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„DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO 
UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO 
TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2021–2022 MOKSLO METAMS 

PATVIRTINIMO“ 
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eedcdd00542011eaac56f6e40072e018?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=68441d7d-1fa9-438a-ae83-8aeceee6a3c5


UGDYMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO 

ŽEMĖLAPIAI 

• https://maps.vilnius.lt/ 
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https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools


• Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje 
https://svietimas.vilnius.lt/.  

 

• Papildoma informacija apie priėmimą skelbiama skiltyje  „Aktuali 
informacija“. 

 

• Mokyklų vadovai atsako už šio Aprašo paskelbimą mokyklų 
bendruomenių nariams (mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims).  
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https://svietimas.vilnius.lt/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/informacija-apie-priemima-i-mokyklas/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/informacija-apie-priemima-i-mokyklas/


PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PRIEŽIŪRA IR 
ATSAKOMYBĖ 

 

• Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo už švietimą atsakingas 
Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.  

• Savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo 
įsakymu kiekvienais metais gali būti tikrinamas mokinių 
priėmimo komisijos darbas. Ugdymo įstaigos atrenkamos atsitiktine 
tvarka (mažiausiai 10 įstaigų), atsižvelgiant į turimus 
žmogiškuosius išteklius. 

• Asmenys, susiję su e. sistemos tvarkymu, už asmens duomenų 
apsaugą atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

• Už Aprašo nuostatų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Aprašą 
įgyvendinantys subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 
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SVARBIAUSI PRIĖMIMO Į VILNIAUS 
MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLAS ASPEKTAI: 
• Prašymai per e. sistemą teikiami tais kalendoriniais metais, kuriais 

vaikas pradeda lankyti mokyklą arba pereina mokytis į kitą 
mokyklą.  

 

• Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą –
 penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę) 
– toje pačioje mokykloje, savo mokyklos direktoriui pateikia 
laisvos formos prašymą. 

 

•  Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti tik keičiantys 
mokyklas, pereinantys iš progimnazijų į gimnazijas, 
atvykusieji  gyventi į sostinę iš kitų miestų. 
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• Prašymus pateikti reikia nuo kovo 1 iki gegužės 31 d. 

• Jeigu yra pretenduojama į mokyklas, vykdančias 
priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias 
specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas 
ar savitos pedagoginės sistemos elementus – prašymus 
pateikti reikia iki kovo 31 d. 

 

• Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas 
prašymų pateikimo/koregavimo ir kvietimų 
išsiuntimų/tvirtinimo tvarkaraštis patvirtintas Bendrojo 
ugdymo skyriaus vedėjos 2021 m. vasario 24 d.  
įsakymu Nr. A15-242/21(2.1.4E-BEU) 
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https://ivs.vilnius.lt/dhs/actDHSDocumentShow?docOid=7c00e8c075ef11ebb3cc8d7afda12f1b
https://ivs.vilnius.lt/dhs/actDHSDocumentShow?docOid=7c00e8c075ef11ebb3cc8d7afda12f1b
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https://ivs.vilnius.lt/dhs/actDHSDocumentShow?docOid=7c00e8c075ef11ebb3cc8d7afda12f1b


ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD: 

• Jeigu pretenduojama į Savivaldybės mokyklas, vykdančias priėmimą 
konkurso būdu arba įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties 
programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus, prašymus 
pildyti ar koreguoti galima iki kovo 31 d. 

 

• Negavus kvietimo mokytis į Savivaldybės mokyklas, vykdančias 
priėmimą konkurso būdu arba įgyvendinančias specializuoto 
ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos 
elementus prašymus galima koreguoti negavus nė vieno kvietimo po 
pirmo mokinių automatinio priskyrimo birželio mėnesį. 
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PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO 
UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS 
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Prašymų pateikimas  nuo 9:00 val. Prašymų nagrinėjimas 

Priėmimo rezultatų paskelbimas 

Mokyklos siunčia kvietimus e. 
sistemoje  
iki 16 val. 

Mokyklos skelbia sąrašus interneto 
svetainėje 

Tėvai tvirtina kvietimus e. 
sistemoje nuo 18 val. 

Pagrindinis priėmimo etapas 
į savivaldybės mokyklas 1 – 8 

ir I – IV gimnazijos klases 
(išskyrus konkursines, 

inžinerines, savitas, 
suaugusiųjų ir jaunimo) 

Nuo kovo 1 d. iki 
gegužės 31 d. 

Birželio 1 d. – birželio 10 d. 
  

Birželio 15 d. 
  

Birželio 9 – 10 d. 
  

Birželio 15 d. (į 
atsilaisvinusias vietas) 

  

  
Birželio 10 d. 

  
Birželio 15 d. 

  
  

Birželio 10 – 14 d. 
  

Birželio 15 – 18 d. (iki 16 val.) 
  

Birželio 18 d.  16:30  val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

  
Koreguojami/ 

pildomi prašymai 
negavus 

pakvietimo  
  

Birželio 19 – 21 d. 
  

Birželio  22 d. 
  

Birželio 22 d. (į 
atsilaisvinusias vietas) 

Birželio 22 d. Birželio 22 – 25 d. (iki 16 val.) 

Birželio 25 d. 16:30  val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

  
Koreguojami/ 

pildomi prašymai 
negavus 

pakvietimo  
  

Birželio 26 – 28 d. 
  

Birželio 29 d. 
  

Birželio 29 d. (į 
atsilaisvinusias vietas) 

Birželio 29 d. Birželio 29 – liepos 4 d. 

Liepos 5 d.  8 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

  
Koreguojami/ 

pildomi prašymai 
negavus 

pakvietimo  
  

Liepos 5 d.– 
Rugpjūčio 18  d. 

  

Rugpjūčio 19 – 20 d. 
  

Rugpjūčio 20 d. (į 
atsilaisvinusias vietas) 

Rugpjūčio 20 d. Rugpjūčio 20 – 23 d. 

Rugpjūčio 24  d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 



PAGRINDINIAI ASPEKTAI 
     Priėmimą vykdykite tik per e. sistemą ir nepriimkite jokių 

popierinių prašymų, nebent tai būtų suderinta su BUS (skirtingos 
mokomosios kalbos LT\RU ir kt.); 

 

 Prašymai mokytis nagrinėjami mokyklose gavus visus pirmumo 
kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. 
sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę 
prašymams pateikti skirtą dieną.* 

  

 Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantys. 
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• E. sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl 
informacija apie gyventojo naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą yra 
sutikrinama automatiniu būdu.  

 

• Duomenys e. sistemoje atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio 
mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis ir keitimai e. 
sistemoje atliekami per 10 kalendorinių dienų. 

 

• Deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu skaičiuojamas birželio 1 d. 
duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data. 

•  
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PAGRINDINIAI ASPEKTAI 



PUNKTŲ PAKEITIMAI 
• Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pats vaikas, kurie atvyko 

laikinai gyventi, e. sistemoje pateikia gyvenamąją vietą 
patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui: patalpų nuomos sutartį 
(sutartis turi galioti ne mažiau negu metai), pažymą iš registro apie 
naujai įsigytą nekilnojamąjį turtą (iki 2 metų), nekilnojamojo turto 
pirkimo ar kitus dokumentus).  

 

• Nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų 
centre ne mažesniam negu 1 metų laikotarpiui. Nuomos sutartis 
turi būti pridėta prie e. sistemos papildomų dokumentų. Jeigu 
nuomos terminas mažesnis negu metai ir į mokyklą nepatenka visi 
jos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, paliekama teisė šiems 
mokiniams pasiūlyti artimiausią ugdymo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų; 
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• Vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko 
deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje 
aptarnavimo teritorijoje yra mažesnis negu metai, tėvai turi pridėti 
nekilnojamojo turto įsigijimo dokumentus ar kitus nekilnojamojo 
turto nuosavybės dokumentus į  e. sistemą. Jeigu į mokyklą 
nepatenka visi jos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai ir tėvai 
nėra pateikę nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentų, ugdymo 
įstaigai paliekama teisė pasiūlyti šiems mokiniams arčiausią 
ugdymo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų; 
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PUNKTŲ PAKEITIMAI 



• Atsakingi už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenys turi 
teisę tėvų prašyti papildomų, pirmumo kriterijus patvirtinančių 
dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo. 

• Ugdymo įstaiga turi teisę netenkinti tėvų (globėjų) prašymo, jeigu 
tėvai (globėjai) per nurodytą laikotarpį, esant pagrįstų abejonių ar 
įrodymų dėl faktinės / deklaruotos gyvenamosios vietos neatitikties, 
nepristato atsakingiems už priėmimo vykdymą ir koordinavimą 
asmenims pateiktų duomenų patvirtinančių dokumentų.* 
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SVARBU ŽINOTI, KAD 



• Prašymo teikėjui elektroniniu paštu bus patvirtinama, kad 
duomenys sėkmingai užregistruoti, nurodomas e. prašymo 
registracijos numeris.  

 

• Tėvams (globėjams) apie kvietimą mokytis ugdymo įstaigoje bus 
pranešama elektroniniu laišku.  

• Taip pat vartotojams bus siunčiama aktuali informacija apie 
priėmimo procesus ir priėmimo eigą. 
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KOMUNIKACIJA SU GYVENTOJAIS 



• Pirmiausia priėmimo metu siekiama užtikrinti mokymosi 
prieinamumą pagal bendrojo ugdymo programas asmenims, 
gyvenantiems Savivaldybės mokykloms priskirtose mokyklų 
aptarnavimo teritorijose.  

 

• Esant laisvų vietų į Savivaldybės mokyklas gali būti priimami 
asmenys, gyvenantys kitose Savivaldybės mokyklų aptarnavimo 
teritorijose, po to ir gyvenantys gretimose savivaldybėse. 
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SVARBU 



SVARBU (II) 

• Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių 
ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami 
į mokyklų specialiojo ugdymo skyrius ar specialiąsias 
klases (grupes) bei specialiąsias mokyklas. Tėvai privalo 
pridėti prie e. prašymo pedagoginės psichologinės 
tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi 
poreikių. 
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• daugiavaikių šeimų vaikams (skiriamas 1 taškas); 

o reemigrantų vaikai, kurių tėvai buvo deklaravę 
išvykimą iš Lietuvos, tačiau apsisprendė grįžti gyventi į 
Lietuvą ir prie savo prašymo e. sistemoje pateikė visus 
reikiamus dokumentus, patvirtinančius, kad jie su savo 
vaikais buvo išvykę gyventi į užsienį (išsideklaravimo iš 
Lietuvos pažyma, vaiko mokymosi užsienyje pasiekimų 
pažyma). Asmenys, deklaravę išvykimą iš Lietuvos ir 
neturėję galimybės deklaruoti savo grįžimo iki 
prašymams e. sistemoje pateikti nurodyto termino, 
priimami pagal Aprašo 52 punkte nurodytų pirmumo 
kriterijų taškų sumą; 
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PATIKSLINTAS PIRMUMO KRITERIJUS 



PATIKSLINTAS PIRMUMO KRITERIJUS 

• Jeigu asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo 
teritorijoje, pateiktų prašymų pradėti mokytis penktoje klasėje 
skaičius viršija nustatytą mokinių ir klasių komplektų skaičių, tai 
pirmiausia priimami vaikai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo 
teritorijoje, kurie baigė pradines ugdymo įstaigas, o tik vėliau 
mokiniai, kurie nori keisti ugdymo įstaigas. 

 

 

SVARBU 

• Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis 
suteikiama mokiniams, ilgiausiai mokyklos teritorijoje 
deklaravusiems gyvenamąją vietą, po to arčiausiai mokyklos 
deklaravusiems gyvenamąją vietą.* 
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E. SISTEMOS ATNAUJINIMAI 

• E. sistemoje Inovacijų ir technologijų grupė atliks kiekvienais metais 
senesnių prašymų naikinimą iš sistemos (3 metai).  

• Taip pat kiekvienais kalendoriniais metais prašymai bus archyvuojami 
ir nekeičiami/atnaujinami e. sistemoje. 

• „Papildoma informacija“ įdiegtas atnaujinimas, kuris leidžia 
gyventojams/pirmininkas prie papildomų dokumentų įkėlimo metu 
matyti prisegtų dokumentų pavadinimus. 

• Prašymų būsenos eilutėje įdiegtas dar vieną pasirinkimas  „Pasirinkta 
privati ugdymo įstaiga“.  

• Prie prašymų būsenos administratorius mato datą ir laiką kada 
gyventojas/sistema priskyrė prie ugdymo įstaigos. 

• E. sistemoje atliktas įskiepis, kuris leidžia ugdymo įstaigai ir 
gyventojams pasirašyti e. sutartį elektroninėje sistemoje. 
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Ar prašymo pateikimo laikas turi įtakos pirmumui priimant į mokyklas? 

• Prašymo pateikimo laikas neturi jokios įtakos priėmimui. 

Ar tėvai, kurių vaikai yra baigę priešmokyklinio ugdymo grupę toje 
pačioje mokykloje, kurioje nori lankyti ir 1 klasę, vis tiek turi pildyti 
prašymą internetu? 

• Taip. Visi, pageidaujantys pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo 
programą (1 klasė), prašymus pildo internetu per elektroninę prašymų 
registracijos sistemą. 

Jei mokykla turi kelis filialus, ar galima nurodyti e. prašyme, kurį filialą 
pageidaujama lankyti? Ar tokie pageidavimai teikiami priėmimo 
komisijai kartu su pirmumo kriterijus patvirtinančiais dokumentais? 

• Taip. Prašymų skiltyje yra laukas „kita svarbi informacija“, kurioje bus 
galima nurodyti, į kurį mokyklos filialą tėvai norėtų leisti savo 
vaiką.  Taip pat primename, kad kiekviena ugdymo įstaiga turi būti 
pasitvirtinusi ir internetiniame puslapyje paviešinusi tvarkos aprašus, 
kuriais vadovaujantis mokiniai yra skirstomi į atskirus filialus ir klases. 
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KLAUSIMAI, KURIE KYLA GYVENTOJAMS 



Esu Lietuvos Respublikos pilietis, nesinaudoju el. bankininkyste ar 
galiu pateikti prašymą be jos? 

• Jeigu neturi elektroninės bankininkystės, tai patys prašymo el. 
prašymų pildymo sistemoje pateikti negalėsite, tai už Jus gali 
padaryti kitas šeimos narys, kuris naudojasi el. bankininkyste. Taip 
pat galite pateikti prašymą naudojantis mobiliu parašu. 

Kaip pateikti prašymą kitos valstybės piliečiui? 

• Jeigu esate, kitos valstybės pilietis ir pats negali pateikti prašymo el. 
prašymų teikimo sistemoje, prašome susisiekti elektroniniu paštu 
mokyklos@vilnius.lt ir informuoti apie susidariusią situaciją. 

 

 

• Kiti aktualus klausimai yra atnaujinti skiltyje „Dažniausiai 
užduodami klausimai“ 

•  
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AKTUALI INFORMACIJA 

• Maloniai prašome nevėliau nei iki š. m. vasario 26 d. 
12:00 val. nurodyti  e. sistemoje kiek ugdymo įstaigoje 
yra laisvų vietų kiekvienoje klasėje. Tai galima atlikti 
prisijungus prie e. sistemos ir pasirinkus skiltį „Klasių 
komplektavimas“ -> pasirinkti ugdymo įstaigą -> 
paspausti mygtuką „Pridėti klasę“-> Pasirinkti klasę-> 
įvesti pavadinimą-> Įvesti dalyvių limitas (laisvų vietų 
skaičius) ->Išsaugoti. Jeigu konkrečioje klasėje laisvų 
vietų neturite įveskite nulį. 

 
• Pabrėžiame, kad jokių ugdymo pakopų arba mokomųjų kalbų 

pridėti nereikia ir tai yra griežtai draudžiama. 
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AKTUALI INFORMACIJA II 

• Prašome paskelbti atnaujintą priėmimo į Vilniaus 
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos 
aprašą mokyklos internetiniame tinklalapyje. 

• Supažindinkite ugdymo įstaigos darbuotojus su 
atnaujintu priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu ir priėmimu 
besidomintiems interesantams teikite informaciją 
vadovaudamiesi šiuo aprašu bei patvirtintais vidiniais 
dokumentais.  
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AKTUALI INFORMACIJA III 

• Jeigu pasikeis priėmimo komisijos sudėtis ar reikės papildomo 
prisijungimo prie e. sistemos komisijos nariui, t. y.  suteikti 
mokyklos administratoriaus teises, prašome kreiptis į vyr. 
specialistę Gražiną Doveikienę ar Ramintą Gudeliauskaitę (el. 
paštu) su prašymu sukurti prieigą. Taip pat būtina užpildyti 
konfidencialumo pasižadėjimą ir nurodyti asmens duomenis 
žemiau pateiktoje lentelėje. 

 

 

• Jeigu asmuo jau turi prisijungimą tai pakartotinai prašymą/pasižadėjimo 
formą teikti nereikia, jiems galioja senas prisijungimas. 

 

• Jeigu darbuotojas, kuris buvo atsakingas už priėmimą ir turėjo 
administravimo teises e. sistemoje daugiau ugdymo įstaigoje 
nebedirba arba už priėmimą nebeatsakingas, prašome apie tai 
informuoti el. paštu grazina.doveikiene@vilnius.lt arba 
raminta.gudeliauskaite@vilnius.lt  
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ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ DUOMENYS 

VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS EL. PAŠTAS 
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KAIP ADMINISTRATORIUI SUSIKURTI SAVO 
PRISIJUNGIMO VARDĄ BEI SLAPTAŽODĮ 

• https://paslaugos.vilnius.lt/ 

• Spauskite „Prisijungti“ 

• Prisijungiate per savo el. bankininkystę prie sistemos 

• Junkitės prie login.vilnius.lt 

 

 

 

 

 

• Pasirinkite „Vartotojo profilis“ 

• Spauskite „Vartotojo nustatymai“  

• Įveskite el. paštą (jis bus naudojamas, kaip prisijungimo vardas) 

• Įveskite sugalvotą slaptažodį  

• Duomenis išsaugokite. 
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DARBO SU E. SISTEMA MOKYMAI  

 

• Numatomi mokymai mokyklų priėmimo komisijų 
pirmininkams/ mokyklų e. sistemos administratoriams 

     š. m. balandžio–gegužės mėn. 
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Kilus klausimų ar neaiškumų dėl priėmimo į mokyklas, 

prašome kreiptis  

į Bendrojo ugdymo skyriaus vyr. specialistę  

Gražiną Doveikienę arba Ramintą Gudeliauskaitę 

 

 
Raminta Gudeliauskaitė 

raminta.gudeliauskaite@vilnius.lt 
Tel. 211 2356 

 
Gražina Doveikienė 

grazina.doveikiene@vilnius.lt 

• Tel. 211 2517 
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