
                                                                                       
 
 
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 

APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO 
 

2017 m. gruodžio 27 d.  Nr. V.TS-275 
Elektrėnai 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, 
patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, Elektrėnų 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendruoju planu, 
patvirtintu Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. V. TS-55, Vaikų 
registravimo ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. spalio 25 d. 
sprendimu Nr. V.TS-220, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijas: 
1.1. į Elektrėnų mokyklą-darželį „Žiogelis“ ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

ugdymo programas priimami: 
1.1.1. Elektrėnų seniūnijoje gyvenantys vaikai,  
1.1.2. vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, iš Elektrėnų 

savivaldybės teritorijos,  
1.1.3. pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą priimami vaikai, turintys intelekto 

sutrikimų, iš Elektrėnų savivaldybės ir visos Lietuvos Respublikos teritorijos;  
1.2. į Elektrėnų vaikų lopšelį-darželį „Drugelis“, Elektrėnų lopšelį-darželį „Pasaka“ ugdytis 

pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas priimami Elektrėnų seniūnijoje 
gyvenantys vaikai; 

1.3. į Elektrėnų sav. Pylimų lopšelį-darželį ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas priimami Vievio seniūnijoje gyvenantys vaikai;  

1.4. į Elektrėnų sav. Vievio lopšelį-darželį „Eglutė“ ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo 
programą priimami Vievio mieste ir Vievininkų kaime gyvenantys vaikai; 

1.5. į Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželį „Gandriukas“ ugdytis pagal ikimokyklinio 
ugdymo programą priimami Semeliškių  seniūnijoje gyvenantys vaikai; 

1.6. į Elektrėnų pradinę mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami 
Elektrėnų seniūnijoje gyvenantys mokiniai, į Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyrių ugdytis 
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas priimami Gilučių seniūnijoje 
gyvenantys vaikai;  

1.7. į Elektrėnų sav. Vievio pradinę mokyklą ugdytis pagal priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo programas priimami Vievio mieste gyvenantys vaikai; į Elektrėnų sav. Vievio pradinės 
mokyklos Kazokiškių, Lazdėnų ir Pakalniškių skyrius ugdytis pagal ikimokyklinio, 
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priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas priimami Kazokiškių ir Vievio seniūnijose 
gyvenantys vaikai; 

1.8. į Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo I dalies 
programą priimami Elektrėnų bei Gilučių seniūnijoje gyvenantys mokiniai; mokytis pagal pradinio 
ugdymo programą priimami Elektrėnų seniūnijoje gyvenantys mokiniai; 

1.9. į Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinę mokyklą ugdytis pagal ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami Kietaviškių seniūnijoje 
gyvenantys vaikai;  

1.10. į Elektrėnų „Versmės“ gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą 
priimami Elektrėnų seniūnijoje gyvenantys mokiniai, Elektrėnų savivaldybėje gyvenantys 
suaugusieji, mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami Elektrėnų savivaldybėje 
gyvenantys mokiniai ir suaugusieji; 

1.11. į Elektrėnų sav. Semeliškių gimnaziją pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio 
ugdymo programas priimami Semeliškių seniūnijoje gyvenantys mokiniai, mokytis pagal vidurinio 
ugdymo programą – Elektrėnų savivaldybėje gyvenantys mokiniai; į Elektrėnų sav. Semeliškių 
gimnazijos Beižionių daugiafunkcį skyrių mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio 
ir pagrindinio ugdymo programas priimami Beižionių seniūnijoje gyvenantys mokiniai; į Elektrėnų 
sav. Semeliškių gimnazijos Pastrėvio skyrių mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami Pastrėvio seniūnijoje gyvenantys mokiniai;  
 1.12. į Elektrėnų sav. Vievio gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 
priimami Vievio ir Kazokiškių seniūnijose gyvenantys mokiniai, mokytis pagal vidurinio ugdymo 
programą – Elektrėnų savivaldybėje gyvenantys mokiniai; 
 1.13. į Elektrėnų sanatorinę mokyklą mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas priimami mokiniai, atvykę gydymosi laikotarpiui iš Elektrėnų savivaldybės ir visos 
Lietuvos Respublikos teritorijos; 

1.14. į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigas tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu ir esant 
laisvų vietų gali būti priimti vaikai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys 
kitose savivaldybėse;  

1.15. į Elektrėnų meno ir Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklas priimami Elektrėnų 
savivaldybėje gyvenantys mokiniai. 

2. Panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. TS-107 
„Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“, 2015 m. gegužės 
20 d. sprendimą Nr. V.TS-77 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. 
sprendimo Nr. TS-107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų 
nustatymo“ dalinio pakeitimo“.  

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d. 
Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo ar 

pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) 
suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Elektrėnų savivaldybės visuomeninei 
administracinių ginčų komisijai (adresas: Rungos g. 5, Elektrėnai) arba  Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui (adresas: Žygimantų g. 2, Vilnius). 
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