
 

 

 

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 2 D. 

SPRENDIMO NR. T- 460 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. T-435 

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“, 10 punktą, 

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

1. 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“: 

1.1.  Pakeisti 1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„1.1. Dainų 

progimnazija 

Aido g. nr. nuo 9 iki 45; Aitvarų g.; Andrijavos g., Anykštos g., 

Architektų g. nr. 63 ir 65; Dainų g. poriniai nr. nuo 2 iki 24, nuo 60 iki 

104, neporiniai nr. nuo 21 iki 51; Danės g.; Gardino g. nr. nuo 4 iki 

37; Geležinkelio g. (buv. Žaliūkių k. gatvė) neporiniai nr. nuo 5 iki 17; 

Ilgoji g. (buv. Žaliūkių k. gatvė); Jaros g.; Jiesios g., Jonės 

Juozapaitytės g.; Kražantės g.; Lauko g.; Lyros g. poriniai nr. nuo 22 

iki 32, neporiniai nr. nuo 17 iki 23; Malūno g.; Merkio g.; Mituvos g.; 

Nemuno g.; Neries g.; Nevėžio g.; Sartės g.; Saulėtekio g.; Šešupės g.; 

Vakarų g.; Žaliūkių g. nr. nuo 75“ 

 

1.2. Pakeisti 1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„1.5. „Juventos“ 

progimnazija 

Aušros tak.; Algirdo Juliaus Greimo g. poriniai nr. nuo 56 iki 64, 

neporiniai nr. nuo 63 iki 75; Dainavos g.; Dainavos tak.; Draugystės 

pr.; Draugystės tak.; Dubijos g. poriniai nr. nuo 44 iki 48, neporiniai 

nr. nuo 1 iki 29; Ežero g. poriniai nr. nuo 62 iki 70, neporiniai nr. nuo 

1 iki 65; Gaisrininkų g.; Ginkūnų g. poriniai nr. nuo 2 iki 12, neporiniai 

nr. nuo 5 iki 15; Gumbinės g. poriniai nr. nuo 2 iki 26, neporiniai nr. 

nuo 3 iki 13; Kražių g.; Lydos g. neporiniai nr. nuo 11 iki 21; Padirsių 

g.; Pakalnės g.; Rūdės g.; Rūtų g.; Stoties g.; S. Šalkauskio g.; Tilžės 

g. poriniai nr. nuo 110 iki 168, neporiniai nr. nuo 101 iki 151; Trakų 

g.; Varpo g. neporiniai nr. nuo 7 iki 27; Vasario 16-osios g.; Vilniaus 

g. poriniai nr. nuo 88 iki 158, neporiniai nr. nuo 117 iki 213; P. 



2 

 

 

Višinskio g.; Vytauto g. poriniai nr. nuo 48 iki 102, neporiniai nr. nuo 

53 iki 125; Žvejų skg.“ 

 

1.3.  Pakeisti 1.11 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„1.11. „Romuvos“ 

progimnazija 

ir „Saulės“ 

pradinė 

mokykla 

Architektų g. poriniai nr. nuo 2 iki 52; Dainų g. poriniai nr. nuo 30 iki 

58, neporiniai nr. nuo 21 iki 29; Gegužių g. poriniai nr. nuo 76 iki 92, 

neporiniai nr. nuo 61 iki 85; Gytarių g. poriniai nr. nuo 2 iki 16; K. 

Korsako g. poriniai nr. nuo 18 iki 36, neporiniai nr. nuo 103 iki 117; 

Lyros g. poriniai nr. nuo 2 iki 20, neporiniai nr. nuo 1 iki 11“ 

 

1.4.  Pakeisti 1.18 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„1.18. Lieporių  

gimnazija 

Aisčių g.; Bartų g.; Beržynės g.; Bitėnų g.; J. Bretkūno g.; S. Dariaus 

ir S. Girėno g. poriniai nr. nuo 12 iki 30; Dzidiškės g.; Gegužių g. 

neporiniai nr. nuo 7 iki 37; Gilijos g.; Gytarių g. neporiniai nr. nuo 25 

iki 43; V. Grinkevičiaus g.; Gvazdikų tak.; Ievos Simonaitytės g.; 

Ilmenos g.; Javų g.; Jotvingių g. poriniai nr. nuo 52 iki 102, neporiniai 

nr. nuo 57 iki 63; Kalniškių g.; Karaliaučiaus g.; D. Kleino g.; Krymo 

g.; A. Kulviečio g.; Kviečių g.; Latgalių g.; Lazdynėlių g.; Lieporių g. 

neporiniai nr. nuo 7 iki 21; Mažosios Lietuvos g.; Lietuvininkų g.; M. 

Mažvydo g.; Nadruvos g.; Notangos g.; Prūsų g. neporiniai nr.; L. 

Rėzos g.; Ringuvos g.; Romintos g.; S. Rapolionio g.; Saulės tak.; 

Sembos g.; Sevastopolio g.; Skalvių g. poriniai nr. nuo 50 iki 56, 

neporinis nr. 39; Sūduvių g.; Tolminkiemio g.; Vaivorykštės g.; 

Žiemgalių g. poriniai nr. nuo 46 iki 114, neporiniai nr. nuo 145 iki 

389“ 

 

1.5.  Pakeisti 1.22 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„1.22. Universitetinė 

gimnazija 

Aido g. neporiniai nr. nuo 25 iki 45; Aitvarų g.; Andrijavos g.; 

Anykštos g.; Architektų g. poriniai nr. nuo 12 iki 54, neporiniai nr. 63 

ir 65; Dainų g. poriniai nr. 38 iki 104, neporiniai nr. nuo 21 iki 51; 

Danės g.; Gardino g. nr. nuo 3 iki 52; Geležinkelio g. (buv. Žaliūkių 

k. gatvė) neporiniai nr. nuo 5 iki 17; Ilgoji g. (buv. Žaliūkių k. gatvė); 

Jaros g.; Jiesios g.; Jonės Juozapaitytės g.; Kražantės g.; Lauko g.; 

Lyros g. poriniai nr. nuo 22 iki 32, neporiniai nr. nuo 5 iki 23; Malūno 

g.; Merkio g.; Mituvos g.; Nemuno g., Neries g., Nevėžio g.; Sartės g., 

Saulėtekio g., Šešupės g., Vakarų g.; Žaliūkių g. nr. nuo 75“ 

 

1.6.  Pakeisti 1.24 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„1.24. „Saulėtekio“ 

gimnazijos 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyrius 

Šiaulių miesto savivaldybė“ 

 

1.7.  Pripažinti negaliojančiu 1.25 papunktį. 

1.8.  Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.1. į naujai formuojamas specializuoto ugdymo klases mokyklose, įgyvendinančiose 

specializuoto ugdymo krypties programas, atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus ar 

vykdančiose priėmimą konkurso būdu: 

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

2.1.2. Jovaro progimnazijoje – į choreografinio ugdymo krypties klases; 

2.1.3. Gegužių progimnazijoje – į dailės ugdymo krypties klases; 
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2.1.4. „Sandoros“ progimnazijoje – į katalikiško ugdymo krypties klases; 

2.1.5. Didždvario gimnazijoje – į tarptautinio bakalaureato diplomo programos klases; 

2.1.6. Simono Daukanto gimnazijoje – į inžinerinio ugdymo krypties klases.“ 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Savivaldybės meras        Artūras Visockas 


