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UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR APTARNAVIMO 

TERITORIJŲ PRISKYRIMO UTENOS  RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLOMS PAGAL UGDYMO PROGRAMAS  

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. TS-77 

Utena  

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, 16 

straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 

2-4 dalimis, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą, profesinio mokymo 

įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 

m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo 

lavinimo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 2, 3, 6, 7, 9 

punktais, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 

„Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 

10, 11, 13-17 punktais ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 

d. sprendimą Nr. TS-127 „Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-75 

redakcija), Utenos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Priskirti aptarnavimo teritorijas Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokykloms pagal ugdymo programas pagal priedą. 

3. Pripažinti netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. 

sprendimą Nr. TS-81 „Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir 

papildymais. 

4. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre, savivaldybės 

interneto svetainėje www.utena.lt . 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas       Vidmantas Valinčius 

  



PATVIRTINTA 

Utenos rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-77 

(2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-123 redakcija) 

 

ASMENŲ PRIĖMIMO Į UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO 

MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo tvarkos aprašas (toliau 

- Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas (toliau - mokykla) mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

priėmimo tvarką, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų 

dokumentų priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo 

metus tvarką. 

1
1
.
 

Į priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami pagal atskiru Utenos rajono 

savivaldybės (toliau – savivaldybės) tarybos sprendimu patvirtintą tvarką. 
Papildyta punktu: 

Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 

 

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Priėmimo į 

valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų 

kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. 

įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą, 

profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau - Kriterijų sąrašas), 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vaiko 

brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas 

įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir 

kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, 

ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą 

ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 „Dėl Vaiko, kuriam tais 

kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba 

bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose 

pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo“. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Savivaldybės taryba kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. mokykloms (jų 

skyriams) nustato priėmimo laiką, kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose, 

priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams. Jei 

sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, nurodo kiekvienos 

klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) ir mokinių skaičių patikslina:  

4.1. 
 
jei tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis mokykloje skaičius 

yra didesnis nei buvo nustatytas iki kovo 31 d., mokinių, klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir vaikų skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos 

normų didinamas; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f


4.2.
. 
jei mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir grupių skaičius mažinamas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 

 

4
1
. Mokyklų paskirtis: 

4
1
.1. pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla; 

4
1
.2. pradinės mokyklos tipo mokykla – darželis; 

4
1
.3. progimnazijos tipo progimnazija; 

4
1
.4. pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla; 

4
1
.5. gimnazijos tipo gimnazija; 

4
1
.6. gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams; 

4
1
.7. pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla- intelekto sutrikimų turintiems 

mokiniams.  
Papildyta punktu: 

Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 

 

5.  Mokyklų programos, pagal kurias vykdomas asmenų priėmimas: 

5.1. pradinio ugdymo programa; 

5.2. pagrindinio ugdymo programos pirmoji ir antroji dalys; 

5.3. vidurinio ugdymo programa. 

 

II SKYRIUS  

ASMENŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLAS KRITERIJAI  

 

6. Prašymų priėmimas į Utenos miesto mokyklų pirmas ir penktas klases vykdomas 

centralizuotai savivaldybės administracijoje nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 

7.  Prašymai į Utenos miesto gimnazijų I klases priimami gimnazijose, kai pasibaigus 

mokslo metams, mokiniai gauna aštuonių klasių baigimo pažymėjimus, į III gimnazijos klases, kai 

mokiniai gauna pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, iki rugpjūčio 31 d.  

8. Per mokslo metus asmuo priimamas į laisvą mokymosi vietą, esančią mokyklos klasėje ar 

grupėje. Prašymas pateikiamas mokyklos direktoriui. 

9. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, įtėvių) (toliau – tėvas) . 14-

18 metų vaikas pateikia prašymą, turėdamas tėvų raštišką sutikimą. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 

 

10. Asmuo turi teisę rinktis savivaldybės mokyklą ir ją keisti.  

10
1
. Aktualiems Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į 

savivaldybės mokyklas Apraše nenumatytų atvejų komisija iš savivaldybės tarybos ir mokyklų 

atstovų. Komisijos sudėtį ir jos reglamentą tvirtina savivaldybės taryba. 
Papildyta punktu: 

Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 

 

11. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis 

pagal pradinio ugdymo programą. Vieno iš tėvų (globėjų, įtėvių) (toliau – tėvas) prašymu, 

vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas 

įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, gali būti priimamas vienais 

metais anksčiau. 

12. Vaikas tėvo prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos 

dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu mokykla, patikrinusi vaiko pasiekimus, nustato jų atitiktį pirmosios 

klasės mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f


13. Vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, ugdymas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje gali būti skiriamas tėvo prašymu, kai vaikui reikalinga pedagoginės psichologinės 

tarnybos rekomenduota nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei pagal sveikatos specialistų 

rekomendacijas ne trumpiau nei metus reikalingas tausojantis režimas ir kai šių sąlygų negali 

užtikrinti savivaldybės tarybos priskirta mokykla. 

14. Į mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, 

gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti 

priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami 

asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau 

besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo 

padavimo datą ir laiką.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 

 

14
1
.
 
Į mokyklą, kuriai aptarnavimo teritorija nustatyta visa savivaldybės teritorija, mokytis 

pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami asmenys atsižvelgiant į jų pageidavimą 

tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį, mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir mokymosi pasiekimus 

(metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus 

mokymosi pasiekimų vertinimus).  
Papildyta punktu: 

Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 

 

15. Mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į mokyklą 

pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo 

programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą.  Jei norinčių yra daugiau nei laisvų mokymosi 

vietų, pirmiausia priimami asmenys,  gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje, 

 atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir 

mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius 

įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi 

pasiekimų vertinimus).  
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 

 

16. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo 

programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams. 

17. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, baigę pradinio ugdymo individualizuotą 

programą, priimami mokytis pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą. 

18. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, gali tęsti mokymąsi pagal profesinio mokymo programą arba ugdytis pagal socialinių 

įgūdžių programą.  

19. Į Utenos specialiąją mokyklą - daugiafunkcį centrą priimami asmenys dėl įgimtų ar 

įgytų intelekto sutrikimų, turintys didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, iš Utenos rajono ir kitų 

savivaldybių.  

20. Vyresni kaip 18 metų asmenys, iškritę iš nuosekliojo mokymosi švietimo sistemos ir 

nusprendę tęsti nutrauktą mokymąsi priimami mokytis suaugusiųjų klasėse Utenos Dauniškio 

gimnazijoje pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Mokytis pagal 

šias ugdymo programas taip pat gali 16-17 metų dirbantys jaunuoliai, taip pat negalintis tęsti 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f


21. Iš užsienio atvykęs asmuo, asmuo, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba tarptautinės 

organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo 

programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka. Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus 

asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgus į jo amžių, pokalbius su mokiniu, 

jo tėvais, jei asmuo yra nepilnametis, priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo 

bendraamžiai arba į išlyginamąją klasę (grupę). Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus 

įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni 

(žemesni), nei numatyti ugdymo programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę 

mokytis aukštesnėje klasėje (klase žemiau). Jei mokinys yra nepilnametis, mokykla sprendimą turi 

suderinti su jo tėvais (globėjais, rūpintojais, įtėviais).  

22. Priimant iš užsienio atvykusį asmenį, asmenį, Lietuvoje baigusį užsienio valstybės arba 

tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba 

vidurinio ugdymo programos dalį, mokykla sudaro jo individualaus ugdymo planą, užtikrina 

mokiniui reikiamą švietimo / mokymosi pagalbą. 
23. Neteko galios nuo 2017-12-23 

Punkto naikinimas: 

Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 

 

III SKYRIUS 

PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TVARKA 

 

24. Prašymų į Utenos miesto mokyklų pirmas, penktas klases registravimą vykdo 

savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus specialistas, atsakingas už 

centralizuotą prašymų priėmimą, duomenų tvarkymą, saugą ir užtikrinimą, kad duomenys būtų 

tikslūs ir teisingi. 

25. Tėvas turi užpildyti nustatytos formos prašymą pagal Aprašo priedą.  

26. Tėvo akivaizdoje prašymas registruojamas į duomenų bazę, naudojant vaikų 

registravimo ir apskaitos programinę įrangą. Duomenų bazėje kaupiami šie duomenys: vaiko 

asmens kodas, vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta, pasirinktos mokyklos pavadinimas, 

klasė (pirma ar penkta), prioritetai (mokyklai priskirta aptarnavimo teritorija, informacija apie 

vaikus, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turinčius specialiuosius ugdymo poreikius), prašymo 

padavimo data ir laikas, pasirinkta  antra mokykla, jeigu nepatektų į pageidaujamą mokyklą. 

27. Tėvas turi pateikti gydytojo pažymą apie vaiko negalią, jeigu vaikas dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių.  

28. Prašymai gali būti pateikiami ir elektroniniame paslaugų portale: 

https://www.epaslaugos.lt/. Prašymo elektroninė forma skelbiama www.svietimas.utena.lm.lt/ 

svetainėje.  

29. Savivaldybės administracija, sukomplektavus klases, mokinių sąrašus ir prašymus 

perduoda mokykloms.  

30. Informacija apie nustatytą maksimalų mokinių skaičių, apie priimtų mokinių skaičių, 

laisvų vietų skaičių visose mokyklose pagal ugdomas bendrojo ugdymo programas, gautų prašymų 

skaičių atskiriant vaikų gyvenančių mokyklai priskirtoje teritorijoje prašymus nuo negyvenančių, 

viešinama savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt. 

31. Mokyklos iki gegužės 31 d. savivaldybės administracijai pateikia informaciją apie 

mokyklos pirmokus, liekančius kartoti pirmos klasės programą.  

32. Tėvams pateikus prašymą po birželio 1 d. ir jeigu pagal teritoriją priskirtoje mokykloje 

nėra laisvų mokymosi vietų, siūloma rinktis mokyklas, kurios vykdo tą pačią ugdymo programą ir 

kuriose yra laisvų vietų. 

33. Nuo kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos iki mokslo metų pabaigos vaikus į laisvas vietas 

mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priima mokyklų direktoriai. 

34. Priėmimą į Utenos miesto gimnazijos I ir III klases vykdo gimnazijos direktorius ir 

mokinių priėmimo komisiją (toliau - Komisija). Gimnazijos direktorius yra tiesiogiai atsakingas už 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f


mokinių priėmimą, klasių komplektavimą teisės aktų nustatyta tvarka, teisingos informacijos ir 

tikslių duomenų pateikimą. 

35. Gimnazijos direktorius paskiria atsakingą asmenį  priimti prašymams, sudaro Komisiją  

ir patvirtina Komisijos darbo reglamentą. Reglamente nurodoma Komisijos darbo vieta ir laikas, 

Komisijos narių atsakomybė, mokinių ir tėvų informavimo apie priėmimą tvarka, Komisijos 

posėdžių ir asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vieta. 

36. Komisijos nariu negali būti gimnazijos direktorius ir asmenų prašymus registruojantis 

asmuo. 

37. Informaciją apie Utenos miesto gimnazijoms nustatytą maksimalų mokinių skaičių, apie 

priimtų mokinių skaičių, laisvų vietų skaičių gimnazijos viešina gimnazijų interneto svetainėse. 

38. Į Utenos specialiąją mokyklą - daugiafunkcį centrą, skirtą intelekto sutrikimą turintiems 

mokiniams - asmenims, kuriems nustatytas nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar 

nepatikslintas intelekto sutrikimas, kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, 

žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas, priimamo asmens tėvas šio centro 

direktoriui pateikia prašymą ir Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl 

nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Jei norinčiųjų mokytis yra daugiau 

nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami asmenys, kuriems nustatyti labai dideli specialieji 

ugdymosi poreikiai. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 
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1
. Tėvui pageidaujant, Kriterijų sąrašo 10.2.1. papunktyje nenumatytais atvejais 

sprendimą dėl asmens, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli 

specialieji ugdymosi poreikiai, priima Utenos specialiosios mokyklos - daugiafunkcio centro 

direktorius, išanalizavęs Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją ir 

suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.  
Papildyta punktu: 

Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 

 

39. Į mokyklas priimami pageidaujantys mokytis mokiniai, negyvenantys mokyklai 

priskirtoje aptarnavimo ar gyvenantys kitoje savivaldybėje, jeigu mokykloje yra laisvų vietų. 

40. Asmuo pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą prie 

prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi - mokymosi 

pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi 

prieš tai. Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje 

pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui teikia tik prašymą (už vaiką iki 14 metų teikia tėvas, 

vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis tėvo raštišką sutikimą (mokymosi pasiekimų įteisinimo 

dokumento teikti nereikia). 

41. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas 

įforminamas mokymo sutartimi.  

42. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu bei tos mokyklos mokiniu, 

pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą 

ugdymo programą laikotarpiui. 

43. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. Vienas mokymo 

sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka 

mokykloje. Mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų prašymai, pažymos apie mokymosi pasiekimus 

mokykloje ir kita su mokinio ugdymu susijusi informacija kaupiama mokykloje. Mokiniui išvykus 

iš mokyklos, jo dokumentai lieka mokykloje. Pagal mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, 

prašymą pateikiamos prašomų su mokinio ugdymu susijusių dokumentų, esančių ankstesnėje 

mokykloje, kopijos. 

44. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, nurodoma pirmoji 

mokinio mokymosi diena. Iš mokinių registre sukauptų duomenų: mokinio vardas ir pavardė; 

asmens kodas; atvykimo data (pirmoji mokinio mokymosi diena); namų adresas; klasė, į kurią 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f


mokinys atvyko; klasė, kurioje mokinys mokosi; klasė, iš kurios mokinys išvyko; įsakymo apie 

išvykimą data ir numeris; mokykla, į kurią mokinys išvyko mokytis, automatiniu būdu 

formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas Mokinių abėcėlinis 

žurnalas. 

45. Mokinių paskirstymas į klases (grupes) įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

46. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo savivaldybės administracija  

47. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar panaikinamas savivaldybės tarybos 

sprendimu. 

____________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. TS-123, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07463 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e1a35ba02ff211e78397ae072f58c508


Asmenų priėmimo į Utenos  

rajono savivaldybės bendrojo  

ugdymo mokyklas tvarkos aprašo  

priedas 

 

(Pavyzdinė prašymo forma) 

 

 

.......................................................................... 

tėvo, globėjo (įtėvio) vardas, pavardė 

 
................................................................................................................................................... 

deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas,  el. paštas 

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijai  

 

 

 

PRAŠYMAS  

DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į ............... KLASĘ 

 

........................... 

(data, laikas) 

 

..................... 

(vieta) 

 

Prašau priimti................................................................  vaiko asmens kodas................................... 

(vaiko vardas, pavardė)  

 

į .................................................................................................................     ........... klasę. 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

Jeigu nepatektų į šią švietimo įstaigą, pageidauju, kad vaikas lankytų ................................................ 

 

............................................................................................................................ 

 

PRIDEDAMA: 

1. .................................................................................. 

 

2.................................................................................... 

 

 

 

 

(parašas)  (vardas, pavardė) 
 

Priedo pakeitimai: 

Nr. TS-123, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07463 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e1a35ba02ff211e78397ae072f58c508


Utenos rajono savivaldybės tarybos  

2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-77 

priedas 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

APTARNAVIMO TERITORIJOS PAGAL UGDYMO PROGRAMAS 
 

Bendrojo ugdymo mokyklų vykdomos programos ir aptarnavimo teritorijos: 

1. Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“ (pradinio ugdymo programa) - Aušros 

g. 11-33 numeriai, 34-100 poriniai numeriai, Žalioji g., Maironio g., Ateities g. 

2. Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“ (pradinio ugdymo programa) S. 

Daukanto g., Vilniaus g., K. Ladygos g. 1-33 numeriai, 47-73 neporiniai numeriai, Liepų g., 

Algirdo g., Ąžuolijos g., Utenio a., Utenio g., Žilvičių g., Rasos g., Tulpių g., Kaštonų g, Kęstučio 

g., Vasaros g., Naujoji g., Gegužės g., Draugystės a., Varpo g., Bažnyčios g., Vytauto a., Vytauto g. 

3. Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio” skyrius (pradinio ugdymo 

programa) -Taikos g., Paupio g., Pelkių g., Kaimynų g. 

4. Utenos Aukštakalnio progimnazija (pagrindinio ugdymo programa) - Aušros g. 

11-101 numeriai, J.Tumo - Vaižganto g. 44-70 numeriai, Žalioji g., Maironio g., Ateities g., Taikos 

g., Paupio g., Aukštakalnio g., Naujasodžio g., Vyžuonėlių g., Palijoniškio g., Kupiškio g., Vilties 

g., Vandenų g., Gaspariškių g., Atkočiškės k., Naujasodžio k., Vyžuonėlių k., Kaimynų g.  

5. Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla (pradinio ugdymo programa) - 

Aukštakalnio g., Naujasodžio g., Vyžuonėlių g., Palijoniškio g., Atkočiškės k., Aušros g. 63-101 

neporiniai numeriai, J.Tumo - Vaižganto g. 44-70 numeriai, Kupiškio g., Vilties g. Gaspariškių g., 

Vandenų g. 

6. Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija: 
6.1. (pradinio ugdymo programa) - Vyžuonų g., Šiaurės g. Šiaurės sk., Lanko g., 

Palangos g., Rūtų g, Žemaitės g., K.Donelaičio g., M. K.Čiurlionio g., J.Basanavičiaus g. 1-50 

numeriai, Pilies g., Šilo g., P.Cvirkos g., Molėtų g., J.Biliūno g., Daumanto g., Jaunystės g., Žvejų 

g., L.Giros g., Birutės g., Kranto g., Parko g., Alyvų g., Šviesos g., Piliakalnio g., Šilinės g., Ežero 

g., Daržų g., Stoties g., P.Eimučio g., Sodo g., P.Lukšio g., Žydų g., Kauno g., Rinkos a., Ukmergės 

g., Kovo 11-osios g., Bočių g., Atgimimo g., Grybelių g., Kupiškio g., Sakalų g., Garažų g., A. 

Baranausko g.1-30 numeriai, Maironio g. 1-4 numeriai, Šaltinių g., Žibuoklių g., Miškininkų g., 

Girių g., Pavasario g., Grybelių k., Sodų bendrija (- toliau SB) „Draugystė“ (Draugystės 1-oji g., 

Draugystės 2-oji g., Draugystės 3-oji g., Draugystės 4-oji g., Draugystės 5-oji g., Draugystės 6-oji 

g., Draugystės 7-oji g., Draugystės 8-oji g., Draugystės 9-oji g., Draugystės 10-oji g., Draugystės 

11-oji g., Draugystės 12-oji g., Draugystės 13-oji g., Draugystės 14-oji g., Draugystės 15-oji g., 

Draugystės 16-oji g., Draugystės 17-oji g., Draugystės 18-oji g., SB „Ąžuolas“ (Tilto g., Ramunių 

g., Gandrų g., Salos g., Gilių g., Bokšto g., Genių g., Jazminų g., Saulėtekio g., Žilvyčių g., Tilto g., 

Lelijų g., SB „Dobilas“ (Gluosnių g., Tuopų g., Vyšnių g., Kalno g.), SB „Berželis“ (Rožių g., 

Užutėkio g., Pylimo g., Beržų tako g., Rūtų g., Vyšnių tako g.), SB „Grybeliai“ (Beržų g., 

Tvenkinio g., Geležinkelio g., Šernų tako g.), SB „Liepos“ (Tulpių tako g, Žalioji g., Kalnelio tako 

g., Šernų g.) SB „Vyturėlis“ (Gulbių g., Pempių g., Žuvėdrų g., Šernų g., Gegučių g.), SB 

„Žuvėdra“ (Žuvėdrų g., Vyšnių g., Žirgų g., Žibučių g., Ąžuolų g., Alyvų g., Gėlių g., Rožių g.,) SB 

„Aidas“ (Aido g.), SB „Žilvytis“( Vyturių g., Alyvų g., Upelio g., Kaštonų g., Vingio g.), SB 

„Lakštingala“ (Lakštingalų g., Vyšnių g., Pušyno g., Kalno g.), SB „ Piliakalnis“ (Pušynėlio g., 

Pakalnės g., Ąžuolo g.), SB „Utenaitis“ (Utenėlės g., Tvenkinio g., Eglyno g., Alyvų g., Pavasario 

g., Kaštonų g.), SB „Puntukas“ (Obelų g., Vyšnių g., Serbentų g.), Joneliškio g., Jasonių k., 

Joneliškio k., Velbiškių k., Šilinės k., Vareikių k., Paraudės k., Kimėnų k., Kovynės k., Paguobio k., 

Šnieriškių k., Pakalniškių k., Šabaldauskų k., Pavyžinčio k., Grūčių k. , Pakalnių k., Viskėnų k., 

Vosgėlių k., Miškinių k., Kvyklių k. Gaižiūnų k., Andreikėnų k., Meldeikiškių k., Prūsokiškių k., 

Staninų k.,Vareikiškių k., Girelkos k., Papyškių k., Momėnų k., Raugiškių k., Pabaltės k., Viešintų 

k., Pagirėlės k., Karčiškių k.; 



6.2. (pagrindinio ugdymo programa) - Daukanto g., Vilniaus g., Liepų g., Algirdo g., 

Ąžuolijos g., Utenio a., Utenio g., Žilvičių g., Rasos g., Tulpių g., Kaštonų g, Kęstučio g., Vasaros 

g., Naujoji g., Gegužės g., Draugystės a., Varpo g., Bažnyčios g., Vytauto a., Vytauto g., Vyžuonų 

g., Šiaurės g. Šiaurės sk., Lanko g., Palangos g., Rūtų g, Žemaitės g., K.Donelaičio g., M. K. 

Čiurlionio g., J. Basanavičiaus g. 1-50 numeriai, Pilies g., Šilo g., P.Cvirkos g., Molėtų g., J.Biliūno 

g., Daumanto g., Jaunystės g., Žvejų g., L.Giros g., Birutės g., Kranto g., Parko g., Alyvų g., 

Šviesos g., Piliakalnio g., Šilinės g., Ežero g., Daržų g., Stoties g., P.Eimučio g., Sodo g., P. Lukšio 

g., Žydų g., Kauno g., Rinkos a., Ukmergės g., Kovo 11-osios g., Bočių g., Atgimimo g., Grybelių 

g., Kupiškio g., Sakalų g., Garažų g., A. Baranausko g. 1-30 numeriai, Maironio g. 1-4 numeriai, K. 

Ladygos g., 1-33, 47-73 neporiniai numeriai, Šaltinių g., Žibuoklių g., Miškininkų g., Girių g., 

Pavasario g., Grybelių k., sodai išsidėstę Jasonių ir Pakalnių krypties link, Joneliškio g., Jasonių k., 

Joneliškio k., Antalgės k., Sūngailiškių k., Aknystėlių k., Vosgėlių k., Viskėnų k., Velbiškių k., 

Utenėlės k., Avižienių k., Miškinių k., Paraudės k., Pakalniškių k., Šabaldauskų k., Pakalnių k., 

Viskėnų k., Vosgėlių k., Utenėlės k., Miškinių k., Kvyklių k., Gaižiūnų k., Andreikėnų k., 

Meldeikiškių k., Prūsokiškių k., Staninų k., Vareikiškių k., Girelkos k., Papyškių k., Momėnų k., 

Raugiškių k., Pabaltės k., Viešintų k., Karčiškių k., Sodų bendrija (- toliau SB) „Draugystė“ 

(Draugystės 1-oji g., Draugystės 2-oji g., Draugystės 3-oji g., Draugystės 4-oji g., Draugystės 5-oji 

g., Draugystės 6-oji g., Draugystės 7-oji g., Draugystės 8-oji g., Draugystės 9-oji g., Draugystės 10-

oji g., Draugystės 11-oji g., Draugystės 12-oji g., Draugystės 13-oji g., Draugystės 14-oji g., 

Draugystės 15-oji g., Draugystės 16-oji g., Draugystės 17-oji g., Draugystės 18-oji g., SB 

„Ąžuolas“ (Tilto g., Ramunių g., Gandų g., Salos g., Gilių g., Bokšto g., Genių g., Jazminų g., 

Saulėtekio g., Žilvyčių g., Tilto g., Lelijų g., SB „Dobilas“ (Gluosnių g., Tuopų g., Vyšnių g., Kalno 

g.), SB „Berželis“ (Rožių g., Užutėkio g., Pylimo g., Beržų tako g., Rūtų g., Vyšnių tako g.), SB 

„Grybeliai“ ( Beržų g., Tvenkinio g., Geležinkelio g., Šernų tako g.), SB „Liepos“ (Tulpių tako g, 

Žalioji g., Kalnelio tako g., Šernų g.) SB „Vyturėlis“ (Gulbių g., Pempių g., Žuvėdrų g., Šernų g., 

Gegučių g.), SB „Žuvėdra“ (Žuvėdrų g., Vyšnių g., Žirgų g.,  Žibučių g., Ąžuolų g., Alyvų g., Gėlių 

g., Rožių g.,) SB „Aidas“ (Aido g.), SB „Žilvytis“( Vyturių g., Alyvų g., Upelio g., Kaštonų g., 

Vingio g.), SB „Lakštingala“ (Lakštingalų g., Vyšnių g., Pušyno g., Kalno g.), SB „ Piliakalnis“ 

(Pušynėlio g., Pakalnės g., Ąžuolo g.), SB „Utenaitis“ (Utenėlės g., Tvenkinio g., Eglyno g., Alyvų 

g., Pavasario g., Kaštonų g.), SB „Puntukas“ (Obelų g., Vyšnių g., Serbentų g.). 

7. Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos Antalgės skyrius (pradinio ugdymo 

programa) - Antalgės k., Tirmūnų k., Aknystėlių k., Avižienių k. 

8. Utenos Krašuonos progimnazija (pradinio ir pagrindinio ugdymo programos)-

Gedimino g., Tauragnų g., Pakalnės g., S. Dariaus ir S. Girėno g., K. Ladygos g. 34 -112 poriniai 

numeriai, Žalgirio g., Aukštaičių g., Krašuonos g., V. Kudirkos g., Smėlio g., Turgaus g., Metalo g, 

Pušynėlio g., Rožių g., Eglyno g., Dobilo g., Kampo g., Kalno g., Aušros g. 1-10 numeriai, Sėlių g. 

1-11 numeriai, Žemdirbių g., Pramonės g., J. Basanavičiaus g. 91-119 neporiniai numeriai, 

Nemeikščių g., Žalgirio, Nemeikščių k., Gedimino k., Mockėnų k., Klovinių k., Asmalų k., 

Aukštakalnio k., Aviniškio k., Bareišių k., Bikelių k., Buitūnų k., Gimžiškių k., Griniškio vs., 

Gudėniškių vs., Ignotiškio vs., Kačiūnų k., Kiauliupio k., Kuktiškių k., Kuktiškių mstl., Liginiškio 

k., Liepiniškių k., Moliniškio vs., Norodiškio vs., Padumblės k.; Paguobio k.,  Paneveržio k., 

Pašiekštabalio vs., Pavyžinčio k., Raudoniškio k., Radišavos vs., Rūdynės vs., Smuiliškių vs., 

Suolelių k., Šlapių k., Varkališkių vs., Venclovynės k., Palimynės k. Alksniškių k.; Antabaltės k.; 

Aukštaglynio vs., Avižieniškio k., Bajorų k., Balčių k., Bernotiškio k., Beržatilčio vs., Daunorių k., 

Erkiasalės  vs., Gaidelių k., Gaidžių k., Gegūniškio vs., Grašių k., Griūčių k., Imbriškių vs., Inkarų 

k., Jačiūniškių k., Jauniškių k., Jovainiškių k., Juodiškių k., Juodiškių viensėdis, Kaboriškių k., 

Kalvių k., Kamšos k., Kazimieravo k., Kazokiškio k., Kovynės k., Klykių k., Kimėnų k., Ligavietės 

vs., Linkų k., Liumpiškių k., Liūniškių vs., Liepyniškių k., Lukošiūnų k., Maleckažemio k., 

Martyniškio vs., Meldutiškio k., Minčiakmapio vs., Minčios k., Musteikių k., Nečioniškio k., 

Pačkėnų k., Paakmenio vs., Paažvintės vs., Pagirėlės k., Paguobio k., Paminčios vs., Papiliakalnio 

vs., Papirčių k., Pavarlio k., Pavyžinčio k.,  Pilkenių k., Politiškių k., Priepalės vs., Raistinių k., 

Ryliškių k., Rugeniškio k., Rūgšteliškio k., Rūgšteliškio vs., Rukšėnų k., Ruzgiškių k., Sėlės k., 



Sirvydžių k., Skaistulės k., Skroblaus vs., Stazdų k., Stučių k., Stūglių k., Šeimaties k., Šiaudiniškio 

k., Šnieriškių k., Šimkūnų k., Šlaitinių k., Šuminų k., Tauragnų k., Tauragnų mstl., Taurapilio k., 

Tautiškio k., Udriškių vs., Urviškių vs., Vaišnoriškės k., Vaišnoriškės vs., Vareikių k., Varniškių I 

vs., Varniškių II vs., Varniškių III vs., Varpiškių k., Vareikių, Vidžiūnų k., Vilkablauzdės k., Vyžių 

k., Žerbiškių k., Žiezdrių k., SB „Putinas‘‘ (Putinų g., Trumpoji g., Kalno g., Lauko g., Ežero g.). 

8.1. Utenos Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyrius 

(pradinio ugdymo programa) – Alksniškių k., Antabaltės k., Aukštaglynio vs., Avižieniškio k., 

Bajorų k., Balčių k., Bernotiškio k., Beržatilčio vs., Daunorių k., Erkiasalės vs., Gaidelių k., 

Gaidžių k., Gegūniškio vs., Grašių k., Imbriškių vs., Inkarų k., Jačiūniškių k., Jauniškių k., 

Jovainiškių k., Juodiškių k., Juodiškių vs., Kaboriškių k., Kalvių k.,Kamšos k., Kazimieravo k., 

Kazokiškio k., Klykių k., Ligavietės vs., Linkų k., Liumpiškių k., Liūniškių vs., Lukošiūnų k., 

Maleckažemio k., Martyniškio vs., Meldutiškio k., Minčiakmapio vs., Minčios k., Musteikių k., 

Nečioniškio k., Paakmenio vs., Paažvintės vs., Paminčios vs., Papiliakalnio vs., Papirčių k., 

Pavarlio k., Pilkenių k.,  Politiškių k., Priepalės vs., Raistinių k., Ryliškių k., Rugeniškio k., 

Rūgšteliškio k., Rūgšteliškio  vs., Rukšėnų k., Ruzgiškių k.,Sėlės k., Sirvydžių k., Skaistulės k., 

Skroblaus vs., Stazdų k., Stučių k., Stūglių k., Šeimaties k., Šiaudiniškio k., Šimkūnų k., Šuminų k., 

Tauragnų k., Tauragnų mstl., Taurapilio k., Tautiškio k., Udriškių vs., Urviškių vs., Vaišnoriškės k., 

Vaišnoriškės vs., Varniškių I vs., Varniškių II vs., Varniškių III vs., Varpiškių k., Vidžiūnų k., 

Vilkablauzdės k., Vyžių k., Žerbiškių k., Žiezdrių k. 

9. Utenos Vyturių progimnazija (pradinio ir pagrindinio ugdymo programos) - 

Sudeikių g., Meldų g., Ugniagesių g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Ugniagesių g., J. Bertašiaus g., J. 

Tumo-Vaižganto g. 1-40 numeriai, Rašės g., Papievių g., Mechanizatorių g., Mindaugo g., Rašytojų 

g., Statybininkų g., Sėlių g. 14-57 numeriai, Lauko g., Lauko skg., J. Basanavičiaus g. 64, 65, 67, 

69, 71, 75, 77, 79, 80-108 poriniai numeriai, Užpalių g., A. Baranausko 32-70 numeriai, Bangelės 

g., Bangos g., Lapų g., Hipodromo g., Beržų g., Svajonių g., Sodininkų g., Avietynės vs.,  

Juozapavos vs., Padbuožės k., Sirutėnų k., Garnelių k., Bandeliškio k., Voverynės k. Jotaučių k., 

Degučių k., Pauolio k., Radžiūnų k., Kyburių k., Žamotiškio k., Droničėnų k.,Verbūnų k., Jaurelio 

k., Našloniškio k., Mieliškių k., Dičiūnų k., Katlėrių k., Spitrėnų k., Vaikutėnų k., Joneliškių k., 

Adomiškio k., Aleksiejiškio k., Antakalnio vs., Apvydžios k., Aukštagirių k., Aukštakalnio vs., 

Ažugirių k., Ažugirkos vs., Ažudėlės k., Ąžuolijos k., Ažuskardžių k., Baravainių k., Biržinės vs., 

Bajoriškių k., Baltučių k., Budreikėlės k., Bulinskių k., Čiviškių k., Davainių Girios k., Degsnelės  

k., Degulių k., Dirvoniškio k., Dubės k., Eiželiškio k., Ežeraičių k., Gaspariškio I vs., Gaspariškio II 

vs., Girelkos vs., Gučiavietės k., Gulelių vs., Ilgalaukio vs., Ingeliškio k., Kaliekiškio k., 

Karalinavos k., Karčiupio k., Karveliškio vs., Kastulinos k., Krunkiškio k., Krylių k., Kudrės vs., 

Kvoselių k., Labeikių k., Lankelės vs., Ledninko k., Leliūnų mstl., Lementiškio k., Liveikių k., 

Luknos vs., Liaumuškų k., Margavonės k., Margavonės vs., Maželiškių k., Margės k., Medinių k., 

Pagojės k., Pagrandos k., Pailgio k., Pakermežio k., Paluknio vs., Pamedinės k., Paplentės vs., 

Paringio k., Patiltės k., Pakalnių k., Patalės vs., Patošės vs., Pavidinkstės k., Piliakalnio k., Pilkiškių 

vs., Papiškių k. dalis, Radutės k., Razrivkos vs., Sabelkų k., Saldotiškio k., Skrebiškių k., Stainiškio 

vs., Strazdakalnio k.,  Stabulankių k., Stabulankių gelež.stotis, Šaltupio k., Šeibokiškio k., Šileikių 

k., Šlapios vs., Tautgirių k., Vaikutiškio vs., Vaitkūnų k., Vareikių k., Varnaraisčio vs., Vieteikių k., 

Vitkūnų k., Zablatiškių k., Zarankiškio vs., Žvyrinkos vs., Žirgapievio vs., Alaušų k., Alinaukų k., 

Alkų k ., Armališkių k., Avietynės k., Baltakarčių k., Barbaraukos k., Bikūnų k., Bikuškio k., 

Bradesų k., Čyžiškių k., Daugilio k., Girelės k., Juozapavos k., Juliškio k., Juškėnų k., Juodiškio k., 

Kamisaraukos k., Karveliškio k., Kavoliškio k., Kirklių k., Kruopiškio k., Kuzmiškio k., 

Liepakalnio k., Luknių k., Musteikių k., Naujakiemio k., Nemuniškio k., Nolėnų k., Norvaišų k., 

Novosiolkos k., Pusbėdžio k., Pauolio k., Pilvelių k., Petroniškio k., Rudupio k., Ramavydiškės k., 

Ruzgiškės I k., Ruzgiškės II k., Saterečiaus k., Samanės k., Sidabrinės k., Skrebulės k., Sudeikių 

mstl., Sungailių k., Sprakšių k., Stasiškės k., Šaltupio k., Šeimyniškių k., Šeimyniškių vs., Toleikių 

k., Vaiskūnų k., Viešeikių k., Verbūnų k., SB „Šilelis“ ( Kalno g., Žirgų g.), SB „Jovaras“ (Jovaro 

g., Pušyno g.), SB „Stumbras“ (Salos g., Santarvės g., Apynėlio g., Sodininkų g., Kalno g., g., 



Slyvų g., Rožių g., Kriaušių g., Tulpių g., Obelų g., Rūtų g., Astrų g., Vyšnių g., Alyvų g., Žiedų 

g.), SB „Voverynė“ (Voverynės g.). 

10. Utenos r. Užpalių gimnazija (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programos) iki 2017 m. rugsėjo 1 d. - Antakalnių k., Armoniškio k., Bajorų k., Bėkinčių k., 

Butiškių k., Degėsių k., Dumbravos k., Gaigalių k., Gailiešionių k., Gaižiūnų k., Galinių k., 

Gyliškių k., Gireišių k., Ilčiūkų k., Jociškių k., Juškonių k., Kaimynų k., Kaniūkų k., Karkažiškių k., 

Kėpių k., Kišūnų k., Kuprių k., Kureišiškių k., Kustų k., Kušlių k., Kušnieriūnų k., Lėlių k., 

Levizarų k., Likančių k., Linskio k., Martinčiūnų k., Mažeikiškių  k., Mažionių  k., Mikėnų k., 

Neviržos k., Norvaišių k., Nosvaičių k., Nosvaitėlių k., Paškonių k., Plaviškių k., Puodžių k., 

Rameikių k., Rimiškių k., Sirutiškio k., Šarkių k., Ščiūrio k., Šeimyniškių k., Šernupio k., 

Tarvydžių k., Traidžiūnų k., Užpalių k., Užpalių mstl., Vaiskūnų kaimo dalis, Vanagiškių k., 

Vygėlių k., Vilučių k., Žaibiškių k., Alaušų k., Alinaukų k., Alkų k ., Armališkių k., Avietynės k., 

Baltakarčių k., Barbaraukos k., Bikūnų k., Bikuškio k., Bradesų k., Čyžiškių k., Daugilio k., Girelės 

k., Juozapavos k., Juliškio k., Juškėnų k., Juodiškio k., Kamisaraukos k., Karveliškio k., Kavoliškio 

k., Kirklių k., Kruopiškio k., Kuzmiškio k., Liepakalnio k., Luknių k., Musteikių k., Naujakiemio 

k., Nemuniškio k., Nolėnų k., Norvaišų k., Novosiolkos k., Pusbėdžio k., Pauolio k., Pilvelių k., 

Petroniškio k., Rudupio k., Ramavydiškės k., Ruzgiškės I k., Ruzgiškės II k., Saterečiaus k., 

Samanės k., Sidabrinės k., Skrebulės k., Sudeikių mstl., Sungailių k., Sprakšių k., Stasiškės k., 

Šaltupio k., Šeimyniškių k., Šeimyniškių vs., Toleikių k., Vaiskūnų k., Viešeikių k., Verbūnų k. 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Antakalnių k., Armoniškio k., Bajorų k., Bėkinčių k., Butiškių 

k., Degėsių k., Dumbravos k., Gaigalių k., Gailiešionių k., Gaižiūnų k., Galinių k., Gyliškių k., 

Gireišių k., Ilčiūkų k., Jociškių k., Juškonių k., Kaimynų k., Kaniūkų k., Karkažiškių k., Kėpių k., 

Kišūnų k., Kuprių k., Kureišiškių k., Kustų k., Kušlių k., Kušnieriūnų k., Lėlių k., Levizarų k., 

Likančių k., Linskio k., Martinčiūnų k., Mažeikiškių  k., Mažionių  k., Mikėnų k., Neviržos k., 

Norvaišių k., Nosvaičių k., Nosvaitėlių k., Paškonių k., Plaviškių k., Puodžių k., Rameikių k., 

Rimiškių k., Sirutiškio k., Šarkių k., Ščiūrio k., Šeimyniškių k., Šernupio k., Tarvydžių k., 

Traidžiūnų k., Užpalių k., Užpalių mstl., Vaiskūnų kaimo dalis, Vanagiškių k., Vygėlių k., Vilučių 

k., Žaibiškių k., Alaušų k., Alinaukų k., Alkų k ., Armališkių k., Avietynės k., Baltakarčių k., 

Barbaraukos k., Bikūnų k., Bikuškio k., Bradesų k., Čyžiškių k., Daugilio k., Girelės k., Juozapavos 

k., Juliškio k., Juškėnų k., Juodiškio k., Kamisaraukos k., Karveliškio k., Kavoliškio k., Kirklių k., 

Kruopiškio k., Kuzmiškio k., Liepakalnio k., Luknių k., Musteikių k., Naujakiemio k., Nemuniškio 

k., Nolėnų k., Norvaišų k., Novosiolkos k., Pusbėdžio k., Pauolio k., Pilvelių k., Petroniškio k., 

Rudupio k., Ramavydiškės k., Ruzgiškės I k., Ruzgiškės II k., Saterečiaus k., Samanės k., 

Sidabrinės k., Skrebulės k., Sudeikių mstl., Sungailių k., Sprakšių k., Stasiškės k., Šaltupio k., 

Šeimyniškių k., Šeimyniškių vs., Toleikių k., Vaiskūnų k., Viešeikių k., Verbūnų k., Antakalnių k., 

Ažusienio k., Ažuraiščio k., Bėdžių k., Biliūnų k., Čerioškavietės k., Dusynių k., Galelių k., 

Gaspariškių k., Kaliekių k., Kalinaukos k.,  Karališkio k.,  Kauliniškio k., Margavonių k., Meldučių 

k., Mieleikių k., Pašilių k., Pašvenčių k., Pauliukiškių k., Plaušų k. , Plaušų vs., Sprakšių k., 

Stalnioniškio k., Starkų k., Šeimyniškių k., Šiaudinių k., Vyžuonų mstl., Vyžuonų vs., Zablūdavos 

k. 

11. Utenos miesto gimnazijų (Utenos Dauniškio, Utenos „Saulės“, Utenos Adolfo 

Šapokos), vykdančių pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, 

aptarnavimo teritorija yra Utenos rajono savivaldybė. 

12. Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla (pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programos) - Antilgės k., Bajoriškių k., Brinkliškių k., Degsnelės k., Daugailių mstl., Drąsėnų k., 

Dubnų k., Gatelių k., Gojaus k., Mikolojūnų k., Moniškio k., Narutiškio vs., Nečėnų k., Paberžės k., 

Polekniškio k., Purviniškio k., Šiožinių k., Šlaitų vs., Šlepečių k., Staškūniškio k., Taukelių k., 

Vajasiškio k. dalis, Vėriškių k., Voliškio k., Žadavainių k., Zastrono k. Blusiškių k., Garnių k., 

Juknėnų k., Kubilių k., Pikčiūnų k., Kuosiškių k., Papelkės k., Purviniškio k. Antandrajos k., 

Aukštuolių k., Bernotiškių k., Daržinių k., Degsnio k., Duobių k., Janapolio k., Latviškių k., 

Maneičių k., Mediniškių k., Narvydžių k., Naujakiemio vs., Noliškio k., Nuodėgulių k., Pakryžės k., 

Pliupų k., Radeikių k., Ruklių k., Salų vs., Šešėlių vs., Šikšnių k., Šlekiškių k., Stumbrės vs., 



Zabalinos k. Alaušų k., Alinaukų k., Alkų k., Armališkių k., Avietynės k., Baltakarčių k., 

Barbaraukos k., Bikūnų k., Bikuškio k., Bradesų k., Čyžiškių k., Daugilio k., Girelės k., Juozapavos 

k., Juliškio k., Juškėnų k., Juodiškio k., Kamisaraukos k., Karveliškio k., Kavoliškio k., Kirklių k., 

Kruopiškio k., Kuzmiškio k., Liepakalnio k., Luknių k., Musteikių k., Naujakiemio k., Nemuniškio 

k., Nolėnų k., Norvaišų k., Novosiolkos k., Pusbėdžio k., Pauolio k., Pilvelių k., Petroniškio k., 

Rudupio k., Ramavydiškės k., Ruzgiškės I k., Ruzgiškės II k., Saterečiaus k., Samanės k., 

Sidabrinės k., Skrebulės k., Sudeikių mstl., Sungailių k., Sprakšių k., Stasiškės k., Šaltupio k., 

Šeimyniškių k., Šeimyniškių vs., Toleikių k., Vaiskūnų k., Viešeikių k., Verbūnų k. 

13. Utenos r. Saldutiškio pagrindinė mokykla (pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programos)- Akmenynės k., Akmeniškių k., Alžutėnų k., Antakalnio k., Antalamėstės k., Apydėmio 

k., Apvynijos k., Ažuprūdžio k., Bendrovės k., Degutinių k., Devyniaviršės k., Dirniškių k., Dryžių 

k., Drobiškio k., Gaivenių k., Gatakiemio k., Geniakalnio k., Indubakių k., Kalytiškės k., Katiniškės 

vs., Katiniškės k., Kemėšio k., Kiauneliškio k., Kirdeikių k., Kleviškio k., Kulinių k., Lamėsto k.,  

Mediniškio k., Mineiškiemio k., Navazų k., Paąžuolių k., Pagilbio k., Pagilbiškio k., Pagrandos k., 

Paisetės I k., Paisetės II k.,  Pajuodenės k., Pakapio k., Paalsuodės I k., Paalsuodės II k., Pastasiūnės 

k., Pastoviškio k., Pavajuonio k., Pavyžinčio k., Petkūniškio k., Plaučiškių k., Pliauškečių k., 

Prūsokiškių k., Pūčkoriškių k., Riešutinės k., Ripaičių k., Ryliškių k., Saldutiškio mstl., Sarakalnio 

k., Sėliškių k., Sidabrinės k., Silgiškio k., Staniuliškių k., Stasiūnų k., Strokinių k., Sūdalaukio k., 

Šarkių k., Šiurio k., Trimoniškio k., Trinkūnų k., Ūtiškių k., Vajelių k., Vėžiškių k., Vidiškio k., 

Žiezdrelės k. 

14. Utenos r. Vyžuonų pagrindinė mokykla (pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programos) iki 2017 m. rugsėjo 1 d. - Antakalnių k., Ažusienio k., Ažuraiščio k., Bėdžių k., Biliūnų 

k., Čerioškavietės k., Dusynių k., Galelių k., Gaspariškių k., Kaliekių k., Kalinaukos k., Karališkio 

k.,  Kauliniškio k., Margavonių k., Meldučių k., Mieleikių k., Pašilių k., Pašvenčių k., Pauliukiškių 

k., Plaušų k. , Plaušų vs., Sprakšių k., Stalnioniškio k., Starkų k., Šeimyniškių k., Šiaudinių k., 

Vyžuonų mstl., Vyžuonų vs., Zablūdavos k. 

 

 

_______________________________ 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. TS-123, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07463 
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Asmenų priėmimo į Utenos 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo 

Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas“ pakeitimo 
 

2. 
Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. TS-325, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20966 
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Asmenų priėmimo į Utenos 

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo 

Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas‘‘ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e1a35ba02ff211e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ba9e1a0e6f411e7acd7ea182930b17f

