
 

 

 

 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M A S  

DĖL PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO 

IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS  

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. B-TS-419 

Vilkaviškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 įsakymu Nr. ISAK-1019 (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-322 redakcija), 

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).  

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 

d. sprendimo Nr. B-TS-1142 „Dėl priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.   

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras      Algirdas Neiberka 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. gegužės 29 d.  

sprendimu Nr. B-TS-419 

 

PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis į Vilkaviškio rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo 

ugdymo programas. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Apraše 

nurodytas ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

3. Aprašo nuostatomis vadovaujasi visos Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, vykdančios priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programas. 

 

II SKYRIUS 

PRIĖMIMO MOKYTIS KRITERIJAI 

 

4. Asmenys į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka priimami vadovaujantis 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“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas); mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 

vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

5. Į mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją ir antrąją dalis priimami asmenys, gyvenantys Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

(toliau – Savivaldybės taryba) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (Aprašo priedas). Į 

likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos 

aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje: pirmumo teise priimami asmenys, 

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

mokinių broliai ir seserys (įbroliai, įseserės), arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.   

6. Į bendrojo ugdymo 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 norinčiųjų yra daugiau, nei 

laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys Vilkaviškio rajono savivaldybės 

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). 
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7. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdytis priimami į arčiausiai jų 

gyvenamosios vietos esančią Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą visiškos, dalinės integracijos 

forma arba į specialiąją mokyklą. 

7.1. Vaikai, turintys sunkią judėjimo negalią (juda vežimėliu arba negali lipti laiptais) ir 

vaikai, kurių bent vienas iš tėvų turi sunkią judėjimo negalią (juda vežimėliu arba negali lipti laiptais), 

kuriems ugdymo įstaiga priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, nėra pritaikyta judėjimo negalią 

turintiems asmenims, turi teisę pasirinkti bet kurią kitą Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklą, kuri atitinka jų fizinius poreikius. 

7.2. Iš užsienio atvykę asmenys ir asmenys, baigę užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos bendrojo ugdymo programą ar jos dalį ir pageidaujantys tęsti mokymąsi, priimami 

bendra šio Aprašo tvarka. Mokykla pagal turimą informaciją (pateikus asmens patirtį ir pasiekimus 

įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, 

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

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

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

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

mokytis atitinkamai aukštesnėje arba žemesnėje klasėje. Jei mokinys yra nepilnametis, mokykla 

sprendimą turi suderinti su to tėvais (globėjais, rūpintojais). 

8. Priėmimui į Savivaldybės jaunimo ir suaugusiųjų klases, specialiąsias klases, mokyklos, 

skirtos intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, klases aptarnavimo teritorija nenustatoma. 

9. Į mokyklą, skirtą intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, priimami asmenys iki 21 metų 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.  

10. Į jaunimo mokyklą, bendrosios mokyklos jaunimo klases priimami 12–16 metų asmenys, 

stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę 

veiklą ir (ar) niekur nesimokantys. Į suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 16–17 metų dirbančio jaunimo 

klases priimami nepilnamečiai, pageidaujantys tęsti nutrauktą mokslą ir dirbti.  

 

III SKYRIUS 

PRIĖMIMAS MOKYTIS  

 

11. Kiekvienais kalendoriniais metais Savivaldybės taryba iki gegužės 31 d. nustato ir iki 

rugsėjo 1 d. patikslina 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, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių 

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

11.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo 

ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių ir 

(ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir 

nepažeidžiant higienos normų, didinamas; 

11.2. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro 

patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių 

skaičius mažinamas. 

12. Mokykloms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir suaugusiųjų 

mokykloms, suaugusiųjų ir jaunimo mokykloms (jų skyriams, filialams) klasių (grupių) skaičius 

pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus. 

13. Priėmimą į bendrojo ugdymo programas vykdo mokyklos vadovas ir mokyklos 

priėmimo komisija.  

14. Aktualiems, Apraše nenumatytiems, atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija (toliau – 
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Nenumatytų atvejų komisija) iš Savivaldybės tarybos ir mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos 

darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės taryba. 

15. Asmenų prašymų dėl mokymosi pagal atitinkamas programas priėmimas vykdomas:  

15.1. į priešmokyklinio ugdymo programas – nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.; 

15.2. į pradinio ugdymo programas – nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.; 

15.3. į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo gegužės 31 d. iki birželio 30 d.; 

15.4. į jaunimo ir suaugusiųjų klases – nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.; 

15.5. pasibaigus nustatytam priėmimo terminui, į laisvas vietas mokinių priėmimas tęsiamas 

iki rugsėjo 1 d., nesant laisvų vietų – prašymai priimti mokytis registruojami, bet  mokiniai priimami 

(nepriimami) mokytis tik Savivaldybės tarybai iki rugsėjo 1 d. patikslinus  klasių (grupių) ir mokinių 

skaičių. 

16. Jei prasidėjus mokslo metams į bendrojo ugdymo mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis 

mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jo prašymas svarstomas 

Nenumatytų atvejų komisijoje.  

17. Prašymai dėl priėmimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programas pateikiami priėmimą į šias programas vykdančių mokyklų direktoriams. 

Mokyklose pateikti prašymai registruojami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis ir 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.  

18. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia: 

18.1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką 

sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).  

18.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  

18.3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi 

pasiekimus (originalus); pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius 

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

pasiekimų vertinimus.  

19. Kiekvienos mokyklos direktorius parengia ir patvirtina  priėmimo į mokyklą tvarkos 

aprašą, kuriame reglamentuoja dokumentų priėmimo vietą, priėmimo komisijos funkcijas ir priimtų 

mokinių informavimo laiką bei procedūras ir kt. 

20. Mokyklos vadovas, vadovaudamasis Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 1 ir 2 priede 

nustatytais klasių, jungtinių klasių bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo kriterijais ir 

suderinęs su mokyklos priėmimo komisija, nustato ir patvirtina Priimtų į mokyklą asmenų 

paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius. 

22. Šio Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius, kontrolę – Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.  

23. Šis Aprašas skelbiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje ir 

mokyklų interneto svetainėse. 

24. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar panaikinamas Savivaldybės tarybos 

sprendimu. 

_____________________________________________ 

 



 

 

Priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašo 

priedas  

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS MOKYKLAI PRISKIRTOS APTARNAVIMO TERITORIJOS MOKYTIS PAGAL 

PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PIRMĄJĄ IR ANTRĄJĄ DALIS  
 

Eil. 

Nr. 

Mokykla Vykdomos 

programos 
Gyvenvietės, kaimai Gatvės 

 

1.  Vilkaviškio 

„Aušros“ gimnazija 

 

 

Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programos 

Daukšaičių k., Kisiniškių k., Ožkabalių k., Galioriškių k., Mockabūdžių k., 

Pašeimenių gyvenvietė ir k., 

Stirniškių k., Gudelių k., Matuliškių k., Serdokų k., Mažųjų Būdežerių k., 

Pūstapėdžių gyvenvietė, Giedrių k., Karalių k., Vokiškėlių k., Navininkų k., 
Didžiųjų Šelvių k., Lobiškių k., Majoriškių k., Varpininkų k., Vokiškėlių k. 

Kumelbalių k., Kunigiškių k., Znočkų k., Žvangučių k., Simanėliškių k., 

Steponų k., Klampučių k., Vaičlaukio I k., Vaičlaukio II k. 

 

Vilkaviškio miesto gatvės.  

 

2. Vilkaviškio 

Salomėjos Nėries 

pagrindinė mokykla 

 

 

 

 

Paežerių skyrius 

Pagrindinio ugdymo 

programa 

Daukšaičių k., Kisiniškių k., Ožkabalių k.; Galioriškių k., Mockabūdžių k., 

Pašeimenių gyvenvietė ir k., 

Stirniškių k., Gudelių k., Matuliškių k., Serdokų k., Mažųjų Būdežerių k., 

Pūstapėdžių gyvenvietė, Giedrių k., Karalių k., Vokiškėlių k., Navininkų k., 

Didžiųjų Šelvių k., Lobiškių k., Majoriškių k., Varpininkų k., Vokiškėlių k., 

Kumelbalių k., Kunigiškių k., Znočkų k., Žvangučių k., Simanėliškių k., 
Steponų k., Klampučių k. link Vilkaviškio. 

Visos Vilkaviškio miesto gatvės, išskyrus Vilkaviškio 

„Ąžuolo“ progimnazijai priklausančias gatves.  

 

 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programos  

Paežerių k., Opšrūtų k., Naudžių k., Sarmačinų k., Penkvalakių k., Vizgirdų 

k., Smalinyčios k., Šačkų k., Gudelių k., Dumčių k., Švarpliškių k., 

Nadrausvės k., Gurbšilio k., Dugnų k., Omentiškių k., Pakalniškių k., 

Strielčiškių k., Juodupių k., Pagramdų k., Būdviečių k., 

Pagramdų k., Būdviečių k., Būdos k., Jurgelių k.  

Visos Paežerių, Opšrūtų kaimų gatvės. 
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3. Vilkaviškio pradinė 

mokykla 

Priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

programos 

Kisiniškių k., Stirniškių k., Gudelių k., Matuliškių k., Giedrių k., Karalių k., 

Vokiškėlių k., Navininkų k., Didžiųjų Šelvių k., Lobiškių k., Majoriškių k., 

Varpininkų k., Vokiškėlių k. Kumelbalių k., Znočkų k., Simanėliškių k., 

Steponų k., Klampučių k. link Vilkaviškio (Vaičlaukis I, Vaičlaukis II, 

Obelupių k., Osijos k.). 

 

 

 

 

 

Gėlių, Obelų, Lelijų, Narcizų, Ramunių, Rudbalės, 

Užtvankos, Paupio, Šilkaičių, Ežero, Eglių, Kastinės 

1-oji, Kastinės 2-oji, Santakos, Vairo, Saulės, Vėjo, 

Kmynų, Aviečių, Serbentų, Obelų, Šiaurės, Tulpių, 

Trumpoji, Jurginų, Agrastų, Lobiškių, Našlaičių, 

Pušų, Gandrų, Gluosnių, Burokų, Saulėtekio, 

Širvintos, Rausvės, Šešupės, M. Krupavičiaus, Kedrų, 

Pienių, Miško ir visos Vilkaviškio miesto gatvės, 

išskyrus Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijai 

priklausančias gatves. Paežerių k. (Šeimenos sen.) 

gatvės: Gėlių, Taurų, Centro, Kranto, Žilvičių, 
Šaltinio, Upės, Sodo. 

4. Vilkaviškio 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

 

Priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programos I 

dalis 

Serdokų k., Mažųjų Būdežerių k., Pūstapėdžių gyvenvietė, Kumečių k., 

Vaičlaukio I k., Vaičlaukio II k., Mockabūdžių k., Juodvario k., Lukšiškių 

k., Augiškių k., Merkšiškių k., Pilotiškių k., Lankeliškių k., Baraučiznos k., 

Varpininkų k. nuo Vilkaujos upelio iki Vytauto g.  

 

Ajerų, Algirdo, Alyvų, Apynių Balandžių, Beržų, J. 

Basanavičiaus, J. Biliūno, P. Cvirkos, Dariaus ir 

Girėno, K. Donelaičio, Draugystės, S. Daukanto 

(nuo sankirtos su Taikos g. link Vilkaviškio 

„Ąžuolo“ progimnazijos), Dzūkų, Gulbių, Jaunimo, 

Jazminų, Vyskupo A. Karoso, Knygnešių, Kranto, P. 

Kriaučiūno, Melioratorių, Mindaugo, Nendrių, 

Pavasario, Pumpurų, Rimgaudo, Rožių, A. Sajetos, 

Slyvų, Sodo, B. Sruogos, Suvalkiečių, Šermukšnių, 
Šviesos, Uosijos, P. Vaičaičio, S. Vaitkevičiaus, M. 

Valančiaus, Vydūno, Vyšnių, Vytauto (į 

Marijampolės pusę nuo sankirtos su Vyskupo A. 

Karoso g.), Vytenio, Zanavykų, Žalgirio, Žalumynų, 

P. Žilinsko, Vieversių, Lakštingalų, Gandrų, Vanagų, 

Vyturių g, Pietų, Sakalų, Pempių, Bebrų, Mėtų, Šilo, 

Šarkų, Samanų, Plukių, Šaulių, Ievų. 

5. Vilkaviškio r. 

Kybartų „Saulės“ 

progimnazija 

Pradinio, 

pagrindinio ugdymo 

programos I dalis 

Kybartų miestas, Daugėlaičių k., Kybeikių k., Bajorų k., Kybartų k., Šikšnių 

k., Matlaukio k., Kurpikų k., Varpučių k., Vilkupių k., Peletrūnų k., 
Prapuolenių k., Žagrėnų k., Paražnių k., Stanaičių k. Lauckaimio k., 

Miestlaukio k., Molinių k., Sakalupio k., Stulgelių k., Gudkaimio k.  

 

Visos Kybartų miesto gatvės. 
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6.  Vilkaviškio r. 

Kybartų 

Kristijono 

Donelaičio 

gimnazija 

Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programos 

Kybartų miestas, Daugėlaičių k., Kybeikių k., Bajorų k., Kybartų k., Šikšnių 

k., Matlaukio k., Kurpikų k., Varpučių k., Vilkupių k., Peletrūnų k., 

Prapuolenių k., Žagrėnų k., Paražnių k., Stanaičių k. Lauckaimio k., 

Miestlaukio k., Molinių k., Sakalupio k.,  Stulgelių k., Gudkaimio k.,  

Girėnų k., Totorkiemio k., Meiliūnų k., Kaupiškių k., Rėčiūnų k., Liukių k 

Visos Kybartų miesto gatvės. 

7. Vilkaviškio r.  

Virbalio 

pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio ugdymo 

programos 

 

Šeštinių k., Mažučių k., Dailučių k., Švitriūnų k., Staugaičių k., Bijotų k., 

Santaros k., Virbalio Miesto Laukų k., Skardupių k., Šiaudiniškių k., 

Medininkų k.  

Visos Virbalio miesto gatvės; Dailučių, Mažučių, 

Staugaičių kaimų gatvės. 

8. Vilkaviškio r. 

Bartninkų Jono 

Basanavičiaus 

mokykla-

daugiafunkcis centras 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programos  

Aruodiškių k., Bartninkų mstl., Bajorų k., Dalgėnų k., Dambaukos k., 

Sausininkų k., Ožkabalių I k., Ožkabalių II k., Šilbalių k., Vartų k., Skroblų 

k., Rasių k., Kuosėnų k., Kunigiškių k., Piliakalnių k., Geisteriškių k., 

Skerpievių k., Kuosių k., Lakštučių k., Veizbūniškių k., Vinkšnupių k. 

Pašeimenių gyvenvietė ir k., Akelaičių k., Ančlaukio k., daukšaičių k., 

Moliniškių k., Norvydų k., Padvarių k. 

Visos Bartninkų miestelio gatvės, 

Dalgėnų, Geisteriškių, Lakštučių, Ožkabalių I kaimo, 

Sausininkų, Vartų, Šeškinių, Šulų, Vilkbalių kaimų 

gatvės. 

9. Vilkaviškio r. 

Gižų Kazimiero 

Baršausko mokykla-

daugiafunkcis centras 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programos  

Antupių k., Bačkiškių k., Baltrakio k., Dabravolės k., Dumčių k., Dapkiškių k., 

Deivoniškių k., Gižų k., Naujų Gižų k., Gižų Daržininkų k., Rūdos k., 

Rimavičių k., Bardauskų k., Adamarinos k., Naujienėlės k., Oranų k., 

Senkiškių k., Marijanavos k., Paikių k., Išlandžių k., Kupreliškių k., 
Lapankos k., Naujakaimio k., Pagramdų k., Strazdų k., Žvirgždaičių k., Gobiškių 

k., Kruzmargio k., Palūkiškių k., Merkšiškių k.   

Visos Adamarino, Gižų, Rimavičių, Rūdos, 

Senkiškių kaimų gatvės 

10. Vilkaviškio r. 

Gražiškių 

gimnazija 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio, 

vidurinio ugdymo 

programos  

Gražiškiai, Gražiškių k., Rūgštėnų k., Dotamų k., Duonelaičių k., Vidgirių k., 

Beržinių k., Vygrelių k., Vaitkabalių k., Graužinių k., Šilsodžio k., Gražupių k., 

Lankupkos k., Norvydų k., Kregždžių k., Skardupių k., Ramovietės k., Trilaukio 

k., Karalkrėslio k., Užbalių k., Jakiškių k., Lankupėnų k., Bambinių k. Vartelių k., 

Armudiškių k., Aštriakalnio k., Duoniškių k., Egliniškių k. I, Egliniškių k. II, Karpiejų 
k., Kauniškių k., Stirniškių k., Strazdinės k., Tupikų k., Grajauskų k., Klampučių 

k., Šukių k., Purviniškių k., Vaičlaukio I k., Vaičlaukio II k., Stolaukio k., 

Lankeliškių k., Skerpievių k., Skroblų k., Klampučių k., Šukių k., Purviniškių 

k., Stolaukio k., Sodėnų k. 

 

 

Visos Gražiškių miestelio gatvės. 

Visos Dotamų, Duonelaičių, Vygrelių, Vaitkabalių, 

Skardupių, Užbalių, Klampučių, Stolaukio, 

Vaičlaukio, Varpininkų kaimų gatvės. 
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11. Vilkaviškio r. 

Pajevonio 

pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programos 

 

 

 

Ančlaukio k., Balandėlių k., Būdviečių k., Dabravolės k., Ėglupių k., 

Gudelių k., Karklupėnų k., Kylininkų k., Klėtkininkų k., Naujininkų k., 

Pajevonio k.,  Padvarniškių k.; Šakių k., Užupių k., Vaišvilų k. 

 

 

Visos Ančlaukio, Balandėlių, Būdviečių, 

Dabravolės, Ėglupių, Karklupėnų, Naujininkų, 

Pajevonio,  Šakių, Užupių, Vaišvilų  kaimų  gatvės. 
 

 

12. Vilkaviškio r. 

Pilviškių 

„Santakos“ 

gimnazija 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio, 
vidurinio ugdymo 

programos 

Pilviškų gyv., Ramoniškių k., Jurkšų I k., Jurgelių k., Gulbiniškių k., Meistiškių k., 

Varakiškių k., Vaitų k., Pasodų k., Juozūniškės k., Balčiūnų k., Sausbalių k., 

Bebrininkų k., Piliūnų k., Parausių k., Vladiškių k., Gabriškės k., Talkiškės k., 

Oželių k., Žiūrių k., Dumčių k., Dvarnųjų k., Kalvų k., Pakalniškių k.  

Visos Pilviškių miestelio gatvės. 

Jurgelių, Jurkšų I kaimo, Ramoniškių, Sausbalių 

kaimų gatvės. 

13. Vilkaviškio r. 

Sūdavos pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio 

ugdymo 

programos  

Sūdavos gyv., Slabadų k., Norvaišų k., Šapalų k., Alksnėnų k., Starkų k., 

Galakaušių k., Stirnėnų k., Smilgių k., Mažučių k., Teiberių k., Didvyžiai, 

Augalų k., Rumokų k., Žynių k., Bobių k., Garšvinių k., Jurkšų k., Norvaišų k., 

M. Šelvių k., Lietmargių k., Matarnų k., Načiškių k. 

Visos Sūdavos gyvenvietės gatvės. 

Visos Alksnėnų, Rumokų, Slabadų, Sūdavos, 

Šapalų, Teiberių kaimų gatvės. 

14. Vilkaviškio r. 

Vištyčio Petro 

Kriaučiūno mokykla-

daugiafunkcis centras 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programos  

Vištytis, Girėnų k., Vartelių k., Totorkiemio k., Pavištyčio k., Meiliūnų 

k., Kaupiškių k., Rėčiūnų k., Vištyčio Lauko I k., Vištyčio Lauko II k., 

Čižiškių k., Liukių k., Žirgėnų k., Dobilynų k., Pakalnių k., Bakšiškių k., 

Galkiemio k., Janaukos k., Liukių k., Nebūtkiemio k., Pavartelių k.  

Visos Vištyčio miestelio gatvės. 

Visos Girėnų, Kaupiškių, Naujininkų, Pakalnių, 

Pavištyčio, Vištyčio I lauko, Vištyčio II lauko 

gatvės. 

15. Vilkaviškio r. 

Alvito mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programos  

Alvito gyv., Alvito k., Čyčkų k., Kaukakalnio k., Kiršų k., Maldėnų k., 

Misviečių k., Paežerių k., Paežerių gyv., Patunkiškių k., Uosių k., Vanaginės 

k., Dvarkelių k., Orijos k., Pašilių k. 

Visos Alvito, Čyčkų, Maldėnų, Patunkiškių kaimų 

gatvės, visos Paežerių gyvenvietės gatvės. 

16. Vilkaviškio r. 

Keturvalakių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo programos  

Keturvalakių gyv., Geisteriškių k., Degučių k., Karklinių k., Patilčių k., 

Rugiagėlių k., Parausių k., Rakauskų k., Navininkų k. 

 

Visos Keturvalakių miestelio gatvės. 

Visos Degučių, Karklinių, Patilčių kaimų gatvės.   
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17. Vilkaviškio r. 

Žaliosios Vinco 

Žemaičio 

pagrindinė mokykla 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio ugdymo 

programos  

Žaliosios gyv., Klausučių gyv., Daržininkų gyv., Biliūnų k., Šūklių k., 

Lauckaimio k., Mierčių k., Andriškių k., Iškartų k., Kataučiznos k., Bučiūnų k., 

Keturkaimio k., Putinų k., Didlapių k., Drebulinės k., Juodupėnų k., 

Juozapavos k.  

Andriškių, Augalų, Biliūnų, Balčiūnų, Daržininkų, 

Iškartų, Kataučiznos, Klausučių  kaimų gatvės. 

 

_______________________________________________________ 


