taškai). Biržiečių žaidėjų 

įskaitoje pirmavo Titas Aleksiūnas, antras liko Stasys Gintautas, trečias – Petras 

Plepys. Biržietė Zita Kėželienė buvo geriausia tarp moterų, o savivaldybės 

įsteigtą specialųjį prizą laimėjo jauniausias aštuonmetis varžybų dalyvis biržietis 

Jokūbas Špokas. 

 

 STALO TENISO KLUBAS „TOPSAS“ 

Balandžio 22-24 d. Liepojoje vyko Šiaurės Eurpos šalių veteranų stalo teniso 

varžybos, kuriose Lietuvos garbę gynė biržietis Petras Plepys. Asmeninėje 

įskaitoje P.Plepys iškovojo 9-tą vietą. Poroje su panevėžiečiu Broniumi 

Kiškūnu liko ketvirti. 

 BIRŽŲ AEROKLUBAS 

Liepos 24 dieną į Biržus susirinko sklandymo veteranai iš visos Lietuvos. 

Biržų sklandytojų veteranų komandai atstovavo Voldis Undzėnas, Augis 

Balčiūnas, Kęstutis Cucėnas, Jurijus Vasiljevas ir Rimantas Šopis. Biržiečių 

komanda užėmė 4 vietą. 



Biržų aeroklubo komanda tapo Lietuvos čempionias – nugalėtoju taimerių 

aviamodelių klasėje tapo Darijus Atkočiūnas, o bronza sklandytuvų klsėje 

atiteko Mantvydui Latvėnui. 

Rūgpjūčio mėn. dvi savaites Biržuose vyko Lietuvos klubinės klasės 

sklandymo čempionatas, kuriame dalyvavo 21 pilotas iš Lietuvos ir Latvijos, 

daugelis – patyrę, didelę varžybų patirtį turintys sportininkai. Biržų 

aeroklubui atstovavo jo viršininkas sklandytojas Mantas Binkis ir jaunas 

pilotas Ugnius Kairys.  v 

 

 BIRŽŲ AUTOMOBILIŲ KLUBAS 

Liepos 10 d. Aukštaitijos autokroso taurė II etapas BIRŽAI 

D1600 - Vytautas Tumasas 1 vieta, D1600 - Danas Januševičius 3 vieta  

2500RWD - Dainius Dambrauskas 1 vieta, Open2500 - Erikas Narbutas 3 

vieta. Komandinė įskaita - Biržų ASK 1vieta  

 

 


