
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
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2020 m. gegužės 28 d. Nr. T-94

Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,

16 straipsnio 4 dalimi, 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 sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004

m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo

lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 2 punktu, Mokyklų

steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, vidaus struktūros pertvarkos iki 2020 metų planą,

patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl

Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano

patvirtinimo“ (2020 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-17 redakcija), Ignalinos rajono savivaldybės

2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020

m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-23 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2020–2022 metų

strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo

programos suvestinės priedo 1 lentelės „Ignalinos rajono savivaldybės ugdymo kokybės ir

mokymosi aplinkos užtikrinimo programos Nr. 1 tikslų, uždavinių, priemonių maksimalių

asignavimų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė“ 1.1.5 priemonę, Ignalinos rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio

mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas

prie Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos, sąlygų aprašo ir Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“

gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m.

balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos vidaus struktūros

pertvarkymo ir Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą, Ignalinos rajono

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

1. Nustatyti Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo

teritorijas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25

d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo

teritorijų nustatymo“ 1 punktą.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. birželio 15 d.

4. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto

svetainėje www.ignalina.lt.

Savivaldybės meras                                                                         Justas Rasikas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu

Nr. T-94

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ

APTARNAVIMO TERITORIJOS

1. Asmenų priėmimo mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio (Pradinio

ugdymo programa, Individualizuotos pradinio ugdymo programos) ir pagrindinio (Pagrindinio

ugdymo programa, Individualizuotos pagrindinio ugdymo programos) ugdymo programas Ignalinos

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse (grupėse) aptarnavimo

teritorijos:

Eil.

Nr.

Ignalinos rajono

savivaldybės

bendrojo ugdymo

mokykla

Pagal atitinkamą ugdymo programą aptarnaujama teritorija

Ikimokyklinio ar

priešmokyklinio

ugdymo programa

Pradinio

ugdymo

programa

Pagrindinio

ugdymo programos

I dalis

Pagrindinio

ugdymo programos

II dalis

1. Ignalinos gimnazija

- - -

Ignalinos miesto, 

Linkmenų sen. 

Artimiausios

mokyklai* Ceikinių,

Ignalinos, Vidiškių

sen. vietovės

2. Ignalinos r. 

Didžiasalio „Ryto“ 

gimnazija (be skyrių)

-

Didžiasalio sen.

Artimiausios mokyklai* Tverečiaus, Mielagėnų sen.

vietovės

3. Ignalinos r. 

Didžiasalio „Ryto“ 

gimnazijos Dūkšto 

skyrius

Dūkšto sen.

Artimiausios mokyklai* Rimšės, Kazitiškio sen. vietovės

4. Ignalinos r. 

Didžiasalio „Ryto“ 

gimnazijos Naujojo 

Daugėliškio skyrius

Artimiausios mokyklai*

Naujojo Daugėliškio, Rimšės,

Kazitiškio, Tverečiaus,

Vidiškių, sen. vietovės

Artimiausios mokyklai* Naujojo

Daugėliškio, Rimšės, Kazitiškio,

Tverečiaus, Vidiškių, Ceikinių,

Mielagėnų sen. vietovės

5. Ignalinos r. Vidiškių 

gimnazija (be skyrių)
-

Artimiausios mokyklai* Vidiškių, Ignalinos,

Kazitiškio, Naujojo Daugėliškio sen. vietovės

6. Ignalinos r. Vidiškių 

gimnazijos 

Mielagėnų skyrius

Artimiausios mokyklai*

Mielagėnų, Ceikinių, Naujojo

Daugėliškio, Tverečiaus sen.

vietovės

- -

7. Ignalinos „Šaltinėlio“

mokykla (be skyrių)

Ignalinos miesto,

Linkmenų,

Ceikinių sen.

Artimiausios

mokyklai*

Ignalinos,

Vidiškių,

Mielagėnų sen.

vietovės

- - -

8. Ignalinos „Šaltinėlio“

mokyklos Didžiasalio

skyrius

Didžiasalio,

Tverečiaus sen.

Artimiausios

mokyklai*

Mielagėnų sen. 

- - -



vietovės

9. Ignalinos „Šaltinėlio“

mokyklos Vidiškių 

skyrius

Dūkšto, Rimšės,

Kazitiškio,

Naujojo

Daugėliškio sen.

Artimiausios

mokyklai* 

Vidiškių,

Ignalinos,

Mielagėnų sen.

vietovės

- - -

10. Ignalinos Česlovo 

Kudabos 

progimnazija (be 

skyrių)

Ignalinos miesto, Linkmenų

sen. Artimiausios mokyklai *

Ignalinos, Vidiškių sen.

vietovės

Ignalinos miesto,

Linkmenų sen.

Artimiausios

mokyklai * Ceikinių,

Ignalinos, Vidiškių

sen. vietovės

-

11. Ignalinos Česlovo 

Kudabos 

progimnazijos 

Ceikinių skyrius

Artimiausios mokyklai*

Ceikinių, Ignalinos, Mielagėnų

sen. vietovės

- -

* Artimiausios mokyklai seniūnijos vietovės – tai tos gyvenamosios vietovės, nuo kurių

atstumas (važiuojant keliu) iki minimos mokyklos yra mažesnis, negu atstumas iki kitų Ignalinos

rajono savivaldybės atitinkamą ugdymo programą vykdančių mokyklų.

2. Asmenų priėmimo mokytis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo

programas, Individualizuotas pradinio ugdymo programas, Individualizuotas pagrindinio ugdymo

programas, Socialinių įgūdžių ugdymo programą Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos specialiojo

ugdymo klasėse (grupėse) aptarnavimo teritorija – visa šalis.

3. Asmenų priėmimo mokytis pagal Suaugusiųjų pradinio ugdymo programą,

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo I dalies programą Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos

suaugusiųjų klasėse aptarnavimo teritorija – Ignalinos rajono savivaldybė.

4. Asmenų priėmimo mokytis pagal Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo II dalies programą

 Ignalinos gimnazijos suaugusiųjų klasėse aptarnavimo teritorija – Ignalinos rajono savivaldybė.

5. Asmenų priėmimo mokytis pagal vidurinio ugdymo programas mokyklų aptarnavimo

teritorijos nenustatomos.

6. Į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas asmenys priimami

vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Mokinių priėmimo į Ignalinos

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

_________________________
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