Utenos „Saulės" gimnazija
Adresas: K.Ladygos g.18,
Utena
tel. +370 389 61328,
El.
p.: saulesg@saule.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.saule.utena.lm.lt

„Saulė“ – seniausia Utenos
mokykla (nuo 1918 m.). Gimnazijos teritorija užima 5,5 ha. plotą šalia istorinio miesto
centro. Turime du pastatus. Vienas statytas XIX amžiuje (buvę grafo Balsevičiaus dvaro
rūmai), kitas prieš 45 metus. Pastarasis neseniai renovuotas (5,4 mln. litų), o senajame prieš
dešimtmetį atlikta vidinė rekonstrukcija, išsaugant kultūrinio - istorinio paveldo elementus.
Gimnazijos turtas – žmonės ir istorija. Didžiuojamės savo auklėtiniais, garsiais ne tik
Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
„Saulė“ – vienintelė mokykla rajone, kur mokiniai dėvi uniformas (jų pačių iniciatyva).

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
Adresas: Paupio g.1, Utena,
tel. +370 389 61504,
El. p.: asapokosg@asg.utena.lm.lt
Interneto svetainė: www.asg.utena.lm.lt

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija – trečios pakopos vidurinė mokykla, sudaranti sąlygas
pirmose ir antrose gimnazijos klasėse mokiniams pasirinkti dalykų modulius pagal poreikius
ir galimybes, o trečiose ir ketvirtose gimnazijos klasėse mokytis pagrindinių dalykų pagal
individualų planą.
Pradžioje tai buvo Utenos Aukštakalnio vidurinė mokykla, kuriai 1994 metais suteiktas
gimnazijos klasių statusas. Nuo 1996 metų rugsėjo 2 d., pastačius naują pastatą, gimnazija
pradėjo savo veiklą kaip Utenos vidurinė mokykla ir vadinosi Utenos vidurinė mokyklagimnazija, o 1997 m. gegužės 14 d. Utenos rajono tarybos sprendimu jai suteiktas Adolfo
Šapokos vardas. Utenos Adolfo Šapokos gimnazija Lietuvoje tarp 500 gimnazijų užima
23 vietą

Utenos Dauniškio gimnazija
Adresas: Vaižganto g.48, Utena,
tel.+370 389 61719,
El. p.: dauniskis@dauniskis.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.dauniskis.utena.lm.lt

Mokykla atvėrė duris 1971metais. 2003 m. po akreditacijos mokykla tapo gimnazija. Po
renovacijos, vykusios 2009-2011metais, gimnazija labai išgražėjo. Šiuolaikiškai įrengtas
informacinis centras, pertvarkytos sporto, atletikos, aktų salės, atnaujinta kabinetų įranga, visi
jie kompiuterizuoti.
Nuo 2000 metų gimnazijos mokytojai ir mokiniai aktyviai įsitraukė į tarptautinę projektinę
veiklą. Dalyvaujame Švietimo mainų paramos fondo administruojamose Comenius ir
Grundtvig programose, eTwinning virtualioje programoje, respublikiniuose ir rajono
projektuose. 2008 metais gimnazijai suteiktas ELOS mokyklos (Europa kaip mokymosi
aplinka mokyklose) vardas. Didžiuojamės , nes tokį vardą respublikoje turi tik 10 mokyklų!

Utenos rajono Užpalių gimnazija
Adresas: Pilies g. 14, Užpaliai,4926 Utenos r.,
tel. 370 389 31160
El. p.: uzpaliuvm@uzpaliai.utena.lm.lt
Interneto svetainė: www.uzpaliai.utena.lm.lt

1781 metais Užpaliuose jau veikė trijų skyrių parapijos mokykla, ją lankė 27 vaikai. 1797
metų rudenį ir žiemą buvę 53 mokiniai. Mokyklą išlaikė klebonas Adomas Lekavičius. ši
mokykla išsilaikė tik iki 1810 metų. Vėliau vėl buvo atkurta, nes minima 1831 metų ir 1863
metų dokumentuose.
Numalšinus 1863 metų sukilimą, Lietuvoje caro valdžia uždraudė lietuvišką spaudą
lotyniškais rašmenimis, taigi ir mokyklas lietuvių dėstomąja kalba. Apie 1868 metus,
Užpaliuose pastačius cerkvę, prie jos buvo įkurta rusiška pradinė mokykla. Nuo 1904 metų ji
pavadinta dviklase liaudies mokykla.

VIDURINES MOKYKLOS PRO GIMNAZIJOS
Utenos Krašuonos progimnazija
Adresas: V.Kudirkos g.5, Utena
tel.+370 389 61009,
El. p.: krasuonospm@krasuona.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.krasuona.utena.lm.lt

Utenos 7-oji vidurinė mokykla pastatyta 1990 m. Mokyklos direktorius Povilas
Simanavičius. Naujoje mokykloje mokslo metai prasidėjo 1991 metais kovo 1 dieną.
Mokinius ir mokytojus pasitiko 36 naujos klasės, sporto salė, aktų salės, valgykla, biblioteka,
sporto stadionas. Mokykloje mokosi 713 mokinių.
1992-1993 m. mokosi jau 1022 mokiniai. Sukomplektuotos 47 klasės. Veikia 23 būreliai.
Mokosi I-oji abiturientų laida (22 mokiniai). Mokykloje stengiamasi įgyvendinti tai, kas
nauja, modernu.
Utenos
Aukštakalnio
progimnazija
Adresas:
Taikos
g.44,
Utena
tel.+370
389
65192,
el.p.: aukstakalniopm@aukstakalnis.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.aukstakalnis.utena.lm.lt

Mokykla, tuo metu Utenos 6-oji vidurinė, savo veiklą pradėjo 1982 m. rugsėjo 1 d.,
Aukštakalnio mikrorajone pastačius naują mokyklos pastatą.
Optimizuojant rajono mokyklų tinklą ir šalia pastačius naują A. Šapokos gimnaziją, buvusi
vidurinė mokykla 1996 m. kovo 29 d. Utenos rajono tarybos 11 posėdžio sprendimu nuo
1996 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota į Aukštakalnio pagrindinę mokyklą. Tai buvo viena
pirmųjų šalyje ir vienintelė rajone mokykla, teikusi pagrindinį išsilavinimą mokiniams tik
nuo 5 iki 10 klasės. 2011 metų spalio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. TS-349 „Dėl Utenos Aukštakalnio ir Utenos Krašuonos pagrindinių mokyklų pavadinimų
pakeitimo ir jų nuostatų patvirtinimo“ mokykla tapo Utenos Aukštakalnio progimnazija.

Utenos Vyturių progimnazija
Adresas: Sėlių g.45, Utena
tel.+370 389 62083,
El. p.: vyturiupm@vyturiai.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.vyturiai.utena.lm.lt

Utenos Vyturių progimnazija – dieninė, bendrojo lavinimo mokykla Utenoje vykdanti
pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programas. 1976m. Vyturių mikrorajone
duris atvėrė Utenos 5-oji vidurinė mokykla. 1993 m. mokyklai suteiktas Vyturių vardas.
Vykdant švietimo įstaigų tinklo optimizavimą, nuo2001 m.rugsėjo 3d. mokykla tapo
pagrindine, nuo2012 m.rugsėjo 1d. – progimnazija.

Utenos Rapolo Šaltenio
progimnazija
Adresas: J.Basanavičiaus g.32, Utena
tel.+370 389 55369,
El. p.: mokykla@saltenis.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.saltenis.utena.lm.lt

2008-ųjų spalis – istorinė data Utenos pagrindinei mokyklai. Jai oficialiai suteiktas Mokytojo
Rapolo Šaltenio vardas.
Lietuvos nusipelnęs mokytojas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas iš vokiečių kalbos, spektaklių
režisierius, Utenos miesto garbės pilietis Rapolas Šaltenis gimė 1908 10 11 Utenos apskrityje,
Klevėnų kaime (Anykščių r.).

Utenos jaunimo mokykla
Adresas: Lauko g.19, Utena
tel.+370 389 61690,
El. p.: jaunimom@jaunimas.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.jaunimas.utena.lm.lt

Utenos jaunimo mokykla (toliau vadinama mokykla) yra švietimo įstaiga, teikianti bendrąjį
pagrindinį mokymą. Mokykla įsteigta 1994 m. liepos 11 d. Dėl moksleivių laisvalaikio centro
reorganizavimo“). Mokykla savo veiklą pradėjo 1994 m. rugsėjo 1 d. Švietimo įstaigų
registre įregistruota 1995 m. birželio 8 d. Mokyklos steigėja Utenos rajono savivaldybė.
Mokyklos veiklą koordinuoja Utenos raj. savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir
turizmo skyrius. Pagrindinė Mokyklos veiklos rūšis ir kodas – pagrindinis ugdymas.
Mokyklos Laisvalaikio skyrius, pagal neformaliojo švietimo principus ir vaikų poreikius
atitinkančias, neformaliojo švietimo mokytojų parengtas programas.

UTENOS PRADINĖS MOKYKLOS, DARŽELIAI, LOPŠELIAI

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla
Adresas: Aukštakalnio g.20, Utena
tel.+370 389 71831,
El.
p.: prad.aukstak@aukstakalnis.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.praukstakalnis.utena.lm.lt

Nuo 1985 m. vasario 15 d. iki 1992 m. rugsėjo 1 d. Utenos lopšelis-darželis "Kregždutė" Nuo
1992 m. rugsėjo 1 d. iki 1993 m. rugsėjo 1 d. Utenos mokykla-darželis "Kregždutė"
Nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla

Utenos „Žiburio" pradinė mokykla
Adresas: Taikos g.62, Utena
tel.+370 389 73481
El. p.: ziburiopm@ziburys.utena.lm.lt
direktorius@ziburys.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.ziburys.utena.lm.lt

Utenos pradžios mokykla įkurta 1992 metais, buvusio lopšelio-darželio “Žvaigždutė”
patalpose. Tai pirmoji tokio tipo mokykla Utenos mieste.
1993 mokykla pasivadino Utenos “Žiburio” pradine mokykla.
Pirmąjį rugsėjį duris atvėrė 12 klasių ir 2 prišmokyklinės grupės. Iš viso sulaukėme virš 300
vaikų. Mokykloje dirba apie 20 pedagogų. Turime logopedą ir spec.pedagogą.
Buvusio darželio patalpos, pradėjus veikti mokyklai, buvo rekonstruotos ir pritaikytos
pradinei mokyklai. Mokinukų saugumui užtikrinti, pertvarkyta ir mokyklos teritorija.
Utenos mokykla-vaikų darželis
„Eglutė"
Adresas: Vilniaus g.26, Utena
tel.+370 389 53277,
El. p.: eglutesmd@eglute.utena.lm.lt
direktore@eglute.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.eglute.utena.lm.lt

Integruoto ugdymo vaikų lopšelis darželis "Eglutė" pirmuosius ugdytinius pasitiko 1979 m.
gegužės mėnesį. 2002 m. įstaiga reorganizuota į darželį-mokyklą. Šiuo metu "Eglutėje" yra 7
grupės, kurias lanko 123 vaikai ir 5 klasės, kuriose mokosi 122 mokiniai.
Mūsų vaikai yra nepaprastai aktyvūs ir išradingi, todėl didžiausias dėmesys skiriamas vaikų
individualumui, jų gabumų saviraiškai, pažintinei veiklai. Čia sudaromos sąlygos išbandyti ir
patirti visa, kas vaikui įdomu ir malonu: žaidimai ir darbeliai, dailė ir vaidyba, muzika ir kūno
kultūra. Kiekviena grupė turi savo pavadinimą, pasirinktą veiklos kryptį: etnokultūros,
gamtinę, dramatizacijos, meninės veiklos.

Utenos mokykla-vaikų darželis
„Varpelis"
Adresas: Aušros g.58, Utena
tel.+370 389 54558,
El. p.: varpeliomd@varpelis.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.varpelis.utena.lm.lt

1992 m. Utenos valdybos potvarkiu Utenos m.lopšelis-darželis ,,Varpelis" reorganizuotas į
mokyklą-vaikų darželį ,,Varpelį". Įstaigoje yra 4 pradinės klasės, 4 mišrios darželio grupės, 2
lopšelio grupės ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigą lanko 94 mokiniai 18
priešmokyklinukų ir 119 ikimokyklinio amžiaus vaikų.
Įstaiga tęsia kryptingo meninio ir katalikiško ugdymo tradicijas. Vaikai nuo antros klasės
mokosi ankstyvosios anglų kalbos. Įstaiga aktyviai dalyvauja projektų rašyme, atliekamas
vidaus auditas, sukurtas trims metams strateginis veiklos planas.

Utenos vaikų lopšelis-darželis
„Saulutė"
Adresas: Vaižganto g.54, Utena
tel.+370 389 52553,
El. p.: saulutesmd@saulute.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.saulute.utena.lm.lt

1972 m. Utenos rajono Tarybos nutarimu buvo atidarytas IV -as vaikų lopšelis - darželis.
Sudaryta 12 grupių: 8 lopšelinukams ir 4 darželinukams. Buvo auklėjama apie 280 vaikų.
1984 m. ikimokyklinei įstaigai suteiktas vardas ''Saulutė''. 1992 m. Utenos valdybos
potvarkiu reorganizuota į mokyklą - vaikų darželį ''Saulutė''.

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis"
Adresas: Vaižganto g.38, Utena
tel.+370 389 52502,
El. p.: gandreliomd@gandrelis.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.gandrelis.utena.lm.lt

1973 metai. Lopšelio-darželio Nr. 5 įkūrimo data. Darželio statytoja ir vardamotė (vedėja)
Giedrutė Bivainienė.
1983 metai. Vaikų lopšelis-darželis Nr.5 pavadintas vaikų lopšeliu-darželiu „Gandrelis".
1992 metai. Lopšelis-darželis „Gandrelis" reorganizuojamas į mokyklą-vaikų darželį
„Gandrelis". Reorganizuotoje mokyklėlėje ugdomi ne tik ikimokyklinukai, bet ir pradinukai atidarytos 5 pradinės klasės. Tais pačiais metais atveria duris pirmoji grupė specialiųjų
poreikių vaikams „Kregždžiukai".

Utenos vaikų lopšelis-darželis
"Šaltinėlis"
Adresas: J.Basanavičiaus g.73, Utena
tel.+370 389 55408,
El.
p.: saltineliomd@saltinelis.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.saltinelis.utena.lm.lt

Saugi, visapusiškai brandi įstaiga, ugdanti kūrybišką ir pilietišką asmenybę, atvira kaitai,
partnerystei ir tobulėjimui.
Teikiame kokybišką ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdymą,sudarome saugias ir
modernias sąlygas, laiduojančias švelnią vaiko adaptaciją, kūrybiškos ir sveikos asmenybės
ugdymą(si) bendraujant,bendradarbiaujant ir nuolat mokantis.

Utenos vaikų lopšelis-darželis
„Pasaka"
Adresas: Taikos g. 25, Utena
tel.+370 389 72529,
El. p.: pasakosld@pasaka.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.pasaka.utena.lm.lt

1982 metais balandžio mėn. Utenoje, Aukštakalnio mikrorajone duris mažiesiems
uteniškiams atvėrė 10-tas vaikų lopšelis-darželis. 1983 metais jis pavadintas “PASAKOS”
vardu.
Šiuo metu lopšelyje-darželyje yra 12 grupių - 10 ikimokyklinio ugdymo grupių ir 2
priešmokyklinio ugdymo grupės. Esant galimybei i grupės komplektuojamos iš to paties
amžiaus vaikų.
Vaikais rūpinasi, gyvenimo išmintį atskleidžia nuoširdūs, kūrybingi pedagogai, dėmesingas
aptarnaujantis personalas.
Dirbame pagal individualią ikimokyklinio ugdymo programą, kurioje atsižvelgiama į
istorinius, kultūrinius, socialinius regiono ypatumus ir pagal bendrąją priešmokyklinio
ugdymo(si) programą, kurias papildo papildoma dailės ugdymo programa.

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis"
Adresas: Sėlių g. 22, Utena
tel.+370 389 58637,
El. p.: zelmeneliold@zelmenelis.utena.lm.lt
direktore@zelmenelis.utena.lm.lt
Interneto svetainė: www.zelmenelis.utena.lm.lt

Utenos vaikų lopšelis-darželis
„Voveraitė"
Adresas: J.Basanavičiaus g. 30, Utena
tel.+370 389 58637,
El.
p.: voveraitesld@voveraite.utena.lm.lt
Interneto svetainė:
www.voveraite.utena.lm.lt
Mūsų įstaigos istorija prasidėjo 1966 m. vasario 10 dieną, kai Utenos mieste buvo atidarytas
naujas vaikų darželis-lopšelis Nr. 2, vadovaujamas vedėjos Onutės Matulionienės.
Pirmosiomis dienomis įstaigoje buvo tik 5 vaikučiai. Visos aštuonios vaikų lopšelio-darželio
grupės pradėjo veikti tik 1966 m. vasario 28 dieną. Darželyje tą dieną jau buvo 94 vaikučiai.
1966 m. kovo 1 dieną buvo atidaryta darželio prailginta grupė, o kovo 17 d. ir lopšelio
prailginta grupė.
1983 metais vaikų lopšeliui-darželiui Nr. 2 suteikiamas vardas „Voveraitė“.

