
Trumpas aprašymas, kaip pateikti prašymą 

 

1. Prisijungti per elektroninius vartus. 

 

 

2. Nustatymų lange įsitikinkite, kad pateikti Jūsų kontaktiniai duomenys telefono numeris ir 
elektroninio pašto adresas yra teisingi. Jeigu ne, tai patikslinkite juos ir išsaugokite. 

 

3. Norint pateikti prašymą pasirinkite Prašymai. 

 

 

pastas@    8 600 00000 



4. Prašymų lange matysite savo vaikus, kuriems galėsite pateikti prašymą į mokyklą ar į darželį, 
pagal amžiaus grupes.  

 

5. Atsijungti nuo sistemos pasirinkite Atsijungti. 

 

  



PRAŠYMŲ TEIKIMAS Į MOKYKLĄ 

 

1. Pasirinkus Registruoti į mokyklą, galėsite pateikti Prašymą į mokyklą. Prašymo į mokyklą 
pateikimo formoje matysite Prašymo būklę (Nepateiktas, Nagrinėjama, Priimta), mokslo metų 
pradžios datą, informaciją apie Jūsų vaiką, informaciją apie pasirinktas mokyklas, nurodytus 
prioritetus, informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir kokius dokumentus reikės pateikti 
mokyklai, kai vyksite sudaryti mokymosi sutartį. 

 



 

  



 

2. Norėdami pasirinkti mokyklą spauskite Pridėti mokyklą (SVARBU: pirmą mokyklą galėsite 
rinkti tik iš Jūsų nurodytos vaiko deklaruotos ar gyvenamosios vietos teritorijos), Jūsų 
nurodytas adresas bus tikrinamas su iš Registrų centro gautais duomenimis apie Jūsų 
deklaruotą gyvenamąją vietą ir ar teisingai nurodėte prioritetus: 
 Vaiko gyvenamosios vietos adresas - iš sąrašo pasirinkite miestelio/kaimo pavadinimą 

(gyvenantys Gargždų mieste, pasirinkite gatvę); 
 Patikslinkite gyvenamąją vietą – įrašykite gatvę ir namo numerį ir jeigu reikia buto numerį 

(Gargždų miesto gyventojai nurodo tik namo numerį ir jeigu reikia buto numerį). 
 Nuo kada esate deklaruotas šioje vietoje – įrašykite datą nuo kada esate deklaruotas 

Klaipėdos rajone; 
 Klasė – pasirinkite, kurią klasę vaikas pradės lankyti; 
 Mokykla – pasirinkite mokyklą iš aptarnaujamos teritorijos (dažnu atveju ji bus viena); 
 Spauskite Pridėti. 

 

  



 

3. Pasirinkę pirmą mokyklą pagal aptarnavimo teritoriją, galite rinkti antrą mokyklą spausdami 
vėl Pridėti mokyklą: 
 Mokykla – pasirinkite bet kurią Klaipėdos rajono mokyklą; 
 Jeigu pageidaujate, kad Jūsų vaikas lankytų ne pagal teritoriją priskirtą mokyklą, galite 

pažymėti varnelę „Renkuosi šią mokyklą, jeigu bus laisvų vietų“. Į šią mokyklą pateks 
Jūsų vaikas tik tuo atveju, jeigu joje bus laisvų vietų.  

 Jeigu galvojate, kad į pagal teritoriją priskirtą mokyklą nepateks Jūsų vaikas, tai galite 
pasirinkti bet kurią kitą Klaipėdos rajono mokyklą ir nebūtinai pažymėti „Renkuosi šią 
mokyklą, jeigu bus laisvų vietų“.  

 Tokiu pat būdu, galite pridėti ir trečią mokyklą. 

 

4. Pridėję mokyklas matysite jų sąrašą ir Jūsų nurodytus pasirinkimus. Jeigu apsirikote su 
pasirinkimu, galite pašalinti netinkamą mokyklą ir pridėti iš naujo. Tai galite daryti iki tol, kol 
pateiksite prašymą. 

 

  



 

5. Jeigu tokių turite, pasirinkite prioritetus. Visi prioritetai yra sumuojami. Pažymėję pirmą 
prioritetą atsiras papildomi du, kurie galioja tik deklaruotiems mokyklos priskirtai teritorijai 
vaikams. 

 

 

6. Įrašykite iš kokios mokyklos ir klasės ateina Jūsų vaikas. Jeigu iš darželio – tai nieko 
nepildykite. 

 

 

7. Pateikite prašymą. 

 

  



 

8. Pateikus prašymą, matysite kokias mokyklas pasirinkote, prašymo būseną, mokslo pradžios 
datą, kada pateikite prašymą (prašymo pateikimo data neturi įtakos eilės formavimui).  

 

 

9. Pasirinkę Žiūrėti vietą eilėje matysite prašymo būklę mokykloje. 

 

 

10. Pasirinkę Peržiūrėti prašymą pateksite į prašymo formą, kur galėsite peržiūrėti Jūsų prašymo 
teikimo metu pateiktą informaciją bei, esant būtinybei, Atsiimti prašymą ir vėl iš naujo jį 
pateikti (jeigu nurodėte neteisingą informaciją ar pasirinkote ne tą mokyklą). 

 

  



PRAŠYMŲ TEIKIMAS Į DARŽELĮ 

 

1. Pasirinkus Registruoti į darželį, pateksite į prašymo į darželį pateikimo formą. 

 

2. Prašymo formoje matysite Prašymo būklę, informaciją apie Jūsų vaiką bei kitą su prašymu 
susijusią informaciją. 

3. Teikiant prašymą į darželį: 
 Pasirinkite nuo kada norite, kad vaikas lankytų darželį; 
 Pridėkite darželį ir grupę (galite pasirinkti iki keturių darželių prioritetine tvarka); 
 Pažymėkite prioritetus, jeigu tokių turite (prioritetai sumuojami); 
 Pateikite prašymą. 



 



 

4. Pateikus prašymą matysite informaciją apie prašymo būklę, nuo kada pageidaujate, kad vaikas 
lankytų darželį, prašymo pateikimo data, pasirinkti darželiai ir grupės.  

 

 

5. Pasirinkus Žiūrėti vietą eilėje matysite Jūsų vaiko vietą eilėje. 

 

 

  



 

6. Pasirinkus Peržiūrėti prašymą matysite Prašymo pateikimo datą, pageidaujamą priėmimo 
datą, informaciją apie vaiką ir Jus (duomenys gaunami iš Registrų centro), Jūsų pasirinktus 
darželius bei galite Atsiimti prašymą (SVARBU. Jeigu atsiimsite prašymą į darželį, tai 
prarasite vietą eilėje, nes pasikeis prašymo pateikimo data) 

 

 


