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Tarp gimnazistų – Europos čempionato prizininkas 

Buvusi Vijolių, vėliau – Sporto vidurinė mokykla rugsėjo pirmąją pasitiko kitokia. Dar kovo mėnesį ugdymo 

įstaiga tapo pirmąja šalies sporto gimnazija. 

Vakar mokiniai rinkosi į sporto salę. Šiemet jų daugiau – čia mokysis 217 jaunuolių iš įvairių šalies 
regionų. Pernai jų buvo 193. 

Šventės metu pagerbti didžiausius sportinius apdovanojimus iškovoję moksleiviai. Vienas jų – laisvųjų 

imtynių sportininkas, Sporto gimnazijos vienuoliktokas Mantas Adomaitis. Iš Pagėgių atvykusiam vaikinui 

ąžuolo vainikas įteiktas už Europos imtynių jaunių čempionate, laisvųjų imtynių turnyre, iškovotą trečiąją 
vietą. 

Toks pasiekimas aštuonerius metus sportuojančiam Mantui yra didžiausias. Baltijos jaunių žaidynėse, 

vykusiose Vokietijoje, buvo antras. 

„Imtynės – rimtų vyrų sporto šaka. Kelerius metus pasportavęs prie jos prisirišau. Dabar jau negaliu neiti į 

treniruotes net ir kelias dienas. O šiemet tikimės kilti į aukštesnį lygį. Treniruotis su vyrų rinktine. Jei 
pasiseks, važiuosim į Europos, pasaulio čempionatus“, – sakė M. Adomaitis. 

Vaikus treniruos pietų afrikietis 

Rugsėjo pirmąją su Sporto gimnazijos moksleiviais sveikinosi ir naujas regbio treneris iš Pietų Afrikos 

Respublikos – Ntando Manyosha. 

Jis yra pirmasis treneris užsienietis mokykloje. N. Manyosha jaunuosius regbininkus treniruos du kartus 

per savaitę. Kone metus N. Manyosha padeda treniruoti Lietuvos regbininkus. Prieš tai jis žaidė ir 
treniravo savo gimtinėje. 

„Man labai svarbu daryti įtaką jaunajai kartai. Tam, kad jie, subrendę ir pasiruošę žaisti nacionalinėje 

komandoje, suprastų pagrindinius principus ir mano viziją. Sieksiu, kad jie galėtų būtų lygūs jau 
žaidžiantiems rinktinėje. Sieksiu pagerinti jų žaidimo įgūdžius“, – apie savo tikslus Sporto gimnazijoje 

kalbėjo N. Manyosha. 

Laukia naujos salės, aikštyno ir renovacijos 

Sporto gimnazijos direktorės Irmos Abromaitienės žodžiais, prieš pat rugsėjo pirmąją sulaukta ir 

Vyriausybės dovanos – 19 vietų geltonojo autobusiuko. 

„Jis buvo labai reikalingas. Iki šiol neturėjome jokios transporto priemonės. Į sporto bazes vaikai 
važinėdavo miesto autobusais. Jais grįždavo. Todėl po treniruočių pamokose mokiniai būdavo pavargę“, – 

sakė I. Abromaitienė. 

Dar viena naujovė – Sporto gimnazijoje patvirtinta stipendijų skyrimo tvarka. Geriausiai besimokantiems ir 

geriausių sportinių rezultatų pasiekusiems bus skiriama stipendija. Ji bus mokama kiekvieną mėnesį 
vienerius metus. Ją šiemet turėtų gauti 5 mokiniai. 

„Vaikams keliamas iššūkis suderinti mokslą ir sportą, – tikslą įvardijo Sporto gimnazijos direktorė. – Lėšas 

stipendijoms skirs rėmėjai. Ieškome tų, kurie nori įsijungti į mūsų veiklą, skatinti ir motyvuoti vaikus.“ 
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Direktorė viliasi, kad atsiras lėšų naujos 4 000 kvadratinių metrų ploto sporto salės statybai. Tam prireiktų 

trijų milijonų eurų. Lėšų bus prašoma Vyriausybės. Šansus jas gauti neseniai padidino Šiaulių 

savivaldybės taryba, pritarusi siūlymui prie salės statybų prisidėti 30 procentų – 900 tūkstančių eurų. 

Ruošiamasi modernizuoti ir Sporto gimnazijos aikštyną. Tikimasi, kad tai finansuos Lietuvos futbolo 
federacija. 

Neseniai Šiaulių savivaldybė paskelbė ieškanti rangovo ugdymo įstaigos pastato atnaujinimo techniniam 

projektui parengti. Anksčiau skaičiuota, kad tam prireiktų 5 milijonų litų (1,4 milijono eurų). Tikimasi, kad 

lėšų iš Valstybės investicijų programos skirs Vyriausybė. 

Gimnazijoje ugdomi 6–12 klasių mokiniai. Kultivuojama 15 sporto šakų. 

Padaugėjo mokinių 

Šiemet pirmąją Mokslo ir žinių dieną taip pat šventė „Santarvės“ gimnazija. Anksčiau ji vadinosi 
„Santarvės“ vidurine mokykla. 

„Gimnazijos vardas mūsų mokyklai svarbus, nes galime išsaugoti savo išskirtinumą. Čia mokosi tautinės 
mažumos – rusakalbiai vaikai. Todėl svarbu tęstinumas, kai vaikai gimtosios kalbos pradeda mokytis nuo 

pat pirmos klasės ir baigia dvyliktoje klasėje“, – sakė „Santarvės“ gimnazijos direktorė Ingrida Kuolienė. 

Šiemet gimnazijos, kurioje mokosi 1–12 klasių mokiniai, duris atvėrė daugiau vaikų – 123. Pernai jų buvo 
109. Į mokyklą atėjo 22 pirmokai. 2014 metais septynmečių buvo 13, 2013 metais – 5. 

Iš viso šiemet rugsėjo pirmąją Šiaulių mokyklų duris atvėrė 13,5 tūkstančio moksleivių. Dar 5 000 vaikų 

lankys darželius. 

 


