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1898 m. Suvieke buvo įkurta pradinė mokykla. Jos įkūrimo iniciatorius buvo Suvieko dvaro 
savininkas Piotras Lyšinas. Mokyklos statybą finansavo turtuolis Maslauskas (Maslovskis). Yra 
žinoma, kad 1912-1913 metais mokykloje dirbo du mokytojai, I-IV klasėse mokėsi apie 80 
mokinių. Mokymas vyko rusų kalba. Pirmojo pasaulinio karo metais mokykla neveikė, o 1918 
metais, dar vokiečiams tebesant Suvieke, mokykla veikė dvaro rūmuose. 1930-1931 metais dirbo 
keturi mokytojai, veikė biblioteka, Jaunųjų ūkininkų „ratelis“ bei Angelaičių organizacija, buvo 
demonstruojamas begarsis kinas. 1949 metais mokykla reorganizuota į septynmetę, 1952 metais 
išleista pirmoji septynmetės mokyklos laida. 1961 metais mokykla reorganizuota į aštuonmetę, o 
vėliau – į devynmetę bei dešimtmetę. Tuo metu mokykloje mokėsi virš 100 mokinių. 
1985 metais mokykla perkelta į naujai pastatytą, pastatą, kuriame buvo įrengta sporto salė, 
valgykla, biblioteka, dirbtuvės, muziejus, o prie mokyklos įrengtas stadionas ir vaikų žaidimų 
aikštelė. Nuo 1986 iki 1998 metų mokykloje buvo komplektuojamos 9 klasės, o nuo 1999 iki 2002 
metų – 10 klasių. 2003-2004 mokslo metais buvo vėl 9 klasės, o nuo 2004 metų rugsėjo – 8 klasės. 
Mokyklai suteiktas pagrindinės mokyklos statusas. 
 1998 metais Suvieko pagrindinė mokykla minėjo 100 metų jubiliejų. Per 100 metų mokyklą baigė 
apie 1450 mokinių, joje dirbo per 100 mokytojų. Mokyklos direktoriais dirbo V.Nenorta, V.Šileikis, 
M.Adamonytė, J.Jurkėnas, V.Kesilis, R.Balčytienė. Ilgiausiai (40 metų) mokyklai vadovavo Vincas 
Mindaugas Urbonas. 
2008 metų rugsėjo 1 d. prie Suvieko pagrindinės mokyklos prijungiamas Samanių skyrius, kuriame 
mokėsi 1-4 klasių mokiniai. Skyrius veikė buvusios Samanių mokyklos patalpose, jam vadovavo 
vedėja Tatjana Vorobjova. Nuo 2009 metų rugsėjo 1 d. Samanių skyriaus mokiniai perkeliami į 
Suvieko mokyklą, kuri tapo Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Suvieko pagrindinio ugdymo 
skyriumi. Skyriui vadovavo vedėja Regina Balčytienė. 2012 metais prie mokyklos prijungtas 
Suvieko vaikų darželis. Zarasų rajono savivaldybės sprendimu nuo 2015 m. rugsėjo 
nekomplektuojamos 5-8 klasės, pradėta pastato renovacija. Nuo 2016 m. rugsėjo 
nekomplektuojamos 1-2 klasės, baigta mokyklos pastato renovacija.  Nuo 2017 m. Suvieko skyriuje 
nekomplektuojamos pradinės klasės, komplektuojama tik mišri priešmokyklinio ugdymo grupė 
(priešmokyklinio amžiaus vaikai su ikimokyklinio amžiaus vaikais).  
 
Daugiau informacijos http://www.sirviomokykla.lt/articles.php?cat_id=8 


