
INFORMACIJA DĖL 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO  TVARKOS  IR ĮSIGIJIMO 

NERINGOS GIMNAZIJOJE 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Neringos gimnazijos (toliau Gimnazija) mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 

nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Mokinio uniforma — pasididžiavimo ir pagarbos Gimnazijai, jos tradicijoms išraiška, 

kultūringo elgesio, estetinio skonio ugdymo dalis.  

 

 

MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMA 

              1 – 4 klasių mokiniams: 

3. Mokinių uniforma – tai klasikinio stiliaus tamsiai raudonos ir pilkos spalvos languotas 

sarafanas, balta palaidinė arba vienos spalvos golfas, polo marškinėliai (baltos arba 

melsvos spalvos) (mergaitėms). Languota tamsiai raudonos ir pilkos spalvos liemenė, balti 

marškiniai ir kaklaraištis, vienos spalvos golfas, polo marškinėliai (baltos arba melsvos 

spalvos), tamsios vienos spalvos kelnės (berniukams).  

Šventinė uniforma mergaitėms - tai klasikinio stiliaus tamsiai raudonos ir pilkos spalvos 

languotas sarafanas, balta palaidinė. Apatinė dalis: rekomenduojama baltos spalvos arba 

vienos spalvos pėdkelnės arba kojinės iki kelių.   

Šventinė uniforma berniukams - languota tamsiai raudonos ir pilkos spalvos liemenė, balti 

marškiniai su kaklaraiščiu. Apatinė dalis: tamsios vienos spalvos kelnės.  

 

            5-8 klasių ir I – IV gimnazijos klasių mokiniams: 

4. Mokinių uniforma – tai klasikinio stiliaus tamsiai mėlynos spalvos uniformos švarkas su 

gimnazijos emblema/segamu gimnazijos logo ženkliuku, tamsios spalvos kelnės 

(berniukams) / tamsios spalvos sijonas/kelnės (mergaitėms);  balti marškiniai 

(berniukams)/ balta palaidinė (mergaitėms); vienos spalvos golfas/ polo marškinėliai be 

užrašų (baltos arba melsvos spalvos) (berniukams/ mergaitėms).  

5. Alternatyva kasdienai - tamsiai mėlynos spalvos džemperis be gobtuvo su segamu 

mokyklos logo ženkliuku. Apatinė dalis: tamsios spalvos kelnės (berniukams) / tamsios 



spalvos sijonas/kelnės (mergaitėms).   

6. Šventinė uniforma – tai klasikinio stiliaus tamsiai mėlynos spalvos uniformos švarkas su 

gimnazijos emblema/segamu ženkliuku ir tamsios spalvos kelnės (berniukams) / tamsios 

spalvos sijonas/kelnės (mergaitėms);  balti marškiniai (berniukams)/ balta palaidinė 

(mergaitėms). 

 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS ĮSIGIJIMO 

TVARKA 

7. Mokyklinė uniforma įsigyjama mokinių tėvų/globėjų lėšomis. Mokiniai uniformą gali 

užsisakyti siuvimo įmonėje UAB Tometa Uniformos (internetinės svetainės nuoroda: 

https://www.uniformos.lt/ ; adresas: Rumpiškės g. 2, Klaipėda)  arba įsigyti  tamsiai mėlynos 

spalvos džemperį (svetainės nuoroda: https://8togo.lt/melynas-dzemperis), šviesiai 

melsvos spalvos polo marškinėlius (svetainės nuoroda: https://8togo.lt/polo-marskineliai-

26) baltos spalvos polo marškinėlius (svetainės nuoroda: https://8togo.lt/polo-

marskineliai-2 ) arba bet kurioje siuvimo paslaugas teikiančioje įmonėje ar drabužių 

parduotuvėje, prekiaujančioje mokyklinėmis uniformomis. 

8. Gimnazija nepriima iš tėvų/globėjų mokyklinių uniformų pirkimui, pardavimui ar 

mainams. Už mokyklinės uniformos įsigijimą yra atsakingi mokinių tėvai. 

9. Gimnazija nepriima tėvų/globėjų ir mokinių skundų dėl uniformų kokybės. Tėvai privalo 

kreiptis į uniformų siuvimo įmonės atstovus. 
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