
 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. 

T- 460 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. vasario 3 d. Nr. T-15 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 punktu, 18 

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindama 

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į 

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktą, 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų 

aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-460 

„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo 

patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).  

 

 

 

Savivaldybės meras        Artūras Visockas 
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PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  

2021 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-460 

(2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-15 

redakcija) 

  

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS  

 

1. Mokyklų aptarnaujamos teritorijos priimant mokinius mokytis pagal priešmokyklinio, 

pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programas: 
 

Eil. 

Nr. 

Mokyklos 

pavadinimas 
Gatvės ir namai 

1.16. Didždvario 

gimnazija 

Alyvų g.; A. Mickevičiaus g. poriniai nr. nuo 2 iki 38, neporiniai nr. nuo 

3 iki 19; Alytaus g. poriniai nr.; Aukštosios g. nr. nuo 3 iki 20; Aušros 

al. poriniai nr. nuo 42 iki 64, neporiniai nr. nuo 9 iki 41; Darbininkų g. 

neporiniai nr. nuo 1 iki 25; Darželio g. poriniai nr. nuo 28 iki 50, 

neporiniai nr. nuo 21 iki 43; Dobilo g.; Dvaro g. poriniai nr. nuo 46 iki 

160, neporiniai nr. nuo 39 iki 155; Etten-Leuro g. poriniai nr. nuo 70 iki 

90, neporiniai nr. nuo 59 iki 73; Ganyklų g. poriniai nr. nuo 116 iki 134, 

neporiniai nr. nuo 99 iki 121; Gluosnių g.; Algirdo Juliaus Greimo g. 

poriniai nr. nuo 82 iki 136; Gumbinės g. poriniai nr. nuo 110 iki 156, 

neporiniai nr. nuo 75 iki 145; Ievų g. poriniai nr.; J. Janonio g.; Klevų 

g.; Lauksargio g.; Lelijų g.; Lizdeikos g.; Luponės g.; M. Valančiaus g. 

poriniai nr. nuo 2 iki 18, neporiniai nr. nuo 3 iki 23; Maironio g.; 

Medelyno g. poriniai nr. nuo 18 iki 54, neporiniai nr. nuo 3 iki 7; 

Merkinės g.; Miglovaros g.; Noreikių g. poriniai nr. 52 iki 90; P. Lukšio 

g.; Pakruojo g. nr. 2, nuo 5 iki 21; Papilės g.; Parko g.; Pasvalio g.; 

Pelikso Bugailiškio g.; Piktmiškio g.; Pramonės g. nr. nuo 28 iki 124; 

Purienų g. poriniai nr. nuo 2 iki 24, neporiniai nr. nuo 7 iki 27; Putinų 

g.; Ragainės g. poriniai nr. nuo 80 iki 104; Rokiškio g. nr. 2, neporiniai 

nr. nuo 1 iki 5; Rožių g.; Rūko g. poriniai nr. nuo 16 iki 26, neporiniai 

nr. nuo 15 iki 27; S. Daukanto g. poriniai nr. nuo 26 iki 84, neporiniai 

nr. nuo 23 iki 51; S. Lukauskio g.; S. Nėries g.; Sakalo g.; Salantų g.; 

Sėlių g.; Sodininkų g.; Spindulio g poriniai nr. nuo 14 iki 56, neporiniai 

nr. nuo 11 iki 35.; Stadiono g.; Sukilėlių g.; Šermukšnių g.; Šiladžio g.; 

Šimšos g.; Šonos g.; Švendrelio g.; Tautvilo g.; Tilžės g. neporiniai nr. 

nuo 217 iki 293, porinis nr. 280; Topolių g.; Traidenio g.; Treniotos g.; 

Olego Truchano g.; Tulpių g.; V. Kudirkos g. poriniai nr. nuo 22 iki 36, 

neporiniai nr. nuo 37 iki 79; Karolio Reisono g.; Vaidoto g. poriniai nr. 

nuo 4 iki 22, neporiniai nr. nuo 1 iki 17; Vaisių g.; Vaivorų g.; Vėkės g.; 

Vilniaus g. poriniai nr. nuo 162 iki 202, neporiniai nr. nuo 215 iki 371; 

Vincento Vaitekūno g.; Vinkšnos g.; Vismanto g.; Vytauto g. poriniai 

nr. nuo 106 iki 182, neporiniai nr. nuo 137 iki 273; Z. Gėlės g.; Zylių g.; 

Žalioji g.; Žalumynų g. nr. nuo 9 iki 11; Jono Žemaičio g. poriniai nr. 

nuo 50 iki 78, neporiniai nr. nuo 49 iki 69; Žemaitės g. poriniai nr. nuo 

22 iki 96, neporiniai nr. nuo 25 iki 59; Žemynos g.; Žibuoklių g.; 

Žvaigždžių g. 

 

 

2. Aptarnaujamos teritorijos netaikomos priimant mokytis: 

2.1. pagal specializuoto ugdymo krypties programas į naujai formuojamas klases: 
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2.1.1. Didždvario gimnazijoje – į tarptautinio bakalaureato diplomo programos klases; 

2.1.2. „Juventos“ progimnazijoje – į muzikinio ugdymo krypties klases; 

2.1.3. Gegužių progimnazijoje – į dailės ugdymo krypties klases; 

2.1.4. Jovaro progimnazijoje – į choreografinio ugdymo krypties klases. 

2.1.5. „Sandoros“ progimnazijoje – į katalikiško ugdymo krypties klases; 

2.2. į Juliaus Janonio gimnaziją – baigusiems muzikinio ugdymo krypties klases „Juventos“ 

progimnazijoje; 

2.3. į Didždvario gimnaziją – baigusiems choreografinio ugdymo krypties klases Jovaro 

progimnazijoje; 

2.4. pagal vidurinio ugdymo programą; 

2.5. į specialiąsias mokyklas; 

2.6. į nuotolinio mokymo klases; 

2.7. į Sporto gimnaziją. 

 

______________________ 

 

 

 


