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PRIĖMIMO Į VILNIAUS LIETUVIŲ NAMUS REGLAMENTAS 
  

I SKYRIUS 
 BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Priėmimo į Vilniaus lietuvių namus (toliau – gimnazija) tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato mokinių priėmimo. mokytis į pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir 

individualizuoto ugdymo programas, į kurias vykdomas asmenų priėmimas, priėmimo kriterijus, 

priėmimo mokytis pagal bendrojo ugdymo programas prašymų ir kitų dokumentų pateikimo vietą, 

pradžią, pabaigą, prašymų registravimą ir tvarką,  priėmimo mokytis įforminimą. 

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:  

Klasė – pastovi mokinių grupė, kuri vienus mokslo metus drauge mokosi pagal to 

paties lygio pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą. 

Mokymo sutartis – mokinio ir švietimo teikėjo susitarimas dėl mokymo ir mokymosi. 

3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme (aktuali redakcija) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 
PRIĖMIMO Į VILNIAUS LIETUVIŲ NAMUS KRITERIJAI  

 

4. Priėmimo į Vilniaus lietuvių namus kriterijai:  

4.1. mokiniai į pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas 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“, Vilniaus lietuvių namų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-291 „Dėl Vilniaus lietuvių namų nuostatų 

patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.; 

4.2. Į Vilniaus lietuvių namus pirmumo teise priimami: 

4.2.1. 7 (6)–18 metų lietuvių kilmės  tremtinių,  politinių kalinių palikuonys, lietuvių 

kilmės užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos 

Respublikoje, vaikai, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių vaikai. Užsieniečių ir Lietuvos 

Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikai, 
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nemokantys lietuvių kalbos,  priimami, vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo 

išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl 

Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos 

Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose 

mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

4.2.2. į likusias laisvas vietas pirmumo teise priimami Vilniaus miesto gyventojų vaikai, 

atitinkantys šiuos kriterijus: 

4.2.2.1. mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją ir antrąją dalis Vilniaus lietuvių namuose mokytis pageidaujantys asmenys, jau 

besimokančių mokinių broliai ir seserys ir arčiausiai gimnazijos gyvenantys asmenys; 

4.2.2.2 mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Priimami 

asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio 

ugdymo programą ir įgiję pagrindinį išsilavinimą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi 

vietų, pirmiausia, priimami asmenys, gyvenantys Vilniaus savivaldybėje, atsižvelgiant į jų 

pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėjęs 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). 

5. Priėmimo sąlygos  dėl COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukeltos situacijos: 

5.1. atvykstantys iš užsienio mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti lydintys asmenys 

iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, jei valstybėje, iš kurios atvyko arba per 

kurią keliavo, sergamumas COVID-19 liga per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25 atvejų 

100 tūkst. gyventojų, privalo: 

5.1.1. turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu iki atvykimo į Lietuvos Respubliką atliktą 

tyrimą COVID-19 ligai nustatyti bei gautą neigiamą atsakymą. 

5.1.2. būti atlikę 14 dienų izoliacijos procedūrą; Jos neatlikę nukreipiami savi izoliacijai į 

apgyvendinimo įstaigas Vilniuje; 

5.2. Išskirtiniais atvejais priėmimo komisijos sprendimu atvykę asmenys izoliuojami 

gimnazijos bendrabutyje.  

 

III SKYRIUS 
PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS PRAŠYMŲ IR KITŲ 
DOKUMENTŲ PATEIKIMO PRADŽIA, PABAIGA, VIETA, REGISTRAVIMAS IR TVARKA  

 

6. Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal Vilniaus lietuvių namuose teikiamas ugdymo 

programas), gimnazijos direktoriui teikia prašymą. 

7. Prašymai mokytis Vilniaus lietuvių namuose priimami ir registruojami eilės tvarka: 
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7.1. pagal bendrojo ugdymo programas nuo gegužės 6 d. ii gegužės 30 d.; 

7.2. papildomai prašymai į laisvas mokymosi vietas priimami: 

7.2.1. pagal pradinio ugdymo programą  - nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d., 

7.2.2. pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 

26 d. 

8. Mokinys, norintis tęsti mokymąsi Vilniaus lietuvių namuose pagal aukštesnę ugdymo 

programą gimnazijos direktoriui teikia: 

8.1. prašymą (prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), nuo 14 metų 

– vaikas, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą): 

8.2. dokumentų, patvirtinančių lietuvių kilmės tremtinių arba politinių kalinių palikuonių 

statusą, kopijas; 

8.3. gimimo liudijimo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba notaro 

patvirtintą šio dokumento kopiją; 

8.4.  leidimo gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius) kopiją; 

8.5. vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimo arba mokymosi pasiekimų pažymėjimo 

(netaikytina ikimokyklinio ugdymo mokyklai ir pradėsiantiems mokytis pirmoje klasėje) kopiją; 

8.6. notaro patvirtintas tėvų sutikimą dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės pagalbos 

suteikimo ir vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jeigu mokinio tėvai negyvena Vilniuje; 

8.7. vaikams, atvykusiems iš užsienio, nuo 14 m., pažymą apie teistumą. 

8.8. nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą ir dvi fotonuotraukas, 

8.10. 8.2–8.5 papunkčiuose nurodytos dokumentų kopijos yra tvirtinamos Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Mokinių priėmimą į Vilniaus lietuvių namus organizuoja ir vykdo direktorius ir mokinių 

priėmimo komisija (toliau – Komisija) kiekvienais kalendoriniais metais: 

9.1. į pradinio ugdymo programą – nuo gegužės 31 d. iki birželio 10 d.;  

9.2. į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d.; 

9.3.  papildomas priėmimas į gimnazijoje esančias laisvas vietas ir išlyginamąją klasę 

organizuojamas nuo rugpjūčio 27 d. iki rugpjūčio 30 d. 

10. Gimnazijos direktorius kiekvienais kalendoriniais metais tvirtina įsakymu Komisijos 

sudėtį; 

10.1. iki gegužės 10 d.  – priėmimo į pirmą klasę komisiją, kurią sudaro  direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, sekretorius, socialinis pedagogas ir būsimos pirmos klasės mokytojas; 

10.2. iki gegužės 15 d.  – priėmimo į pagrindinio ir vidutinio ugdymo ir išlyginamąja  

klases komisiją, kurią direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sekretorius, Užsienio lietuvių švietimo 

skyriaus vedėjas /metodininkas, psichologas, socialinis pedagogas, lietuvių kalbos mokytojas, 

matematikos mokytojas, vaikų slaugytojas, bendrabučio auklėtojas.  Komisija dirba birželio mėn. ir 

paskutinę rugpjūčio savaitę, Informaciniame centre, 107 kab., nuo 9.00 val. iki 16.00 val. 
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11. Komisija patikrina iš užsienio atvykstančių / parvykstančių lietuvių ir užsieniečių 

vaikų bei  ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikų lietuvių kalbos ir matematikos žinias pagal 

gimnazijos direktoriaus įsakymu direktoriaus patvirtintus testus.   

12. Užsieniečių, nemokančių lietuvių kalbos, priėmimas į gimnaziją vykdomas 

vadovaujantis Priėmimo ir mokymo išlyginamojoje klasėje ir išlyginamojoje mobilioje grupėje 

tvarka, patvirtinta direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V1-127 (1.3). 

13. Mokinys, nebaigęs pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą 

priimamas pateikęs gimnazijos direktoriui prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba 

pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje. Asmuo, neturintis išsilavinimą ar 

mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik gimnazijos direktoriaus 

nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka. 

14. Priimtiems į gimnaziją mokiniams gali būti suteikiamas bendrabutis vadovaujantis 

Bendrabučio suteikimo ir naudojimosi juo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. 

įsakymu Nr. V1-61 (1.3) (aktualia redakcija). 

15. Per mokslo metus mokiniai priimami į Vilniaus lietuvių namų laisvas mokymosi 

vietas. 

  

Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą 
 

16. Pradėti  mokytis pagal pradinio ugdymo programą  priimamas vaikas, kuriam tais 

kalendoriniais metais sueina 7 metai. Į pirmąją klasę gali būti priimami ir jaunesnio amžiaus vaikai, 

atsižvelgiant į individualią vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai.  

17. Vaikai į gimnaziją priimami atsižvelgiant į pirmumo teisę ir eilę pagal prašymo 

registravimo datą. 

18. Rekomendaciją vaikui išduoda atitinkama ugdymo įstaiga, jeigu vaikas lankė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar bendrojo lavinimo mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę. Jeigu 

vaikas buvo ugdomas namuose (ir) ar yra nelankęs priešmokyklinio ugdymo grupės, vaiko 

brandumą mokyklai nustato Vilniaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. 

19. Vieno iš tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu 

direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias nustatoma, kad yra įsisavinęs pradinio ugdymo 

programos dalį, skirtą pirmajai klasei. 

20. Mokiniai, norintys tęsti mokslą pagal pradinio ugdymo programą (t. y. mokytis 

antroje, trečioje ar ketvirtoje klasėje), gimnazijos direktoriui pateikia prašymą, mokymosi pasiekimų 

pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje bei nustatytos 

formos vaiko sveikatos pažymėjimą. 

 

Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį  
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21. Į gimnaziją pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį 

priimami mokiniai,  baigę pradinio ugdymo programą, pateikus gimnazijos direktoriui tėvų (globėjų, 

rūpintojų)  prašymą ir pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jei vaikas mokėsi kitoje mokykloje. 

 

Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį  
  

22. Į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami 

mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, pateikę gimnazijos direktoriui  tėvų 

(globėjų, rūpintojų) prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei vaikas mokėsi kitoje 

mokykloje. 

 

Priėmimas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą  

 

23. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, baigę 

pagrindinio ugdymo programą ir turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą bei pateikę 

gimnazijos direktoriui prašymą ir individualų ugdymo planą ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, 

jeigu mokėsi kitoje mokykloje.  

24. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija pagal galimybes, užtikrina 

mokymosi tęstinumą, sudaro galimybę keisti bendrojo ugdymo dalykus, jų kursus ar pasirenkamųjų 

dalykų modulius.  

25. Mokiniai, pageidaujantys mokytis IV gimnazijos klasėje, gimnazijos direktoriui 

pateikia: prašymą, individualų ugdymo planą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie 

jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo 

metams.  

 

IV SKYRIUS 
PRIĖMIMO Į VILNIAUS LIETUVIŲ NAMUS ĮFORMINIMAS  

 

26. Mokinių priėmimas mokytis Vilniaus lietuvių namuose įforminamas mokymo 

sutartimi.  

27. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusių asmeniu sudaroma iki pirmos jo 

mokymosi dienos pagal ugdymo programą. 

28. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai, rūpintojai), 

veikdami išimtinai vaiko interesų labui. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro 

turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.  

29. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymo 

teikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties 

egzempliorius saugomas mokinio asmens byloje.  
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30. Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, jų įsipareigojimai, mokymosi 

programa, jos baigimo forma, keitimai ir papildymai, nutraukimo pagrindai. 

31. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Mokymo 

sutartis sudaroma ne vėliau kaip 1 dieną iki pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartį sekretorė 

registruoja Mokymo sutarčių registracijos knygoje.  

32. Mokymo sutartis sudaroma su kiekvienu atvykusiu nauju asmeniu bei gimnazijos 

mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesniojo lygmens ugdymo programą, jo mokymosi pagal 

tą ugdymo programą laikotarpiui.  

33. Sudarius mokymo sutartį, sekretorė duomenis apie mokinį įrašo į Mokinių registrą 

iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 5 d., klasės vadovas formuoja jo asmens bylą. Asmens byla 

saugoma gimnazijoje. Jei mokinys yra atvykęs iš kitos ugdymo įstaigos, persiunčiama / pateikiama 

jo asmens bylos kopija. 

34. Mokinių komplektavimas į klases įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

35. Klasės vadovai tvarko mokinio asmens bylą, kuri yra saugoma pas sekretorę. 

 

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

36. Šis reglamentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos ir skelbiamas Vilniaus lietuvių 

namų interneto svetainėje http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt. 

37. Vilniaus lietuvių namai skelbia informaciją apie mokinių priėmimą ir laisvas vietas 

gimnazijos interneto svetainėje, gali būti skelbiama ir kitu būdu. 

 

 

 

 

http://www.lietuviunamai/

