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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 punktu,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011-07-20 įsakymu Nr. V-1369 patvirtintu Pri÷mimo į valstybinę ir
savivaldyb÷s bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-12-28 įsakymu ,,D÷l švietimo ir mokslo
ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 ,,D÷l pri÷mimo į valstybinę ir savivaldyb÷s
bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007-09-14 įsakymu
Nr. ISAK-1836 patvirtintą Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam
reikalinga nuolatin÷ kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas,
ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą
ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašą, Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Vaikų pri÷mimo į Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s ugdymo įstaigų
ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2004 m.
gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 7-247 patvirtintą Vaikų pri÷mimo į Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s
švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką.
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VAIKŲ PRIöMIMO Į UKMERGöS RAJONO SAVIVALDYBöS UGDYMO ĮSTAIGŲ
IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų pri÷mimo į Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s ugdymo įstaigų ikimokyklines ir
priešmokyklines grupes tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja vaikų pri÷mimą į
Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s mokyklas (toliau – mokykla), vykdančias ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, t÷vų (glob÷jų) prašymų pateikimą ir jų įforminimą, grupių
komplektavimą, informacin÷s sistemos (toliau – IS) „Vaikų pri÷mimo į Ukmerg÷s rajono
savivaldyb÷s ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes“ funkcionavimo principus.
2. Aprašo tikslas – užtikrinti Ukmerg÷s rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo paslaugų prieinamumą ir skaidrumą, racionaliai paskirstyti vaikų srautus į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grup÷s), organizuoti lankančiųjų ir pageidaujančių lankyti
mokyklas vaikų apskaitą, informuoti visuomenę apie laisvas vietas grup÷se ir jų poreikį.
3. Pri÷mimo į mokyklos grupes tvarkos aprašas grindžiamas demokratiškumo,
prieinamumo, skaidrumo principais.
4. Aprašo nuostatomis vadovaujasi savivaldyb÷s mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, darbuotojai, savivaldyb÷s administracijos specialistai, vaikų t÷vai
(glob÷jai).
5. Apraše vartojamos sąvokos:
5.1. Mokykla – vaikų lopšelis-darželis, bendrojo ugdymo mokykla, universalus
daugiafunkcis centras ar kita ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas;
5.2. Informacin÷ sistema (IS) – centralizuota prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo
informacin÷ sistema;
5.3. kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme,
Lietuvos Respublikos duomenų teisin÷s apsaugos įstatyme ir kituose teis÷s aktuose vartojamas
sąvokas.
II. PRAŠYMŲ PRIöMIMAS
6. T÷vai (glob÷jai) nustatytos formos prašymą (1 priedas) priimti vaiką(-us) į mokyklą
pildo elektroniniu būdu, prisijungę prie IS.
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7. T÷vai (glob÷jai), neturintys galimyb÷s užpildyti prašymo internetu, nustatytos
formos prašymą pateikia mokyklos darbuotojui, atsakingam už mokyklos IS duomenų tvarkymą.
Šis darbuotojas sudaro galimybę t÷vams (glob÷jams) prisijungti prie IS, konsultuoja t÷vus
(glob÷jus) d÷l prašymo registravimo arba pats užregistruoja prašymą.
8. Prašymus d÷l vaikų pri÷mimo, galima pateikti į kelias mokyklas.
9. Prašymo d÷l vaiko(-ų) pri÷mimo į grupes užregistravimas:
9.1. T÷vai (glob÷jai) IS „Vaikų pri÷mimo į Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s ugdymo
įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes“, kurios nuoroda skelbiama savivaldyb÷s interneto
svetain÷je (www.ukmerge.lt), užpildo elektroninį prašymą d÷l vaiko pri÷mimo į grupę. Prašyme
nurodoma:
9.1.1. vaiko vardas ir pavard÷, asmens kodas, deklaruota ir faktin÷ gyvenamoji vieta;
9.1.2. t÷vų (glob÷jų) kontaktiniai duomenys (vardas, pavard÷, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas);
9.1.3. pageidaujama vaiko pri÷mimo į mokyklą data;
9.1.4. pirmumo teisę suteikiančios priežastys (jei tokios yra);
9.1.5. specialioji pagalba (jei reikalinga);

9.1.6. pageidaujamas informacijos apie vaiko pri÷mimą į grupę gavimo būdas
(elektroniniu laišku, trumpąja SMS žinute);
9.1.7. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.
9.2. IS elektroniniai prašymai registruojami nuolat.
9.3. Prašymai, kuriuose pateikta netiksli informacija arba nurodomi ne visi duomenys,
neregistruojami.
Punkto pakeitimai:2017 m. rugs÷jo 21 d. Nr. 7-188

9.4. Įregistravus elektroninį prašymą, informacin÷ sistema automatiškai suteikia
vaikui unikalų kodą, informuoja t÷vus ( glob÷jus) apie s÷kmingą registraciją, o v÷liau SMS žinuteapie vaiko pri÷mimą į mokyklą.
10. Informacin÷je sistemoje t÷vams (glob÷jams) suteikiama teis÷ pagal unikalų vaiko
kodą patikrinti informaciją apie pageidaujančiųjų lankyti mokyklą vietą eil÷je ir sudaroma galimyb÷
formuluoti paklausimus d÷l vaikų pri÷mimo į grupes.
III. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR PRIöMIMO ĮFORMINIMAS
11. Grup÷s komplektuojamos teis÷s aktų nustatyta tvarka pagal vaikų amžių ir
poreikius kasmet iki kovo 1 d. (tikslinamos iki rugs÷jo 1 d.), ikimokyklinio ugdymo grup÷s, esant
laisvų vietų, papildomos per mokslo metus.
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12. Ugdyti(s) pagal ikimokyklinio ugdymo programas priimami vaikai nuo gimimo
(jei įstaigoje yra pritaikytos patalpos) iki 6 metų amžiaus.
13. Ugdyti(s) pagal priešmokyklinio ugdymo programas priimami vaikai, kuriems tais
kalendoriniais metais sukanka 6 metai arba 5 metų vaikai, t÷vams (glob÷jams) pateikus prašymą ir
Pedagogin÷s psichologin÷s tarnybos vaiko brandą liudijantį dokumentą.
14. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka 7 metai ir kuriems reikalinga
kvalifikuota specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis režimas, į priešmokyklinio ugdymo grupes
priimami pagal trišalę sutartį (t÷vų, bendrojo ugdymo mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo
mokyklos), ugdomi pagal vaiko poreikiams pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą, jiems
teikiama Pedagogin÷s psichologin÷s tarnybos rekomenduota nuolatin÷ kvalifikuota specialistų
pagalba bei užtikrinamas sveikatą tausojantis dienos režimas.
15. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai gali būti ugdomi bendrosios ar
specialiosios paskirties grup÷se.
16. Vaikas(-ai) priimamas(-i) į ugdymo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo grupes pagal informacin÷je sistemoje užregistruoto prašymo datą ir pirmumo teisę
suteikiančias priežastis.
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17. Pirmumo teisę suteikiančios sąlygos:
17.1. vaiko arba vieno iš t÷vų (glob÷jų) faktin÷ gyvenamoji vieta Ukmerg÷s rajono
savivaldyb÷s mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
aptarnaujamoje teritorijoje ( 2 priedas);
17.2. ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
17.3. savivaldyb÷s nustatyta tvarka vaikui skiriamas privalomas ikimokyklinis
ugdymas;
17.4. teis÷s aktų nustatyta tvarka vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7
metai ir kuriam reikalinga nuolatin÷ kvalifikuotų specialistų pagalba, skiriamas sveikatą tausojantis
režimas;
17.5. mokyklą jau lanko kiti tos pačios šeimos vaikai.
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171 T÷vai (glob÷jai), pretenduojantys į 17.1. ar 17.3. papunkčiuose numatytą pirmumą
suteikiančią lengvatą, registruodami prašymą IS prideda lengvatą patvirtinančių dokumentų kopijas
(faktinę gyvenamąją vietą, jei ji nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta, gali patvirtinti sutartys
su komunalinių paslaugų teik÷jais, vietin÷s rinkliavos ir komunalinių atliekų tvarkymo ar kiti
faktinę vietą įrodantys dokumentai). Jei pirmumą patvirtinančių dokumentų n÷ra, pirmumo teis÷
neužskaitoma.
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18. Vaikai, kurių faktin÷ ir deklaruota gyvenamoji vieta kitose savivaldyb÷se,
priimami tuo atveju, jei mokyklose yra laisvų vietų.
19. Informacija apie vaiko pri÷mimą į mokyklą skelbiama IS sistemoje, t÷vus
(glob÷jus) IS informuoja trumpąja SMS žinute arba nurodytu elektroninio pašto adresu.
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20. T÷vai (glob÷jai), gavę pranešimą apie vaiko pri÷mimą į mokyklą, privalo ne v÷liau
kaip per 5 darbo dienas pažym÷ti informacin÷je sistemoje arba atvykę į mokyklą rašytiniu būdu
patvirtinti, kad jų vaikas lankys mokyklą. Ne v÷liau kaip per 10 darbo dienų t÷vai (glob÷jai) privalo
atvykti į mokyklą pasirašyti IS išspausdinamą prašymą bei pateikti vaiko pri÷mimui reikalingus
dokumentus (jų kopijas). Prašymas įregistruojamas T÷vų (glob÷jų) prašymų d÷l vaikų pri÷mimo į
ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale.
21. Priimant vaiką kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
21.1. pažyma apie šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą;
21.2. gimimo liudijimo kopija;
21.3. nustatytos formos vaiko sveikatos pažym÷jimas (ne v÷liau kaip per 5 darbo
dienas iki grup÷s lankymo pradžios);
21.4. specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo(si) skyrimo
pažymas ir/ar asmens sveikatos būkl÷s įvertinimo pažymą iš šiuos dokumentus išduodančių
institucijų (pagal poreikį);
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21.5. dokumentus (ar jų kopijas), patvirtinančius šeimos sud÷tį, jos socialinę pad÷tį,
kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama mokesčio už paslaugas lengvata;
21.6. atvykus iš kitos mokyklos – pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą
lankytoje mokykloje.
22. T÷vai (glob÷jai), d÷l pateisinamų priežasčių (ligos, išvykus) negalintys atvykti į
mokyklą nustatytu laiku, privalo ne v÷liau kaip per 5 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie
pri÷mimą elektroniniu ar kitu rašytiniu būdu pranešti mokyklos vadovui apie vaiko pri÷mimui
reikalingų dokumentų pateikimo datą.
23. T÷vams (glob÷jams) atsisakius pasiūlymo d÷l vaiko pri÷mimo į mokyklą, laiku
nepatvirtinus vaiko atvykimo ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus
reikiamų dokumentų, vaiko duomenys išbraukiami iš IS.
24. T÷vams (glob÷jams) atsisakius pasiūlymo jų vaikui lankyti mokyklą nurodytu
prašyme laiku, ugdymo įstaigos IS administratorius koreguoja IS užregistruotą elektroninį prašymą.
Vaikas paliekamas IS pageidaujančiųjų lankyti įstaigą eil÷je iki kito elektroniniame prašyme
nurodyto termino arba iki jam bus paskirta atsilaisvinusi vieta.
25. Jeigu elektroniniame prašyme nurodytu pageidaujamu laiku lankyti mokyklą t÷vų
(glob÷jų) pasirinktoje mokykloje n÷ra laisvų vietų, vaikas paliekamas IS pageidaujančiųjų lankyti
ugdymo įstaigą eil÷je iki jam bus priskirta atsilaisvinusi vieta, atitinkanti vaiko amžių ir poreikius.
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26. T÷vai (glob÷jai), kurių prašymas d÷l vaiko pri÷mimo į mokyklą patenkinamas,
tačiau jų poreikių netenkina, koreguoti prašymą d÷l mokyklos pakeitimo gali ne anksčiau kaip nuo
einamųjų metų balandžio 1 d.
27. Vaikų pri÷mimo į grupes įteisinimas:
27.1. Įvertinus pri÷mimo dokumentus ir patvirtinus vaiko pri÷mimą IS, vaiko
pri÷mimas mokykloje įforminamas dvišale – vieno iš t÷vų (glob÷jų) ir mokyklos – mokymo
sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.
27.2. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir vienas iš
t÷vų (glob÷jų). Mokymo sutartį įregistravus mokymo sutarčių registracijos žurnale, vienas mokymo
sutarties egzempliorius įteikiamas t÷vams (glob÷jams), kitas lieka ugdymo įstaigoje.
27.3. Mokyklos vadovui ir t÷vams (glob÷jams) pasirašius sutartį, t÷vai (glob÷jai)
privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų ugdymo įstaigos lankymą (jei vaikas negali atvykti į
ugdymo įstaigą, t÷vai (glob÷jai) turi apie tai informuoti ugdymo įstaigą).
27.4. Vaiko pri÷mimą į ugdymo įstaigą direktorius įformina įsakymu. Suformuojama
vaiko asmens byla (pagal įstaigos dokumentacijos planą).

28. Vaikų, priimamų į mokyklas sąrašus, sudaro direktorius iki einamųjų metų kovo
1 dienos ( tikslina iki rugs÷jo 1 d.). Jei ugdymo įstaigoje yra laisvų vietų, ikimokyklinio amžiaus
vaikų sąrašai gali būti pildomi nuolat.
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29. Vaikų, planuojamų priimti į mokyklas nuo einamųjų metų rugs÷jo 1 d., sąrašai
skelbiami Vaikų pri÷mimo į Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s ugdymo įstaigų ikimokyklines ir
priešmokyklines grupes IS iki einamųjų metų vasario 15 d.
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30. Pri÷mus vaiką į atitinkamą mokyklą, vaikas informacin÷je sistemoje įrašytas į
eiles ugdytis kitose mokyklose, automatiškai išbraukiamas iš sąrašų.
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301 Nepatekę į ikimokyklinio ugdymo grupę vaikai lieka laukti eil÷je, kol atsiras
laisva vieta pageidaujamoje mokykloje. Atsiradus laisvai vietai, ji siūloma pirmam eil÷je
laukiančiam. Šiam raštiškai atsisakius, vieta siūloma kitam pagal eilę.
302 Už duomenų pateikimo teisingumą atsakingi t÷vai. Paaišk÷jus, kad t÷vų pateikti
duomenys yra neteisingi, ir buvo neteis÷tai pasinaudota pirmumo teise patekti į mokyklą, vaiko
duomenys pašalinami iš IS. T÷vai gali registruoti prašymą iš naujo ir pateikti teisingus duomenis.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Aprašo vykdymo priežiūrą atlieka savivaldyb÷s administracijos Švietimo ir sporto
skyrius, kuris:
31.1. stebi informacin÷s sistemos pageidaujančių lankyti mokyklas vaikų eiles;
31.2. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikio ir pasiūlos steb÷seną;
31.3. išimties atvejais (savivaldyb÷s nustatyta tvarka paskirto privalomojo ugdymo)
informacin÷je sistemoje užregistruoja (padeda užregistruoti) elektroninius t÷vų (glob÷jų) prašymus
d÷l vaiko pri÷mimo.
32. Už vaikų pri÷mimą į ugdymo įstaigas atsako mokyklos direktorius.
33. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s
taryba.

__________________________

Vaikų pri÷mimo į Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines
grupes tvarkos aprašo
1 priedas

__________________________________________
(t÷vų (glob÷jų) vardai, pavard÷s)
___________________________________________
(deklaruotos ir faktin÷s gyvenamosios vietos adresas)
_____________________________________________
(telefonai, elektroniniai paštai)

Ukmerg÷s __________________________________________
(mokyklos pavadinimas)

direktoriui

PRAŠYMAS
20___ m. __________________ ____d.
Ukmerg÷

Prašau priimti mano sūnų (dukterį)/globotinį (-ę) _____________________________
_______________________________________________________________________________,
(vaiko vardas, pavard÷, asmens kodas )
nuo 20__ m. ________________ ____ d. į Ukmerg÷s ____________________________________
(mokyklos pavadinimas)

1. Pažymiu langelius, kuriais vadovaujantis tur÷tų būti teikiama pirmenyb÷ priimant
mano vaiką į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę (žym÷ti ):
 Savivaldyb÷s nustatyta tvarka vaikui skiriamas privalomas ikimokyklinis/
priešmokyklinis ugdymas;
 teis÷s aktų nustatyta tvarka vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai
ir kuriam reikalinga nuolatin÷ kvalifikuotų specialistų pagalba, skiriamas sveikatą tausojantis
režimas;
 šeimos faktin÷ gyvenamoji vieta savivaldyb÷s nustatyta tvarka mokyklai priskirtoje
teritorijoje;
 mokyklą jau lanko kiti tos pačios šeimos vaikai.
2. Pageidauju, kad mano vaikui būtų teikiama specialioji pagalba:
 taip
 ne
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3. Susipažinau:
 Su Vaikų pri÷mimo į Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s ugdymo įstaigų ikimokyklines
ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašu;
 Su Kainos už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmerg÷s rajono
savivaldyb÷s ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašu.
4.  Prireikus pateiksiu dokumentus, patvirtinančius mano vaiko pirmumo teisę.
____________

_____________________________

(parašas)

(vieno iš t÷vų (glob÷jų) vardas, pavard÷)

Vaikų pri÷mimo į Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines
grupes tvarkos aprašo
2 priedas

UKMERGöS RAJONO SAVIVALDYBöS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO
IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,
APTARNAUJAMOS TERITORIJOS
Eil.
Mokyklos
Nr.
pavadinimas
1. Vaikų lopšelisdarželis ,,Eglut÷“

2.

Vaikų lopšelisdarželis ,,Buratinas“

3.

Vaikų lopšelisdarželis ,,Šilelis“

4.

Vaikų lopšelisdarželis ,, Saulut÷“

Gatv÷s
A. Vienuolio-Žukausko g.,
Antakalnio g., Atgimimo g.,
Ąžuolų g., Dariaus ir Gir÷no g.
,Draugyst÷s g., Drebulių g., Eglių
g., Geologų g., Gruodžio 17-osios
g., Gružų g., Jaunimo g., Jaunimo
skg., Kaštonų g., Klevų g., Krekšlių
g., Krekšlių skg., Kūdrų g., Laukų
g., Lazdynų g., Lelijų g., Lyduokių
g., Liūnų g., Miškų g., Nuotekų g.,
Nuotekų skg., Pamišk÷s g., Pil÷nų
g., Pelkių g., Putinų g., Pušų g.,
Santakos g., Sl÷nio g., Statybininkų
g., Šaltalankių g., Šermukšnių g.,
Šventoji g., Taikos g., Topolių g.,
Tujų g., Uosių g., Vienkiemio g.,
Vingio g., Vyšnių g. .
Aguonų g., Alytaus g., Alyvų g.,
Akloji g., Beržų g., Bugenių g.,
Bugenių skg., Bugen÷lių g.,
Dirvonų g., Dirvonų skg., Dzūkų g.,
Jurginų g., Gražinos g., Gvazdikų
g., Kreivoji g., Linų g., Malkų g.,
Matininkų g., M÷tų g., Naujoji g.,
Pavasario g., Pavasario skg., Pievų
g., Radastų g., Ramunių g., Rožių
g., Rusų g., S. N÷ries g., Siauroji g.,
Sm÷lių g., Šilag÷lių g., Trakų g.,
Trakų skg., Tulpių g., Vasarnamių
g., V÷jų g., Vilniaus g., Vilties g.,
Žalioji g., Žibučių g., Žilvičių g.
Aukštaičių g., Kalno g.,
Kosmonautų g., Pabaisko g.,
Pašil÷s g., Pergal÷s g., Pivonijos g.,
Plytin÷s g., Pušyno g., Šilo g.,
Vaitkuškio g., Medžiotojų g.,
Girininkų g.

Amatininkų g., Anykščių g.,
Anykščių skg., Baranausko g.,
Daukanto g. nuo 41 nr.., Kareivinių
g., Kranto g., Kr÷v÷s g., Kudirkos
skg., Maironio g., Maironio skg.,
Senkapių g., Šlaitų g., Šlaitų skg.,
Šviesos g., Vaižganto g, Vytauto
nuo 69 nr., Veterinarijos g.,

Gyvenviet÷s, kaimai
Sodų bendrija ,,Šilas“, sodų bendrija
,,Pušel÷“.

Pabaisko seniūnijos Bugenių k.,
Bugen÷lių vs., Burtkaimio k.,
Deltuv÷l÷s k., Kopūst÷lių k., Vaitkūnų
k., Vaitkuškio k., Varin÷s k., Sargelių
k., Slabados k., Ūlyčninkų k., Nenortų
k.
Sodų bendrija „Pašil÷“, sodų bendrija
„Miškininkas“, sodų bendrija
„Technika“
Ukmerg÷s miestas, Sodų bendrija
„Dukstyn÷l÷“,Vidiškių sen., Palivarkų
k., Tvarkų priemiestis, Varkališkių k.,
Baublių k., Bimūnų k., Kur÷nų k.,
Palivarkų k., Pamerneckų k.,
Padbariškių k., Rečionių k., Šaukuvos
k., Pivonijos seniūnijos Obelių k.,
Varžgalių k., Varžų k.

5.

Vaikų lopšelisdarželis ,,Žiogelis“

6.

Vaikų lopšelisdarželis ,,Nykštukas“

7.

Mokykla-darželis
,,Varpelis“

Amatininkų g., Baranausko g.,
Bažnyčios g., Biliūno g.,
Darbininkų g., Daržų g., Daukanto
g. iki 40 nr., Gedimino g., Jono
Basanavičiaus g., Kalkių g., Kalvių
g. Kareivinių g., Kranto g., Kr÷v÷s
g., Kudirkos g.,., Kurklių g.,
Lygioji g., Maironio g., Maironio
skg., Medelyno skg., Medžiotojų g.,
Mol÷tų g., Paupio g., Piliakalnio g.,
Ramyb÷s skg., Senkapių g.,
Širvintų g. nuo Gedimino g., Šlaitų
g., Šlaitų skg., Šviesos g., Upelio
g., Utenos g., Vaižganto g,
Vilkmerg÷l÷s g., Vir÷jų g., Vilniaus
g. lyginiai Nr. iki up÷s, Vytauto g
iki 67 nr. nuo Vilniaus gatv÷s, Žuvų
g.
Ajerų g., Asiūklių g., Artilerijos g.,
Artilerijos skg., Aušros g., Birut÷s
g., Cvirkos g., Deltuvos g. iki
Stoties gatv÷s, Dobilų g., Jogailos
g., Gailių g., Gedimino g. lyginiai
Nr., Gedimino skg., G÷lių g. iki
Rūtų gatv÷s, Giedraičių g., Gogolio
g., Kapin÷s g., Kauno g. iki Stoties
gatv÷s, Kęstučio a., Klaip÷dos g.,
Kmynų g., L. Giros g., Lubinų g.,
Miglių g., Mildos g., Mindaugo g.,
Motiejukų g., Pakaln÷s g., Paparčių
g., Pilies g., Pirties g., Purienų g.,
Putokšlių g., Ramygalos g.,
Rugiag÷lių g., Senoji g., Smetonos
g., Smilgų g., Sodų g., Šalpusnių g.,
Šiaurin÷ g., Širvintų g. iki
Gedimino gatv÷s, Šlaitų g. iki
Gedimino gatv÷s, Tvenkinių g.,
Ugniažolių g., Vasario 16-osios g.
nuo Gedimino gatv÷s, V÷drynų g.,
Vienuolyno g., Vilniaus g.
nelyginiai Nr. iki up÷s, Vikių g.,
Viržių g., Žalgirio g., Žemaičių g.,
Žemait÷s g.
Gerseniškių g., Žiedo g., Deltuvos
g. nuo Stoties gatv÷s, Stoties g.,
Kauno g. nuo Stoties gatv÷s, G÷lių
g. nuo Rūtų gatv÷s, Rūtų g.
nelyginiai nr.

Ukmerg÷s miestas,
Statikų gyvenviet÷, sodų bendrija
,,Vienyb÷“, sodų bendrija
,,Vaivorykšt÷“, sodų bendrija
,,Šventoji“, sodų bendrija ,,Draugyst÷“

8.

Siesikų gimnazija

9.

Tauj÷nų gimnazija

10.

Veprių vidurin÷
mokykla

11.

Želvos vidurin÷
mokykla

Siesikų miestelis,
Siesikų seniūnijos Barų k., Belazariškių
k., Benediktavos vs., Briedžiūnų k.,
Daugalių k., Gružų k., Gružel÷s k.,
Kač÷niškių k., Klišių k., Lokin÷s k.,
Pamonteikių k., Meilūnų k., Mik÷nų k.,
Reniūnų k., Tarakų k., Toliūnų k.,
Vidugirio k., Lokin÷s vs., Domantiškių
k., Jačiūnų k., Užulaukio k.,
Vaivadiškių k., Bitinų k., Dainių k.,
Kindzeliškių k., Meškučių k.,
Naujas÷džių k., Nemaniūnų k., Paobelio
k., Šiliūnų k., Trakų k., Tulpiakiemio k.,
Parsukin÷s k., Padvilikių k.
Siesikų seniūnijos Česonių k.,
Garbuvos vs., Kiškeliškio k., Mik÷nų
k., Miliūnų k., Petronių k., Šinkūnų k.,
Kuršų k., Dirvonų k., Libišonių k.
Tauj÷nų miestelis,
Tauj÷nų seniūnijos Albick÷lių k.,
Armukšnos k., Aukštuolių k., Balelių k.,
Butkiškių k., Čebatoriškių k., Dumblių k.,
Gaivenių k., Garb÷nų k., Geldonkos k.,
Ilgatrakio k., Juodgirio k., Juodvisin÷s k.,
Kaspariškių k., Kraup÷nų k., Mažeikių k.,
Menturių k., Misonių k., Namikių k.,
Neprausčių k., Paąžuolių k., Paežerio k.,
Pamūšio k., Pienių k., Pramislavos k.,
Punių k., Radžiūnų k., Šark÷nų k.,
Sukūsčių k., Šalnų k., Šiukštišk÷lių k.,
Šiukštiškių k., Širilų k., Šlenių k.,
Šveikautiškių k., Tauj÷nų k., Tauj÷n÷lių
k., Tolušių k., Vadų k., Varn÷nų k.,
Varl÷nų k., Užupušių k., Viškonių k.,
Bagnapolio k., Jurgelionių k., Keručių k.,
L÷no k., Miškinių k., Naujasodžio k.,
Naujas÷džių k., Pal÷nio k., Užul÷nio k.
Veprių miestelis,
Veprių seniūnijos Apušynų vs.,
Barboriškio k., B÷čių k., Kazlaučiznos k.,
Labanosių k., Martyniškio k., Mikutiškio
vns., Minderiškių k., Monkūnų k.,
Pageležių k., Pakaln÷s k., Palauž÷s vs.,
Paširvinčio vs., Rizgonių k., Ruginių k.,
Slabados k., Sietynų k., Veprių k.,
Gavenonių k., Juozapavos vs., Kelmų k.,
Knyzlaukio k., Kultuv÷nų k., Palauž÷s k.,
Paskarb÷s k., Pauplių k., Samantonių k.,
Sližių k.
Deltuvos seniūnijos Bernotiškio k.,
Pageležių k., Ratautų k., Tabalų k.
Želvos miestelis,
Želvos seniūnijos Adomiškio k., Bajorų
k., Bastūnų k., Bikonių k., Davenių k.,
Gasparuolio k., Karališkių k., Kazliškių
k., Kiaukliškių k., Laum÷nų k.,
Lelikonių k., Meilūnų k., Mirabelio k.,
Molin÷s k., Pašil÷s1 vs., Pašil÷s 2 vs.,
Pašil÷s 3 vs., Paželvių k., Rasališkių k.,
Remeisių k., Tolučių k., Vederų k.,
Virbalų k., Žvyn÷nų k., Šešuolių

12.

„Šilo“ pagrindin÷
mokykla

13.

Deltuvos pagrindin÷
mokykla

14.

Vidiškių pagrindin÷
mokykla

seniūnijos Bendrojos k., Dvareliškių k.,
Ežeraičių k., Gursčių k., Labeikių k.,
Miškiniškų k., Skuolių k., Slabados k.,
Baravykin÷s k., Bratnavos k., Butkūnų
k., Dembovicos k., Gerklyn÷s k.,
Jonelių k., Kazimieravos k., Lauk÷nų k.,
Lauk÷n÷lių k., Lauzdonių k., Liaušių k.,
Masiulių k., Mateikiškių k., Minikių k.,
Palauk÷n÷lių k., Paškonių k., Pilionių k.,
Pūsčios k.
Lyduokių miestelis,
Lyduokių seniūnijos I Antakalnio k., II
Antakalnio k., Antatilčių k., Butkiškių
k., Graužiečių k., Griežionių k., Inkilų
k., Janušišk÷s k., Jogvilų k., Juknonių
k., Juodausių k., Juodkiškių k.,
Juodžiūnų k., Kart÷nų k., Kur÷jų k.,
Lentvorų k., Nuotekų k., Papr÷niškių k.,
Pempių k., Ramonišk÷s k., Rimeisių k.,
Siesarties k., Slabados k., Skomin÷lių
k., Šeimyniškių k., Vaisg÷liškio k.,
Vyliaudžių k., Virkščių k.
Žemaitkiemio miestelis,
Žemaitkiemio seniūnijos Antalaušių k.,
Antatilčių k., Avižienių k., Balandžių k.,
Berzgainių k., Kildišių k., Kliepšių k.,
Martinonių k., Medinos k., Paąžuol÷s k.,
Plaštakos k., Radeikiškio vn., Rundžių
k., Šimaičių k., Siesarties k., Valtūnų k.,
Traupių k., Valų k., Žemaitkiemio k.
Pivonijos seniūnijos Antakalnio 3 k.,
Graužiečių k., Alionių k., Petrašiūnų k.,
Bakšionių k., Biliūnų k., Palob÷s k.,
Šešuolių miestelis,
Šešuolių seniūnijos Andreikiškio k.,
Aukštagirio k., Ąžuolyn÷s vs., Bareišių
k., Beržalotos k., Butkūnų k., Dvarninių
k., Gemeliškio k., Janušk÷lių k., Kertušo
k., Kuzilų k., Užup÷kų k., M÷gučių k.,
Masiulių k., Mišniūnų k., Pašešuol÷s k.,
Šešuolių k., Taurupiškio k.
Deltuvos seniūnijos, Deltuvos miestelis,
Deltuvos seniūnijos Aleksandravos k.,
Atkočių k., Atikonių k., Diržių k.,
Gintarų k., Jakutiškių k., Jankogalių k.,
Juodlaukio k., Jurginų k., Kančiškių k.,
Kreivių k., Liepelių k., Lok÷nų k.,
Nazariškių k., Milašiūnų k., Paąžuolių
k., Paliep÷s k., Ratautų k., Sarapų k.,
Sarosčkų k., Tatkūnų k., Viliukų k.,
Žalgirių k.
Vidiškių miestelis,
Vidiškių seniūnijos Aukštieji svirnai,
Balaganų vs., Baraučiznos k.,
Bernotiškių k., Dukstynos k., Jasiuliškių
k., Gaidelių k., Gudelių k., Kadr÷nų k.,
Kunig÷lių vnk., Kurklintiškių k.,
Laukagalio k., Liūnelių k., Mūšos vs.,
Naručių k., Naujasodžio k., Opaniškio
k., Pakalnių k., Pijorų k., Radiškių vs.,
Šventup÷s k., Šventupio vs., Žemieji

15.

Dainavos pagrindin÷
mokykla

16.

Pabaisko pagrindin÷
mokykla

17.
18.

„Ryto“ specialioji
mokykla
Balelių UDC

19.

Rečionių UDC

20.

Senamiesčio
pagrindin÷ mokykla
Laičių pradinio
ugdymo skyrius

Svirnai, Zujų k.
Žemaitkiemio seniūnijos Knitiškių k.,
Prauslių k., Radiškio k.
Deltuvos seniūnijos Baraučiznos k.,
Dainavos k., Dovydiškių k., Jonuškų k.,
Kvietienių k., Kurm÷lių k., Laibiškių k.,
Leonpolio k., Mikačių k., Trainių k.
Pabaisko miestelis,
Pabaisko seniūnijos Daumantiškių k.,
Girgždžių k., Mažeikiškių k., Varkalių
k., Žuklių k.,
Pivonijos seniūnijos Jačionių k.,
Gailiūnų k., Raguvos k., Totoriškių k.,
Vaiteliškių k., Verškainių k., Urniežių
k., Žuklių k., Antakalnio k., Jutkonių k.,
Kulniškių k., Meiž÷nų k., Pavytin÷s k.,
Praniukų k.,
Petrašiūnų km., Bakšionių km., Alionių
km., III Antakalnio km.
Priimami ugdytiniai iš viso rajono
Viškonių k.,Juodgirio k.,Kraup÷nų
k.,Menturių k.,Paežerių k.,Punių
k.,Radžiūnų k.,Šark÷nų k.,Šiukštiškių
k.,Šiukštišk÷lių k.,Vagarių k.,Varl÷nų
k.,Varn÷nų k., .Promislavos k., Balelių
k.
Rečionių k. Rečionių k., Kur÷nų k.,
Kadr÷nų k., Šaukuvos k., Pamernackų
k., Baublių k., Bimūnų k., Zujų k.,
Palivarkų k. , Padbariškių k., Dukstynos
k., Bernotiškių k., Laukūnų k.,
Varkališkių k., Šlapių k, Tvarkų k..

Pivonijos seniūnijos Bierių k., Buzų
k., Gervinų k., Kaušų k., Laičių k.,
Mikailiškių k., Svaronių k., Vareikių
k., Žeimių k., Žeruolių k.
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