
PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės 

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 

2023  m. sausio  27 d.  įsakymu Nr. A15-150/23(2.1.4E-BEU) 
    

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS 

 

 
Priėmimo grafikas į Savivaldybės mokyklas 1–8 ir I–IV gimnazijos klases (išskyrus konkursines, inžinerines, savitas, suaugusiųjų ir jaunimo), Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija, Vilniaus Ozo gimnazija (nuotolinės klasės) 

 

Prašymų pateikimas  nuo 9:00 val. 
Prašymų 

nagrinėjimas 

Priėmimo rezultatų paskelbimas 
Mokyklos siunčia kvietimus e. sistemoje  

iki 16 val. 

Mokyklos skelbia sąrašus interneto 

svetainėje 

Tėvai tvirtina kvietimus e. sistemoje nuo 16:30 

val. 

Pagrindinis priėmimo etapas į 

savivaldybės mokyklas 1–8 ir I–IV 

gimnazijos klases (išskyrus 

konkursines, inžinerines, savitas, 

suaugusiųjų ir jaunimo), Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT gimnazija, 

Vilniaus Ozo gimnazija (nuotolinės 

klasės) 

Nuo kovo 1 d. iki 

gegužės 31 d. 

Birželio 1–5 d.4 

 

Birželio 7 d.4 

Birželio 1–5 d.  

 

Birželio 7 d. (į atsilaisvinusias vietas) 

Birželio 5 d.  

 

Birželio 7 d. 

Birželio 5–6 d.2 (iki 24 val.) 

 

Birželio 7–9 d. (iki 15 val.) 

Birželio 9 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Koreguojami/ pildomi prašymai 

negavus pakvietimo  

 

Birželio 10–12 d. 

Birželio 13 d.1, 4 Birželio 13 d. (į atsilaisvinusias vietas) Birželio 13 d. Birželio 13–15 d. (iki 15 val.) 

Birželio 15 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Koreguojami/ pildomi prašymai 

negavus pakvietimo  

 

Birželio 16–18 d. 

 

Birželio 19 d.1, 4 

Birželio 21 d.1, 4 

Birželio 19 d. (į atsilaisvinusias vietas) 

Birželio 21 d. (į atsilaisvinusias vietas) 

Birželio 19 d. 

Birželio 21 d. 

Birželio 19–20 d.2   (iki 24 val.) 

Birželio 21–22 d. (iki 15 val.) 

Birželio 22 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Birželio 23 d.1, 3 Birželio 23 d. (į atsilaisvinusias vietas) Birželio 23 d.  Birželio 23–27 d. (iki 15 val.) 

Birželio 27 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Koreguojami/ pildomi prašymai 

negavus pakvietimo 

 

Liepos 1 d.–Rugpjūčio 17 d. 

 

 

Rugpjūčio 23–24 d. 

 

Rugpjūčio 18–21 d.1, 3 Rugpjūčio 18–21 d. (į atsilaisvinusias vietas) Rugpjūčio 21 d. Rugpjūčio 21–22 d. (iki 24 val.) 

Rugpjūčio 23 d. 8:00 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Rugpjūčio 25 d.1, 3 Rugpjūčio 25 d. Rugpjūčio 25 d. Rugpjūčio 25–28 d. (iki 24 val.) 

Rugpjūčio 29 d. 8:00 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Rugsėjo 1 d. pateiktų prašymų archyvavimas 

Pildomi prašymai dėl ugdymo įstaigos 

keitimo / gavimo 2022/2023 m. m. ir 

2023/2024 m. m. 

Rugsėjo 2 d.–Vasario 28 d. 

 

 

Kovo 1 d.–gegužės 30 d. 

Nuolat1, 3 
Kiekvienas penktadienis, jeigu yra laisvų vietų 

Posėdžiai organizuojami pagal poreikį 
 Nuolat 

Vasario 29 d. pateiktų prašymų archyvavimas 

Nuolat1, 3 

Kiekvienas penktadienis, jeigu yra laisvų vietų 

Posėdžiai organizuojami pagal poreikį, kviečiamųjų sąrašai 

derinami su steigėju 

  

  Gegužės 31 d. pateiktų prašymų archyvavimas 

 

________________________ 

1 Posėdžiai organizuojami pagal poreikį, jeigu ugdymo įstaigoje liko laisvų vietų 
2 Gauti kvietimai mokytis lieka galioti toliau 
3 Gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta nėra deklaruota Vilniaus m. savivaldybėje 
4 Priimami tik asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus m. savivaldybėje 

  

  

  



 
Priėmimo grafikas į Savivaldybės mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu 

 

Prašymų teikimas e. sistemoje nuo 9:00 val. Prašymų nagrinėjimas 
Priėmimo rezultatų paskelbimas 

Mokyklos siunčia kvietimus e. sistemoje  

iki 16 val. 
Mokyklos skelbia sąrašus interneto 

svetainėje 
Tėvai tvirtina kvietimus e. sistemoje nuo 18 val. 

Vilniaus Žirmūnų gimnazija1 

 

 

Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 

 

Balandžio 1 d.–gegužės 27 d. 

(birželio 7 d.) 

 

Gegužės 21–23 d. 
 

Birželio 7 d. (į atsilaisvinusias vietas) 

 

Gegužės 23 d. 
 

Birželio 7 d. 

 

Gegužės 23–28 d.2 ir birželio 1–6 d. 

 

Birželio 7–9 d. (iki 15 val.) 

 

Birželio 9 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Birželio 23 d. 
Birželio 20–23 d. (į  III gimn. klasę) Birželio 23 d. Birželio 23–27 d. (iki 15 val.) 

Birželio 27 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Vilniaus Mykolo Biržiškos 

gimnazija1 

Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 

 

Balandžio 1 d.–gegužės 27 d. 

(birželio 7 d.) 

 

Gegužės 21–23 d. 
 

Birželio 7 d. (į atsilaisvinusias vietas) 

 

Gegužės 23 d. 
 

Birželio 7 d. 

 

Gegužės 23–28 d.2 ir birželio 1–6 d. 

 

Birželio 7–9 d. (iki 15 val.) 

 

Birželio 9 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Birželio 23 d. 
Birželio 20–23 d. (į III gimn. klasę) Birželio 23 d. Birželio 23–27 d. (iki 15 val.) 

Birželio 27 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Vilniaus licėjus1 Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 
Balandžio 1 d.–balandžio 28 d. 

(birželio 7 d.) 

 

Balandžio 21–28 d. 
 

Birželio 7 d. (į atsilaisvinusias vietas) 

 

Balandžio 28 d. 
 

Birželio 7 d. 

 

Balandžio 28 d.–gegužės 28 d.2   ir birželio 1–6 d. 

 

Birželio 7–9 d. (iki 15 val.) 

 

Birželio 9 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Vilniaus licėjus 

Tarptautinio bakalaureato klasė 
Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. Balandžio 1 d.–rugpjūčio 26 d. 

 

Gegužės 1–5 d. 
 

Rugpjūčio 29 d. 
 

Gegužės 5 d. 
 

Rugpjūčio 29 d. 

Gegužės 5–9 d. (iki 15 val.) 
 

Rugpjūčio 29–31 d. 

 
* Negavus kvietimo mokytis į Savivaldybės mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu arba įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus, prašymus galima koreguoti gegužės 29–31 dienomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

1 Priėmimas į IV gimnazines klases nėra vykdomas 
2 Gauti kvietimai mokytis lieka galioti toliau 

  



 

Priėmimo grafikas į Savivaldybės mokyklas, įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus 

 

Prašymų teikimas e. sistemoje nuo 9:00 val. Prašymų nagrinėjimas 
Priėmimo rezultatų paskelbimas 

Mokyklos siunčia kvietimus e. sistemoje  

iki 16 val. 
Mokyklos skelbia sąrašus interneto 

svetainėje 
Tėvai tvirtina kvietimus e. sistemoje nuo 18 val. 

Ugdymo įstaigos įgyvendinančios 

specializuoto ugdymo krypties 

programas ir savitos pedagoginės 

sistemos elementus krypties 

programas 

 

 

 

Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 

 

Koreguojami/ pildomi 

prašymai negavus 

pakvietimo  

 

Birželio 10–12 d.2 

 

Birželio 16–18 d.2 

 

 

 
 

Liepos 1 d.–Rugpjūčio 17 d.2 

 

 

Rugpjūčio 23–24 d.2 

 

Balandžio 1 d.–birželio 21 d. 

 

Gegužės 10–22 d. 
 

Birželio 5 d. (į atsilaisvinusias vietas) 
 

Birželio 7 d. (į atsilaisvinusias vietas) 

 

Gegužės 22 d. 
 

Birželio 5 d. 
 

Birželio 7 d. 

Gegužės 22–28 d.1 ir birželio 1–4 d.1 

 

Birželio 5–6 d. 

 

Birželio 7–9 d. (iki 15 val.) 

Birželio 9 d. 16:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Birželio 13 d.3 (į atsilaisvinusias vietas) Birželio 13 d. 
 

Birželio 13–15 d. (iki 15 val.) 

Birželio 15 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Birželio 19 d. 3 (į atsilaisvinusias vietas) Birželio 19 d.  Birželio 19–20 d. 

Birželio 21 d.3 (į atsilaisvinusias vietas) Birželio 21 d.  Birželio 21–22 d. (iki 15 val.) 

Birželio 22 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Birželio 23 d. 

 

Birželio 23 d.3 (į atsilaisvinusias vietas) Birželio 23 d. Birželio 23–27d. 

Birželio 27 d. 15:30 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Rugpjūčio 18–21 d. 

 

Rugpjūčio 18–21 d.3 (į atsilaisvinusias vietas) Rugpjūčio 21 d. Rugpjūčio 21–22 d. (iki 24 val.) 

Rugpjūčio 23 d. 8:00 val. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

Rugpjūčio 25 d. 
Rugpjūčio 25 d.3 (į atsilaisvinusias vietas) Rugpjūčio 25 d. Rugpjūčio 25–28 d. (iki 24 val.) 

Rugpjūčio 29 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų 

                                                                                                                                            Rugsėjo 1 d. pateiktų prašymų archyvavimas 

Pildomi prašymai dėl 

ugdymo įstaigos keitimo / 

gavimo 2022/2023 m. m. ir 

2023/2024 m. m. 

Rugsėjo 2 d. Vasario 28 d.2 

 

 

Kovo 1 d.–gegužės 30 d.2 

 

Nuolat 
Kiekvienas penktadienis, jeigu yra laisvų vietų3 

Posėdžiai organizuojami pagal poreikį 
 Nuolat 

Vasario 29 d. pateiktų prašymų archyvavimas 

Nuolat 

Kiekvienas penktadienis, jeigu yra laisvų vietų3 

Posėdžiai organizuojami pagal poreikį, kviečiamųjų 

sąrašai derinami su steigėju 

  

Gegužės 31 d. pateiktų prašymų archyvavimas 

 
* Negavus kvietimo mokytis į Savivaldybės mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu arba įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus, prašymus galima koreguoti gegužės 29–31 dienomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________ 

1 Gauti kvietimai mokytis lieka galioti toliau 

2 Prašymų pateikimo laikas gali būti pratęsiamas, jeigu ugdymo įstaigoje liko laisvų vietų 
3 Posėdžiai organizuojami pagal poreikį, jeigu ugdymo įstaigoje liko laisvų vietų 

  



 
Priėmimo grafikas į Savivaldybės suaugusiųjų ir jaunimo mokyklas 

 

Prašymų teikimas e. sistemoje nuo 9:00 val. Prašymų nagrinėjimas 
Priėmimo rezultatų paskelbimas 

Mokyklos siunčia kvietimus e. sistemoje  

iki 16 val. 
Mokyklos skelbia sąrašus interneto 

svetainėje 
Tėvai tvirtina kvietimus e. sistemoje nuo 18 val. 

 

Suaugusiųjų ir jaunimo 

mokyklos (Vilniaus Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų 

mokymo centras, Vilniaus „Varpo“ 

suaugusiųjų gimnazija, Vilniaus 

„Židinio“ suaugusiųjų gimnazija, 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo 

centras, Vilniaus „Gijos“ jaunimo 

mokykla, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus 

jaunimo mokykla) 

Nuo kovo 1 d. iki  

rugpjūčio 31 d. 

Birželio 1 d.–rugpjūčio 31 d. 

Birželio 1 d. 
 

Birželio 16 d.  
 

Birželio 23 d.  
 

Rugpjūčio 19 d. 
 

Rugpjūčio 25 d. 
 

Rugpjūčio 30 d. 

Birželio 1 d. 
 

Birželio 16 d. 
 

Birželio 23 d. 
 

Rugpjūčio 19 d. 
 

Rugpjūčio 25 d. 
 

Rugpjūčio 30 d. 

Birželio 1–3 d. (iki 16 val.) 
 

Birželio 16–17 d. (iki 16 val.) 
 

Birželio 23–26 d. 
 

Rugpjūčio 19–21 d. 
 

Rugpjūčio 25–26 d. 
 

Rugpjūčio 30–31 d. 

 

Rugsėjo 1 d. pateiktų prašymų archyvavimas 

 

Pildomi prašymai dėl 

ugdymo įstaigos keitimo / 

gavimo 2023/2024 m. m. 

 

Rugsėjo 2 d.–Vasario 28 d. 

 

 

Nuolat 

 

Posėdžiai organizuojami pagal poreikį 

Kvietimai išsiunčiami nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

Vasario 29 d. pateiktų prašymų archyvavimas 

Pildomi prašymai dėl 

ugdymo įstaigos keitimo / 

gavimo 2022/2023 m. m. ir 

2023/2024 m. m. 

 

Kovo 1 d.–Gegužės 30 d 

Nuolat 

Kiekvienas penktadienis  

Posėdžiai organizuojami pagal poreikį, kviečiamųjų sąrašai 

derinami su steigėju 

  

Gegužės 31 d. pateiktų prašymų archyvavimas 

 


