
 

Utenos rajono švietimo įstaigų elektroninio pašto ir interneto svetainių adresai (www.svietimas.utena.lm.lt) 

Bendras el. pašto grupės adresas visoms mokykloms: mokyklos@utena.lm.lt (į šią el. pašto grupę įtraukti pagrindiniai 

švietimo įstaigų el. pašto adresai. 

Eil. Nr. Švietimo įstaigos pavadinimas El. pašto adresai Interneto svetainė 

1. Utenos švietimo centras usc@usc.utena.lm.lt www.usc.utena.lm.lt 

2. Utenos Adolfo Šapokos 
gimnazija 

asapokosg@asg.utena.lm.lt 

pavaduotoja@asg.utena.lm.lt 

www.asg.utena.lm.lt 

3. Utenos „Saulės" gimnazija saulesg@saule.utena.lm.lt 

pavaduotoja@saule.utena.lm.lt 

rastine@saule.utena.lm.lt 

www.saule.utena.lm.lt 

4. Utenos Dauniškio gimnazija dauniskis@dauniskis.utena.lm.lt 

pavaduotojai@dauniskis.utena.lm.lt 

informatika@dauniskis.utena.lm.lt 

www.dauniskis.utena.lm.lt 

5. Utenos r. Užpalių gimnazija uzpaliuvm@uzpaliai.utena.lm.lt www.uzpaliai.utena.lm.lt 

6. Utenos Aukštakalnio 
progimnazija 

aukstakalniopm@aukstakalnis.utena.lm.lt www.aukstakalnis.utena.lm.lt 

7. Utenos Rapolo Šaltenio 
progimnazija 

mokykla@saltenis.utena.lm.lt 

mokykla@saltenis.utena.lm.lt 

buhalterija@saltenis.utena.lm.lt 

biblioteka@saltenis.utena.lm.lt 

informatika@saltenis.utena.lm.lt 

www.saltenis.utena.lm.lt 

8. Utenos Krašuonos 
progimnazija 

krasuonospm@krasuona.utena.lm.lt 

direktorius@krasuona.utena.lm.lt 

buhalterija@krasuona.utena.lm.lt 

pavaduotojaprad@krasuona.utena.lm.lt 

pavaduotoja@krasuona.utena.lm.lt 

pit@krasuona.utena.lm.lt 

biblioteka@krasuona.utena.lm.lt 

ukis@krasuona.utena.lm.lt 

soc.pedagogas@krasuona.utena.lm.lt 

medicina@krasuona.utena.lm.lt 

www.krasuona.utena.lm.lt 

9. Utenos Vyturių progimnazija vyturiupm@vyturiai.utena.lm.lt 

direktorius@vyturiai.utena.lm.lt 

buhalterija@vyturiai.utena.lm.lt 

biblioteka@vyturiai.utena.lm.lt  

pavaduotojaprad@vyturiai.utena.lm.lt 

pavaduotoja@vyturiai.utena.lm.lt 

socpedagoge@vyturiai.utena.lm.lt 

ukvedys@vyturiai.utena.lm.lt 

 

www.vvturiai.utena.lm.lt 

10. Utenos rajono Daugailių 

pagrindinė mokykla 

dauqailiupm@dauqailiai.utena.lm.lt 

direktorius@dauqailiai.utena.lm.lt 

www.daugailiai.utena.lm.lt 

11. Utenos rajono 

Saldutiškio pagrindinė 

mokykla 

saldutiskiopm@saldutiskis.utena.lm.lt 

pavaduotojas@saldutiskis.utena.lm.lt 

www.saldutiskis.utena.lm.lt 

12. Utenos rajono Užpalių 

gimnazijos Vyžuonų skyrius 

mokykla 

vyzuonupm@vyzuonos.utena.lm.lt www.vyzuonos.utena.lm.lt 

13. Utenos Krašuonos 

progimnazijos Kuktiškių 

skyrius 

kuktiskiupm@kuktiskes.utena.lm.lt  

14. Utenos vaikų ir jaunimo 

užimtumo centras 

jaunimom@jaunimas.utena.lm.lt 
buhalterija@jaunimas.utena.lm.lt 

 

15. Utenos rajono Sudeikių 
daugiafunkcis centras 

sudeikiupm@sudeikiai.utena.lm.lt www.sudeikiai.utena.lm.lt 

16. Utenos Aukštakalnio 

pradinė mokykla 

prad.aukstak@aukstakalnis.utena.lm.lt www.praukstakalnis.utena.lm.lt 

17. Utenos Aukštakalnio 

progimnazijos „Žiburio” 

skyrius 

ziburioprm@ziburys.utena.lm.lt 

pavaduotoja@ziburys.utena.lm.lt 

www.ziburys.utena.lm.lt 
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18. Utenos mokykla-vaikų 

darželis „Eglutė" 

eglutesmd@eglute.utena.lm.lt 

direktore@eglute.utena.lm.lt 

pavaduotoja@eglute.utena.lm.lt  

buhalterija@eglute.utena.lm.lt 

ukvedys@eglute.utena.lm.lt 

 

www.eglute.utena.lm.lt 

 

19. Utenos vaikų lopšelis- 

darželis „Saulutė“ 

saulutesmd@saulute.utena.Im.lt 

direktore@saulute.utena.Im.lt 

pavaduotoja@sauIute.utena.Im.lt 

buhalterija@saulute.utena.lm.lt 

www.saulute.utena.lm.lt 

20. Utenos mokykla- vaikų 

darželis „Varpelis“ 

varpeliomd@varpelis.utena.lm.lt 

pavaduotoja@varpelis.utena.lm.lt 

buhalterija@varpelis.utena.lm.lt 

rastine@varpelis.utena.lm.lt 

www.varpelis.utena.lm.lt 

21. Utenos vaikų lopšelis- 

darželis „Gandrelis“ 

gandreliomd@gandrelis.utena.lm.lt 

buhalterija@gandrelis.utena.lm.lt 

pavaduotoja@gandrelis.utena.lm.lt 

www.gandrelis.utena.lm.lt 

22. Utenos vaikų lopšelis- 

darželis „Pasaka" 

pasakosld@pasaka.utena.lm.lt 

pavaduotoja@pasaka.utena.lm.lt 

buhalterija@pasaka.utena.lm.lt 

rastine@pasaka.utena.lm.lt 

ukvedys@pasaka.utena.lm.lt  

www.pasaka.utena.lm.lt 

23. Utenos vaikų lopšelis- 

darželis „Šaltinėlis“ 

saltineliomd@saltinelis.utena.lm.lt  

direktorius@saltinelis.utena.lm.lt 

pavaduotoja@saltinelis.utena.lm.lt 

buhalterija@saltinelis.utena.lm.lt 

sekretorius@saltinelis.utena.lm.lt 

dietistas@saltinelis.utena.lm.lt 

ukvedys@saltinelis.utena.lm.lt 

www.saltinelis.utena.lm.lt 

24. Utenos vaikų lopšelis- 

darželis „Voveraitė“ 

voveraitesld@voveraite.utena.lm.lt 

direktore@voveraite.utena.lm.lt 

buhalterija@voveraite.utena.lm.lt 

pavaduotoja@voveraite.utena.lm.lt 

www.voveraite.utena.lm.lt 

25. Utenos vaikų lopšelis- 

darželis „Želmenėlis“ 

zelmeneliold@zelmenelis.utena.lm.lt 

direktore@zelmenelis.utena.lm.lt 

pavaduotoja@zelmenelis.utena.lm.lt 

buhalterija@zelmenelis.utena.lm.lt 

www.zelmenelis.utena.lm.lt 

26. Utenos meno mokykla menom@menas.utena.lm.lt 

direktorius@menas.utena.lm.lt 

buhalterija@menas.utena.lm.lt 

www.menas.utena.lm.lt 
www.umm.lt 

27. Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

ucentras@ugdymas.utena.lm.lt www.ugdymas.utena.lm.lt 

28. Utenos pedagoginė- 
psichologinė tarnyba 

ppt@ppt.utena.lm.lt 
logopedas@ppt.utena.lm.lt 
psichologas@ppt.utena.lm 
buhalterija@ppt.utena.lm.lt 

 
www.ppt.utena.lm.lt 

29. Utenos specialioji mokykla- 
daugiafunkcis centras 

suuc@suuc.utena.lm.lt 
direktorius@suuc.utena.lm.lt 
pavaduotoja@suuc.utena.lm.lt 

www.suuc.utena.lm.lt 

30. Utenos daugiafunkcis sporto 

centras 
scentras@sportas.utena.lm.lt 

direktorius@sportas.utena.lm.lt 

pavaduotojas@sportas.utena.lm.lt 

metodininkas@sportas.utena.lm.lt 

specialiste@sportas.utena.lm.lt 

pradmetodininkas@sportas.utena.lm.lt 

pavaduotojasukiui@sportas.utena.lm.lt 

ITspecialistas@sportas.utena.lm.lt 

www.sportas.utena.lm.lt 

Paštą galite skaityti per interneto naršyklę https://pastas.lm.lt/ arba susikonfigūruoti per klientinę pašto 

programą. Daugiau informacijos: www.lm.lt 
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