
 

Kviečiame mokytis ir aktyviai sportuoti Panevėžio sporto 

vidurinėje mokykloje 

2014 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu Nr. 23-490 „Dėl 

sporto gimnazijų steigimo ir jų veiklos organizavimo“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2014 

m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio sporto vidurinės mokyklos įsteigimo“ įsteigė 

Panevėžio sporto vidurinę mokyklą.  

Mokyklos pastatas – buvusi sporto mokykla-internatas, kurioje mokėsi ir sportavo geriausi 

Lietuvos sportininkai. 

Panevėžio sporto vidurinė mokykla – tai specializuoto ugdymo sporto krypties mokykla. 

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. mokykloje ugdymas organizuojamas pagal pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo kartu su sporto ugdymu programas (bendrasis ugdymas derinamas su sportiniu ugdymu). 

Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į bendruosius ugdymo reikalavimus ir vykdomas 

taip, kad būtų užtikrinta prasminga bendrojo ugdymo dalykų, sporto krypties dalykų ir aktyvios 

sportinės veiklos darna.  

Šioje mokykloje galės mokytis ne tik Panevėžio miesto, bet ir aktyviai sportuojantys, 

gabūs sportui mokiniai iš visos Lietuvos.  

Nuo  2014 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio sporto vidurinėje mokykloje komplektuojamos 6, 7, 

8, 9, 10 ir 11 klasės. Sportinį meistriškumą mokiniai tobulins šiose sporto šakose: dviračių sportas 

(plentas ir trekas), futbolas (berniukai, gimę 1997 m. ir 2001 m.), boksas, baidarių ir kanojų 

irklavimas, dziudo, krepšinis (mergaitės, gimusios 2000-2002 m.), lengvoji atletika, plaukimas, 

rankinis (berniukai, gimę 1998–2000 m.), stalo tenisas, triatlonas, graikų-romėnų imtynės, sunkioji 

atletika. 

Įstojusiesiems mokytis į Panevėžio sporto vidurinę mokyklą suteikiamas ne tik kokybiškas 

bendrasis ugdymas pagal atitinkamas bendrojo ugdymo programas. Mokiniai (ne panevėžiečiai)  

nemokamai apgyvendinami, maitinami. Treniruos aukštos kvalifikacijos, patyrę treneriai. Mokiniai 

dalyvaus stovyklose ir varžybose. Užtikrinta sportinė medicininė priežiūra, derinamas pamokų ir 

treniruočių tvarkaraštis ir kt.  

Planuojama, jog 2015 m. rugsėjo 1 d. mokykla taps sporto gimnazija, kurioje mokysis ir 

sportuos 5-12 klasių mokiniai. 

 

Mokinių atranka, pateikiami dokumentai 

 

Į Panevėžio sporto vidurinę mokyklą priimami pažangūs moksle ir turintys gabumų sportui 

mokiniai. 

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus: 

1. Prašymą priimti į mokyklą; 

2. Gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją; 

3. Sporto medicinos centro pažymą (F-068/a). Neturintiesiems suteikiama galimybė pasitikrinti 

sveikatą priėmimo metu; 

4. Vaiko sveikatos pažymėjimą (F-027/a); 

5. Nacionalinės sporto šakos federacijos ar sporto mokymo įstaigos raštą, patvirtinantį 

sportininko meistriškumo rodiklį. 

6. Pažymėjimą ar pažymą apie turimą išsilavinimą ir mokymosi pasiekimus (iš ankstesnės 

mokyklos). 



Stojantieji laiko EUROFITO fizinio pajėgumo ir pasirinktos sporto šakos vertinimo testus 

(privalu turėti sportinę aprangą). 

Lietuvos rinktinės nariams, turintiems nacionalinės sporto šakos federacijos rekomendaciją, 

minėtų testų laikyti nereikia. 

Dokumentai priimami nuo 2014 m. gegužės 12 d. mokyklos raštinėje. Nepateikus visų 

dokumentų, vaikas priėmimo į mokyklą atrankoje nedalyvauja. 

Priėmimo į Panevėžio sporto vidurinę mokyklą atranka vyks 2014 m. gegužės 22-24 

dienomis: 

1. 2014 m. gegužės 22 d. (ketvirtadienis) 14.00 – 18.00 val. (futbolas, rankinis, krepšinis)  

2. Likusios sporto šakos: 

2.1. 2014 m. gegužės 23 d. (penktadienis) 10.00 – 18.00 val. 

2.2. 2014 m. gegužės 24 d. (šeštadienis) 10.00 – 15.00 val. 

Stojančiuosius vertins ir atrinks mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo 

į mokyklą komisija. 

Visa informacija apie priėmimą skelbiama mokykloje adresu Liepų alėja 2, Panevėžys  ir 

mokyklos tinklalapyje www.senvages.panevezys.lm.lt 

 

Kontaktai: 

 

Panevėžio sporto vidurinės mokyklos direktorius 

Kazimieras Armonavičius, tel.: 8 45 582335, 8 687 23619,  

el.p.: rastine@senvages.panevezys.lm.lt  

 

Panevėžio miesto švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas   

Eugenijus Kuchalskis, tel.: 8 45 501376, 8 615 52835 

  

Panevėžio miesto kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas  

Algimantas Mykolaitis, tel.: 8 45 581144, 8 620 70362 

 

http://www.senvages.panevezys.lm.lt/
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