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I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

            1. Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis 

planas (toliau – Bendrasis planas) reglamentuoja valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose 

savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

(toliau – mokyklos), dabartinę tinklo būklę ir raidos prognozes, Bendrojo plano tikslus ir 

uždavinius, mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, struktūros pertvarkos bendrąjį planą, 

Mokytojų kvalifikacijos atnaujinimo ir įdarbinimo planą.  

2. Valstybines bendrąsias bendrojo ugdymo mokyklas Vilniaus ir Šalčininkų rajonų 

savivaldybių teritorijose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija steigia tuo atveju, jei savivaldybės 

neužtikrina asmenų teisės mokytis valstybine kalba pagal bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo 

ir priešmokyklinio ugdymo programas. Šiose teritorijose mokyklų tinklo pokyčiai priklausys nuo 

Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių pastangų vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu joms priskirtas funkcijas.  

3. Bendrasis planas apima 25 valstybines bendrojo ugdymo mokyklas: 16 valstybinių 

bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (3 mokyklas, 

skirtas šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, 9 

– dėl išskirtinių gabumų, 4 – dėl nepalankių aplinkos veiksnių), 9 valstybines bendrąsias bendrojo 

ugdymo mokyklas lietuvių mokomąja kalba (viena jų įgyvendina savitos pedagoginės sistemos 

elementus) ir 10 jų struktūrinių padalinių kitose gyvenamosiose vietovėse ir lietuvių mokomąja 

kalba: 

 3.1. pagrindinės mokyklos: 

 
Valstybinė bendrojo ugdymo mokykla  

 

 

 

 

 

 

Pagrindinė mokykla 

turintiesiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių 

bendroji 

bendrojo 

ugdymo 

mokykla lietuvių 

mokomąja kalba 

dėl nepalankių 

aplinkos 

veiksnių 

dėl įgimtų 

ar įgytų 

sutrikimų 

1. „Diemedžio“ ugdymo centras    

2. Vėliučionių vaikų socializacijos centras 

(toliau – Vėliučionių VSC) 

   

3. Kauno vaikų socializacijos centras 

„Saulutė“ (toliau – Kauno VSC „Saulutė“) 

   

4. Gruzdžių vaikų socializacijos centras 

(toliau – Gruzdžių VSC) 

   

5. Buivydiškių pagrindinė mokykla     
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6. Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė 

mokykla    

   

 

3.2. gimnazijos: 

 
Valstybinė bendrojo 

ugdymo mokykla 

 

 

 

 

 

 

Gimnazija 

turintiesiems specialiųjų ugdymosi poreikių bendroji 

bendrojo 

ugdymo 

mokykla lietuvių 

mokomąja kalba 

dėl 

išskirtinių 

gabumų 

dėl įgimtų ar 

įgytų 

sutrikimų 

dėl nepalankių 

aplinkos 

veiksnių 

 

1. Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo 

centras (toliau – LASUC)

 

 

  

    

2. Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras (toliau – LKNUC)

 

  

    

3. Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorija

 

  

    

4. Kauno dailės gimnazija

 

  

    

5. Kauno Juozo Naujalio 

muzikos gimnazija

  

    

6. Klaipėdos Stasio 

Šimkaus konservatorija

  

    

7. Klaipėdos Eduardo 

Balsio menų gimnazija

  

    

8. Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų 

gimnazija  
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9. Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų 

gimnazija  

    

10. Nacionalinė 

Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio menų mokykla

 

  

    

11. Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorija

  

    

12. Vilniaus lietuvių 

namai  

 

 

 

 

  

    

13. Eitminiškių gimnazija     

14. Juodšilių „Šilo“ 

gimnazija 

    

15. Lavoriškių gimnazija     

16. Riešės gimnazija     

17. Turgelių „Aistuvos“ 

gimnazija 

    

18. Šalčininkų Lietuvos 

tūkstantmečio  

gimnazija  

    

19. Generolo Povilo 

Plechavičiaus kadetų 

licėjus 

    

 

II SKYRIUS 

DABARTINĖS MOKYKLŲ TINKLO BŪKLĖS ANALIZĖ IR RAIDOS PROGNOZĖS 

           
            4. Mokinių mokymosi pasiekimai: 

           4.1. iš mokyklų, skirtų šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų, tik LASUC ir LKNUC teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. LASUC 

per paskutinius trejus metus (2018–2020 m.) 93,3 proc. mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo 

programą, įgijo pagrindinį išsilavinimą ir 92,9 proc. mokinių, baigusių vidurinio ugdymo programą, 

įgijo vidurinį išsilavinimą. LKNUC per trejus metus (2018–2020 m.) 100 proc. mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo programą, įgijo pagrindinį išsilavinimą ir 100 proc. mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo programą, įgijo vidurinį išsilavinimą. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

metu lietuvių kalbos bent pagrindinį mokymosi lygį 2018–2019 m. m. pasiekė LASUC 57,1 proc. 

mokinių, LKNUC – 41,6 proc. mokinių, matematikos šio mokymosi lygio nepasiekė nė vienas 
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LASUC mokinys, LKNUC pasiekė 33,3 proc. mokinių. 2019–2020 m. m. nė vienas LASUC ir 

LKNUC mokinys neišlaikė 3 ir daugiau valstybinių brandos egzaminų;  

4.2. visos mokyklos, skirtos šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

išskirtinių gabumų (toliau – menų mokyklos), teikia pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Per paskutinius 

2018–2020 metus mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, pagrindinį išsilavinimą 100 proc. 

daugiausia įgijo mokyklose, vykdančiose specializuotas menų krypties programas, išskyrus 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją. Per paskutinius trejus (2018–2020) metus mokiniai, 

baigę vidurinio ugdymo programą, vidurinį išsilavinimą 100 proc. įgijo Šiaulių Sauliaus Sondeckio, 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų ir Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje bei Kauno Juozo 

Gruodžio konservatorijoje. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje, Nacionalinėje 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje ir Kauno dailės gimnazijoje vidurinį 

išsilavinimą įgijo 99 proc. mokinių, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje – 97,5 proc. 

baigusiųjų, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje – 94 proc. mokinių;  

4.3. palyginus su 2015 m., susidomėjimas menų krypties studijomis padidėjęs: 2015 m. po 

menų mokyklų baigimo į Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų menų krypties studijas Lietuvos ir 

užsienio aukštosiose mokyklose įstojo 59,6 proc. baigusiųjų menų mokyklas, o paskutinius keletą 

metų menų krypties studijų pasirinkimas, baigus menų mokyklas, išlieka stabilus ir 8–10 proc. 

padidėjęs: 2017 m. menų krypties studijas pasirinko 67,7 proc. baigusiųjų, 2018 m. – 66,8 proc., 

2019 m. – 68,6 proc. abiturientų; 

4.4. per paskutinius trejus metus daugiausia į Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų meno 

srities studijas įstojo Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos (87,3 proc.), 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos (75,7 proc.), Kauno Juozo Naujalio muzikos 

gimnazijos (71,8 proc.) abiturientų. Mažiausias menų krypties studijų pasirinkimas per paskutinius 

trejus metus yra baigus Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnaziją (56,7 proc.), Klaipėdos 

Eduardo Balsio menų gimnaziją (60 proc.) ir Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją (60,3 proc.). 

Per paskutinius trejus metus stebima stojančiųjų į menų krypties studijas mažėjimo tendencija 

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje (2018 m. – 66 proc., 2019 m. – 64,9 proc., 2020 – 50 proc.) 

ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje (2018 m. – 67,8 proc., 2019 m. – 67,2 proc., 2020 – 

45,1 proc.); 

4.5. daugumos menų mokyklų bendrojo ugdymo dalykų valstybinių brandos egzaminų 

rezultatai nėra labai aukšti. Aukštesni yra tik Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų 

mokyklos valstybinių brandos egzaminų rezultatai; 

            4.6. Vilniaus lietuvių namuose per paskutinius trejus metus (2018–2020 m.) 100 proc. 

mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą, įgijo pagrindinį išsilavinimą ir 100 proc. 

mokinių, baigusių vidurinio ugdymo programą, įgijo vidurinį išsilavinimą. Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo metu lietuvių kalbos bent pagrindinį mokymosi lygį 2018–2019 m. m. 

pasiekė 77,4 proc. mokinių, matematikos – 41,9 proc. mokinių. 2019–2020 m. m. 61,3 proc. 

mokinių išlaikė 3 ir daugiau valstybinių brandos egzaminus; 

        4.7. bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose lietuvių mokomąja kalba pagrindinį 

išsilavinimą įgijo: 2018 m. – 99,3 proc., 2019 m. – 99,5 proc., 2020 m. – 99,5 proc. mokinių, 

baigusių pagrindinio ugdymo programą. 2018–2019 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinime lietuvių k. bent pagrindinį lygį pasiekė 76,6 proc. mokinių, matematikos – 41,2 proc. 

mokinių. Vidurinį išsilavinimą įgijo: 2018 m. – 95,6 proc., 2019 m. – 98,5 proc., 2020 m. – 98,4 

proc. mokinių, baigusių vidurinio ugdymo programą. 2019 – 2020 m. m. 61,7 proc. mokinių išlaikė 

3 ir daugiau egzaminų. 

5. Mokinių skaičius:  

            5.1. LKNUC, LASUC ir „Diemedžio“ ugdymo centre (toliau kartu – specialiosios 

mokyklos) 2020–2021 m. m. mokosi 207 mokiniai (iš jų 42 ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus). LASUC ir LKNUC mokinių skaičius 2020–2021 m. m., palyginti su 2016–2017 m. m., 

sumažėjo 23,4 proc., „Diemedžio“ ugdymo centre mokinių skaičius išliko toks pat. Specialiosios 
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mokyklos, be jose ugdomų mokinių, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ir konsultacinę pagalbą 

bendrosiose bendrojo ugdymo / ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar namuose ugdomiems 

vaikams. 2020 m. LKNUC specialiąją pedagoginę pagalbą suteikė 107 vaikams iš 17 savivaldybių; 

LASUC specialiąją pedagoginę pagalbą suteikė 28 sutrikusios regos vaikams iš 4 savivaldybių ir 

konsultacinę pagalbą 86 vaikams (iš jų 34 vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų) iš 20 

savivaldybių, „Diemedžio“ ugdymo centras konsultacinę pagalbą suteikė 6 vaikams iš 5 

savivaldybių. LASUC ugdomi mokiniai yra atvykę iš 20 savivaldybių (daugiausia mokinių iš 

Vilniaus miesto savivaldybės – 46,5 proc.), LKNUC – iš 18 savivaldybių (daugiausia mokinių iš 

Vilniaus miesto savivaldybės – 72,5 proc.); „Diemedžio“ ugdymo centre – iš 21 savivaldybės 

(daugiausia mokinių iš Tauragės rajono savivaldybės – 10,3 proc. ir iš Joniškio rajono savivaldybės 

– 10,3 proc.); 

            5.2. menų mokyklose per paskutinius penkerius metus bendras klasių ir mokinių skaičius 

sumažėjęs: 2015–2016 m. m. menų mokyklose buvo 147 klasės ir jose mokėsi 3 187 mokiniai. 

2020–2021 m. m. iš viso menų mokyklose yra 138 klasės, kuriuose mokosi 2 879 mokiniai. Menų 

mokyklose mokosi 41,7 proc. mokinių iš kitų, nei yra mokyklos, savivaldybių. Didžiausia mokinių 

iš kitų savivaldybių dalis (nuo viso mokykloje besimokančių mokinių skaičiaus) yra 

konservatorijose: Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje – 78 proc., Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorijoje – 62 proc., Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje – 59 proc. Šiaulių 

Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje iš kitų savivaldybių mokosi 46 proc. mokinių, Klaipėdos 

Eduardo Balsio menų gimnazijoje – 30 proc., Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje – 

29 proc., Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje – 24 proc. Mažiausiai 

mokinių iš kitų savivaldybių mokėsi Kauno dailės gimnazijoje (25 proc.) ir Kauno Juozo Naujalio 

muzikos gimnazijoje – 21 proc.  

Menų mokyklose pradinio ugdymo pakopoje daugiausia mokinių pradinėse klasėse yra tik 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje (po 24 mokinius pradinio ugdymo klasėse). 

Mažiausias mokinių skaičius pradinėse klasėse yra Kauno dailės gimnazijoje (14 mokinių) ir Kauno 

Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje (18 mokinių). Pagrindinio ir vidurinio ugdymo koncentre 

mažiausias mokinių skaičiaus klasėje vidurkis yra Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje – 17 

mokinių; kitose mokyklose atitinkamai: Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų 

mokykloje ir Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje – 20 mokinių, Klaipėdos Eduardo Balsio 

menų gimnazijoje – 21 mokinys, Kauno Juozo Gruodžio ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos 

konservatorijose – 23 mokiniai, Kauno dailės ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijose – 

24 mokiniai, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje – 25 mokiniai; 

5.3. šalyje veikia 3 vaikų socializacijos centrai vaikams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – vaikų socializacijos centrai). Vėliučionių VSC 

yra 32 vietos berniukams, Kauno VSC „Saulutė“ yra 24 vietos mergaitėms ir Gruzdžių VSC yra 24 

vietos berniukams. 2021 m. sausio 1 d. vaikų socializacijos centruose buvo ugdomi 39 mokiniai: 

viename vaikų socializacijos centre ugdomos mergaitės (11) ir dviejuose – berniukai (28).  

Nuo 2011 m. sausio 1 d. vidutinės priežiūros priemonė vaikui gali būti skiriama iki vienų 

metų, ji gali būti pratęsta neviršijant bendro 3 metų vaiko buvimo vaikų socializacijos centre 

termino. Palyginus 2017 m. su 2020 m., mokinių, kuriems buvimas vaikų socializacijos centre buvo 

pratęstas, padidėjo nuo 1 vaikui pratęstos vidutinės priežiūros priemonės iki 9 vaikams pratęstos 

vidutinės priežiūros priemonės. Nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymas, pakeitimai padės gerinti vaikų resocializacijos procesus savivaldybėse. 

Vaikų iš globos namų skaičius nesumažėjo, kaip buvo prognozuota, o augo. 2017 m. vaikų 

socializacijos centruose vaikai iš globos namų sudarė 62,3 proc., o 2020 m. – 77,2 proc.; 

5.4. Vilniaus lietuvių namuose 2020–2021 m. m. 23 klasėse mokosi 451 mokinys: 109 (24,2 

proc.) lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys (priimami pirmumo tvarka); 239 (53 

proc.) iš užsienio atvykstančių / parvykstančių lietuvių ir užsieniečių vaikai; 91 (20,2 proc.) ne 

Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikas. Į likusias laisvas vietas priimami mokiniai iš Vilniaus miesto 
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ir aplinkinių rajonų, tokių šiais mokslo metais yra 12 (2,6 proc.). Mokykloje mokinių skaičius 1–4 

klasėse nustatytas ne didesnis kaip 24 mokiniai, o likusiose klasėse ne didesnis nei 30 mokinių. 

Atkreipiamas dėmesys, kad 46 mokiniai (10,2 proc.) priimti nemokantys lietuvių kalbos. Mokyklos 

aktualumas išlieka didelis, lyginant su ankstesniais metais, auga poreikis (53 proc. mokyklos 

mokinių) mokyti iš užsienio atvykstančių / parvykstančių lietuvių ir užsieniečių vaikus; 

5.5. 9 bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose lietuvių mokomąja kalba, 10 jų struktūrinių 

padalinių kitose vietovėse 2020–2021 m. m. ugdomi 3 802 mokiniai: iš jų 237 priešmokyklinio 

ugdymo grupėse, 1–4 kl. – 1 421, 5–10 kl. – 1 780, III–IV gimnazijos kl. – 364. Visose bendrosiose 

bendrojo ugdymo mokyklose, išskyrus Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų, veikia 

ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomas 521 vaikas. Lyginant su 2016–2017 m. m., 

mokinių skaičius bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose padidėjo 36,9 proc.: 48,1 proc. mokinių 

skaičius padidėjo Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose, Šalčininkų rajono 

savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose mokinių skaičius taip pat nežymiai išaugo – 2,2 proc. 

Mokinių skaičiaus augimą Vilniaus rajone iš dalies lėmė nuosekli Riešės gimnazijos Bukiškio 

progimnazijos skyriaus plėtra (mokinių skaičius padidėjo 185 proc.), Buivydiškių pagrindinės 

mokyklos perkėlimas į naują pastatą (mokinių skaičius išaugo 321 proc.), Eitminiškių gimnazijos 

Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus naujo pastato atidarymas (mokinių skaičius išaugo 54,5 

proc.). Lyginant su 2016–2017 m. m., 12,3 proc. didėjo bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose 

ugdomų ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius: Vilniaus rajone – 32,4 proc., tačiau Šalčininkų 

rajone sumažėjo 20,8 proc. Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T3-39 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, ir Vilniaus 

rajono gyventojų poreikių ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 

analize, šiuo metu ikimokyklinio ugdymo paslaugų valstybine kalba poreikis netenkinamas Vilniaus 

rajono savivaldybės Avižienių, Lavoriškių, Mickūnų, Rudaminos, Riešės, Sudervės, Zujūnų 

seniūnijose. 

Bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių mokomąja kalba struktūriniuose padaliniuose 

kitose gyvenamosiose vietovėse ugdomi 625 mokiniai (618 – Vilniaus rajone, 7 – Šalčininkų 

rajone): 4 ikimokyklinio ugdymo skyriuose ugdomi 89 vaikai, 5 pradinio ugdymo skyriuose – 285 

mokiniai, 1 progimnazijos skyriuje – 251 mokinys. Didžiausi mokyklų struktūriniai padaliniai 

kitoje gyvenamojoje vietovėje yra Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyrius (251 vaikas: 

88 ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 30 – pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 

103 – pagal pradinio ugdymo programą, 30 – pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį), 

Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės pradinio ugdymo skyrius (170 vaikų: 74 ugdomi pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą, 20 – pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 76 – pagal 

pradinio ugdymo programą), mažiausi – Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo 

skyrius (5 vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą), Sužionių pradinio ugdymo 

skyrius (8 vaikai ugdomi pagal pradinio ugdymo programą), Juodšilių „Šilo“ gimnazijos Vaidotų 

ikimokyklinio ugdymo skyrius (11 vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą). Per 4 

metus (2017–2020 m.) buvo uždaryti 2 skyriai: Riešės gimnazijos Bendorėlių ikimokyklinio 

ugdymo skyrius ir Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos Čiužiakampio ugdymo skyrius; 

reorganizuojant Butrimonių pagrindinę mokyklą įsteigtas Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 

gimnazijos Butrimonių ugdymo skyrius; Riešės gimnazijos Bukiškių pradinio ugdymo skyrius 

pertvarkytas į Bukiškio progimnazijos skyrių, Eitminiškių gimnazijos Sužionių pagrindinio ugdymo 

skyrius – į Sužionių pradinio ugdymo skyrių.  

6. Mokinių apgyvendinimas: 

6.1. specialiųjų mokyklų bendrabučiuose yra 164 vietos mokyklinio amžiaus vaikams, iš jų 

83 vietos laisvos;  
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6.2. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos bendrabutyje gyvena 

139 mokiniai, gyvenamųjų vietų mokinių apgyvenimo poreikiui patenkinti pakanka. Šiaulių 

Sauliaus Sondeckio menų gimnazija mokiniams apgyvendinti patalpas bendrabučiui nuomoja iš 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos. Šiuo metu bendrabutyje gyvena 26 gimnazijos mokiniai. 

Bendrabučio patalpų mokiniams užtenka. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos bendrabutyje yra 

108 vietos, gyvena 85 mokiniai. Pagal poreikį čia gali gyventi ir Kauno Juozo Naujalio muzikos 

gimnazijos, kuri neturi savo bendrabučio, mokiniai. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos bendrabutyje, 

kuris galėtų priimti 50 mokinių, gyvena 41 mokinys. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 

bendrabutyje, kuriame yra 150 vietų, gyvena 94 mokiniai. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija 

yra sudariusi sutartis su Lietuvos muzikos ir teatro akademija (bendrabutyje gyvena 20 studentų); 

individualios sutartys su Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto studentais (gyvena 5 

studentai) ir su Socialinių mokslų kolegijos studentais (bendrabutyje gyvena 5 studentai). Klaipėdos 

Eduardo Balsio menų gimnazijos bendrabutyje gyvena 125 mokiniai. Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazijoje – 38 mokiniai; 

6.3. Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje 2017 m. buvo 152 vietos, iš jų 33 vietos laisvos. 

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokytis, abiturientai yra apgyvendinami po 1, ir dabar 

bendrabutyje yra 134 vietos, iš kurių yra laisvos 24 vietos; 

6.4. iš valstybinių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių mokomąja kalba bendrabutį 

turi Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus. Bendrabutyje apgyvendintas 41 mokinys. 

Mokinių iš kitų Lietuvos savivaldybių apgyvendinimo bendrabutyje poreikis yra didesnis, nei 

kadetų licėjus gali tenkinti.  

7. Pedagoginiai darbuotojai: 

            7.1. 2021 m. sausio 1 d. specialiosiose mokyklose įsteigtos 165,67 pedagoginės pareigybės 

ir dirba 153 pedagoginiai darbuotojai. Palyginti su 2016 m., pedagoginių darbuotojų sumažėjo 11 

proc. LASUC ir LKNUC visi pedagoginiai darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo 

kvalifikaciją. „Diemedžio“ ugdymo centre 96 proc. pedagoginių darbuotojų turi aukštąjį 

išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. Specialiosiose mokyklose 9,2 proc. pedagoginių darbuotojų 

yra pensinio amžiaus. Palyginti su 2016 m., pensinio amžiaus pedagoginių darbuotojų sumažėjo 3,6 

proc. Pensinio amžiaus pedagoginių darbuotojų padaugėjo „Diemedžio“ ugdymo centre (palyginti 

su 2016 m. – 6,1 proc.). Specialiosiose mokyklose dirbantys švietimo pagalbos specialistai pagalbą 

teikia ne tik mokyklose ugdomiems mokiniams, bet ir šalies mokyklose, namuose ugdomiems 

sutrikusios klausos, sutrikusios regos, elgesio ir emocijų, įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems 

vaikams, konsultuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus. 

2021 m. sausio 1 d. specialiosiose mokyklose įsteigtos 50,24 švietimo pagalbos specialistų 

pareigybės; 

            7.2. menų mokyklose dirba 940 mokytojų: iš jų 262 (27,9 proc.) yra bendrojo ugdymo 

mokytojai ir 678 (72,1 proc.) – specializuoto ugdymo menų dalykų mokytojų. Palyginti su 2016 m., 

mokytojų sumažėjo 9 proc. Visi bendrojo ugdymo dalykų mokytojai ir specializuoto ugdymo menų 

dalykų mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. 17 proc. iš visų dirbančių 

mokytojų yra pensinio amžiaus, iš jų – 36,6 proc. yra specializuoto ugdymo krypties menų dalykų 

mokytojai;   

7.3. vaikų socializacijos centruose yra įsteigti 64 pedagoginiai etatai, dirba 57 pedagoginiai 

darbuotojai, 51 pedagoginis darbuotojas turi aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją (89,47 

proc.). Iš jų 7,02 proc. yra pensinio amžiaus (4 darbuotojai). Palyginti su 2017 m., pedagoginių 

darbuotojų skaičius išliko toks pat. Vėliučionių VSC trūksta 2 švietimo pagalbos specialistų, Kauno 

VSC „Saulutė“ trūksta 0,5 etato specialiojo pedagogo ir 0,5 etato gydytojo psichiatro. 

7.4. Vilniaus lietuvių namuose 2021 m. sausio 1 d. įsteigta 95,95 pedagoginės pareigybės 

ir dirba 76 pedagoginiai darbuotojai, iš kurių 19 dirba Europos mokyklose. 73 pedagogai turi 

aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją (96,05 proc.), 3 pedagogai studijuoja baigiamajame 
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kurse (3,95 proc.), po kurio bus suteikta pedagogo kvalifikaciją. 3,93 proc. pedagoginių darbuotojų 

yra pensinio amžiaus, 2017 m. pensinio amžiaus darbuotojų buvo 10,87 proc.; 

7.5. 2021 m. sausio 1 d. bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose lietuvių mokomąja kalba 

įsteigtos 492,44 pedagoginės pareigybės ir dirba 434 pedagoginiai darbuotojai: iš jų 94,2 proc. yra 

įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 0,9 proc. – aukštąjį ne pedagoginį išsilavinimą, 3,2 proc. – 

aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą, 2,5 proc. pedagoginių darbuotojų šiuo metu studijuoja ir siekia 

įgyti reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją. 5,29 proc. pedagoginių darbuotojų yra pensinio amžiaus. 

Lyginant su 2016–2017 m. m., pedagoginių darbuotojų skaičius išaugo 17,29 proc., tačiau pensinio 

amžiaus pedagoginių darbuotojų sumažėjo 1,14 proc. 

Iš 492,44 pedagoginių pareigybių 33,5 pareigybės yra švietimo pagalbos specialistų. Iš jų: 

socialinio pedagogo – 11,75 pareigybės, specialiojo pedagogo – 5 pareigybės, logopedo – 8,75 

pareigybių, psichologo – 8 pareigybės. Lyginant su 2016–2017 m. m., švietimo pagalbos specialistų 

pareigybių skaičius išaugo 4,7 proc.  

2021 m. sausio 1 d. bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose yra įsteigta 12 mokytojo 

padėjėjo pareigybių. Tai yra 6,25 pareigybės daugiau nei 2016–2017 m. m.   

8. Mokyklų pastatai, jų būklė ir panaudojimas: 

8.1. specialiųjų mokyklų pastatai iš esmės pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams ugdyti. LASUC pastatas pritaikytas mokiniams, turintiems regos, judesio ir 

padėties sutrikimų, ugdyti:  

8.1.1. bendras LASUC patalpų plotas (su bendrabučiu) yra 12 446,56 m². 2 605,22 m² 

nuomojama. Pastato kapitalinis remontas neatliktas, jis priskiriamas III grupei (išorinėms sienoms 

reikia kapitalinio remonto). Vienam mokiniui (be vaikų, kuriems teikiama specialioji pedagoginė 

pagalba) tenka 17 m² klasių kambarių ploto;  

8.1.2. LKNUC priklauso du pastatai. LKNUC pastato, esančio Filaretų g. 36, Vilniuje, 

bendras patalpų (su bendrabučiu) plotas yra 7 720,67 m², pastato, esančio Bistryčios g. 9A, 

Vilniuje, bendras plotas 1 547,95 m2: 

8.1.2.1. pastatas, esantis Filaretų g. 36, Vilniuje, renovuotas, priskiriamas I grupei. Pastatas, 

esantis, Bistryčios g. 9A, Vilniuje, priskiriamas III grupei (dviem išorinėms sienoms reikia 

kapitalinio remonto);  

8.1.2.2. pastate, esančiame Bistryčios g. 9A, Vilniuje, pagal projektinį pajėgumą gali būti 

ugdomi 36 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai (6 grupės), ugdoma 17 (3 grupės). 

Pastate, esančiame Filaretų g. 36, Vilniuje, išduotas leidimas-higienos pasas ugdyti 18 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų (3 grupėse), ugdoma 18 vaikų (3 grupėse); 

8.1.2.3. vienam mokiniui (be vaikų, kuriems teikiama specialioji pedagoginė pagalba) tenka 

13,7 m² klasių kambarių ploto;  

8.1.3. „Diemedžio“ ugdymo centro bendras patalpų (su bendrabučiu) plotas yra 5 341,14 m². 

Ugdymo procesui organizuoti ir administruoti naudojamas mokyklos bendrabutis (3 232,26 m²) ir 

dalis mokyklos pastato: technologijų kabinetas 87,05 m²) ir sporto salė (391,59 m²) (iš viso 

3 710,90 m²). Kitos mokyklos pastato patalpos nenaudojamos, mokyklos pastatas nešildomas; 

Mokyklos bendrabutis priskiriamas II grupei (3 ir 4 aukšte reikia paprasto remonto). Vienam 

mokiniui (be mokinių, kuriems teikiama konsultacinė pagalba) tenka 10,6 m² klasių kambarių ploto;  

8.1.4. didžiausias patalpų plotas yra LASUC, mažiausias – „Diemedžio“ ugdymo centro. 

Didžiausias klasės kambarių plotas, tenkantis vienam mokiniui, yra LASUC, mažiausias – 

„Diemedžio“ ugdymo centre; 

            8.2. visų menų mokyklų pastatai pritaikyti mokiniams ugdyti pagal specializuoto ugdymo 

krypties programas: 

            8.2.1. Nacionalinei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai priklauso keturi 

pastatai. Bendras pastatų plotas – 20 120,14 m2. Visas pastatų plotas naudojamas ugdymo procesui 

organizuoti. Centrinis mokyklos pastatas priskiriamas III grupei: jam yra reikalinga bendra pastato 

ir vidaus ir išorės renovacija. Dailės skyriaus ir Šokio teatro pastatai priskiriami I grupei. Baleto 
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skyriuje pakeista dalis stogo dangos, bet išlieka likusios dalies remonto poreikis. Šis pastatas 

priskiriamas II grupei. Mokykla turi bendrabutį, kurio rekonstrukcija baigta 2018 m. Vienam 

mokiniui tenka 16,14 m2 bendro patalpų ploto (įskaitant koncertų ir baleto sales), 5,7 m2 – klasių 

kambarių ploto;  

       8.2.2. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos bendras pastatų plotas – 5 365,26 m2. 

Konservatorijos pastatas priskiriamas II grupei, bendrabutis – II grupei. Pastatai yra suremontuoti ir 

yra geros techninės būklės. 55,25 m2 (2,27 proc.) bendrabučio ploto yra nuomojama, 105,84 m2 

mokyklos ploto yra nuomojama (vaikų maitinimo paslaugoms teikti). Vienam mokiniui tenka 

40,03 m2 bendro patalpų ploto, 16,14 m2 – klasių kambarių ploto ir 28,01 m2 – bendrabučio patalpų 

ploto; 

           8.2.3. Kauno dailės gimnazijai priklauso trys pastatai, kurių bendras plotas – 1 368,9 m2; 

Kauno dailės gimnazijos pastatui Dainavos g. 1, kuriame yra Dailės skyrius, reikalinga pakeisti 

stogo dangą, pastatui, esančiam Dzūkų g. 2, kuriame yra Bendrojo ugdymo skyrius, reikalingas 

fasado remontas, pastatui Aukštaičių g. 74 (kūrybinės dirbtuvės) taip pat reikalingas fasado 

remontas. Vienam mokiniui tenka 4,3 m2 bendro patalpų ploto ir 2,3 m2 klasių kambarių ploto; 

8.2.4. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos bendras pastatų plotas – 4 994,79 m2. 

Gimnazijai priklauso keturi pastatai: du gimnazijos pastatai (Kęstučio g. 85 ir Karaliaus Mindaugo 

pr. 30) priskiriami III grupei; juose atliktas sporto salės, koncertų salės, valgyklos, koridorių ir 

dalies klasių remontas, dalies elektros instaliacijos bei grindų remontas, tačiau reikia kapitalinio 

remonto šildymo sistemai, langams, fasadams, paprastojo remonto daliai elektros instaliacijos bei 

grindų. Du ūkio pastatai (248 m2, esantys Karaliaus Mindaugo pr. 30A ir 3I1b) priskiriami III 

grupei (reikalingas stogo remontas, vidaus sienų ir vidaus sienų pamatų sutvirtinimas). Vienam 

mokiniui tenka 15,22 m2 bendro patalpų ploto ir 6,33 m2 klasių kambarių ploto; 

8.2.5. bendras Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos pastatų plotas – 5 393 m2. 2020 m. 

baigtas konservatorijos pastato kapitalinis remontas. Konservatorijos bendrabučio pastatas 

priskiriamas III grupei (atliktas stogo kapitalinis remontas, pakeista dalis langų, bet reikia šildymo, 

vandentiekio ir kanalizacijos sistemų, išorės sienų remonto). Bendrabutyje įrengtos šešios klasės 

specializuotiems muzikos dalykams mokyti(s). Vienam mokiniui tenka 44,2 m2 bendro patalpų 

ploto, 8 m2 klasių ploto ir 25 m2 bendrabučio patalpų ploto;  

8.2.6. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pastatų bendras plotas – 6 680,57 m2. 

Gimnazijos ir jos bendrabučio pastatai priskiriami III grupei (stogas suremontuotas 2016 m., 

bendrabutyje įrengta 10 bendrojo ugdymo klasių ir 16 klasių specializuotiems muzikos dalykams 

mokytis. Vienam mokiniui tenka 13,49 m2 bendro patalpų ploto, 5,81 m2 klasių kambarių ploto ir 

8,87 m2 bendrabučio patalpų ploto; 

8.2.7. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos pastatų bendras plotas – 9 589,3 m2. 

Gimnazijos pastatas priskiriamas II grupei: atliktas išorės sienų, stogo kapitalinis remontas, pakeisti 

langai ir durys, nuo cokolinio iki IV aukšto įvykdytas kapitalinis remontas. Neįrengta lauko ir 

vidaus įranga neįgaliesiems. Gimnazijos bendrabutis priklauso III grupei: reikia išorės ir vidaus 

sienų, šildymo ir vandentiekio sistemų kapitalinio remonto. Bendrabučio bendras plotas – 

4 449,54 m2, iš jų 529 m2 naudojamas ugdymo procesui organizuoti. Bendrabutyje įrengtos 29 

klasės specializuoto ugdymo muzikos ar dailės dalykams mokyti(s). 3 ir 4 aukštuose nuomojamos 

patalpos: 35 kambariai, 462,5 m2. Vienam mokiniui bendro patalpų ploto gimnazijoje tenka 

11,93 m2; klasių patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui, yra 5,7 m2; vienam mokiniui tenkantis 

bendrabučio patalpų plotas yra 9,5 m2; 

8.2.8. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pastatų bendras plotas – 4 058,5 m2. 

Pastatas, esantis P. Višinskio g. 23, priskiriamas III grupei. Pastatas yra renovuotas, reikia 

paprastojo remonto mažajai salei, koridoriams, laiptinėms bei 6 mokomosioms klasėms. 

Reikalingas statinio cokolio tinko remontas, žaidimų aikštelės gimnazijos teritorijoje įrengimas, 

stogo konstrukcijos, siekiant įrengti mansardoje mokomąsias klases grupinėms pamokoms, 

pakeitimas. Pastatas P. Višinskio g. 19 priskiriamas III grupei. Jis yra renovuotas; reikėtų paprastojo 
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remonto koridoriams, laiptinėms ir 3 mokomosioms klasėms; reikalingas statinio cokolio tinko 

remontas. Stogo konstrukcijos pakeitimas sudarytų galimybes įrengti mansardoje mokomąsias 

klases grupinėms pamokoms. Gimnazijos pastatas, esantis P. Višinskio g. 35, priskiriamas III 

grupei. Šiame pastate esančioms šildymo, vandentiekio, elektros sistemoms reikia kapitalinio 

remonto, koridoriams ir 21 klasei, stogui reikalingas paprastasis remontas. Pastato, esančio P. 

Višinskio g. 35, teritoriją reikia aptverti tinkline tvora. Vienam mokiniui tenka 13,06 m2 bendro 

patalpų ploto, 6,09 m2 klasių kambarių ploto. Bendrabučio gimnazija neturi, patalpos nuomojamos; 

         8.2.9. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijai priklauso trys pastatai Gerosios Vilties 

g. 19, Vilniuje: pastatas – mokomasis korpusas (1 687,04 m2, visiškai rekonstruotas 2018 m.), 

pastatas – mokykla (399,90 m2, reikalingas kapitalinis remontas), pastatas – garažai (101,10 m2, 

reikalingas remontas). Konservatorijai papildomai priklauso bendrabutis, esantis Gerosios Vilties g. 

23, Vilniuje (pagal panaudos sutartį iki 2028 m. konservatorijai priklauso bendrabučio penktas 

aukštas iš penkių, konservatorijai priklausantis plotas – 728,08 m2). Vienam mokiniui tenka 18,8 m2 

bendro patalpų ploto, 9,5 m2 klasių kambarių ploto ir 17,7 m2 bendrabučio patalpų ploto; 

         8.2.10. didžiausią vienam vaikui tenkantį pastatų plotą iš menų mokyklų turi Klaipėdos 

Stasio Šimkaus konservatorija (474,2 m²), mažiausią – Kauno dailės gimnazija (4,3 m²). Mažiausia 

vienam vaikui tenkanti klasių kambarių ploto dalis yra Kauno dailės gimnazijoje (2,3 m²) ir 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje (5,7 m²), didžiausia – Kauno Juozo Gruodžio 

konservatorijoje (16,14 m²) ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje (9,5 m²);  

         8.2.11. stadiono neturi Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Kauno dailės gimnazija, 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, Šiaulių 

Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija neturi stadiono. 

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla, Kauno dailės gimnazija, Klaipėdos 

Stasio Šimkaus konservatorija, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorija neturi sporto salių. 

            9. Vaikų socializacijos centrų bendras patalpų plotas labai skiriasi: Vėliučionių VSC – 

7 074,88 m² (nenaudojama 2 290,06 m²), vienam mokiniui tenka 221,9 m², Kauno VSC „Saulutė“ – 

4 824 m² (nenaudojama 180 m²), vienam mokiniui tenka 193,5 m²; Gruzdžių VSC – 1 332 m² 

(mažiausias patalpų plotas iš visų vaikų socializacijos centrų), vienam mokiniui tenka 55,5 m². 

Vėliučionių VSC pastatai priskiriami III grupei (naudojamų pastatų būklė gera; gyvenamose ir 

administracinėse patalpose atliktas dalinis remontas; nenaudojamiems pastatams reikalingas 

remontas arba griovimo darbai). Kauno VSC „Saulutė“ pastatai priskiriami III grupei (pastatai 

pastatyti 1961 m., reikalingas remontas; gyvenamasis pastatas atitinka energetinio naudingumo 

E klasę; maitinimo paskirties pastatas (valgykla) atitinka energetinio naudingumo F klasę; 

pagalbinis pastatas (skalbykla) netinkamas naudoti). Geriausia pastatų būklė yra Gruzdžių VSC: 

pastatai priskiriami II grupei. Pastatų inžinierių teigimu, investuoti į vaikų socializacijos centrų, 

išskyrus Gruzdžių VSC, pastatų renovaciją neracionalu, nes pastatai per dideli, jų remontas būtų 

labai brangus. Vien tik pastatų remontui reikėtų daugiau nei 6 mln. Eur, neįskaičiuojant vidinių 

erdvių pertvarkos, aprūpinimo nauja įranga, mokymo priemonėmis.  

10. Vilniaus lietuvių namų pastatų bendras plotas (mokyklos ir bendrabučio patalpų) yra 

9 002,96 m². Iš jų mokyklos plotas 4136 m². Skaičiuojant pagal bendrą plotą vienam vaikui tenka 

19,9 m². Skaičiuojant pagal mokyklos plotą tenka 9,1 m². Registrų centre mokyklos pastatas 

priskiriamas mokslo grupei. Per pastaruosius metus visiškai suremontuotas mokyklos pastatas, 

salės, klasių, kabinetų patalpos, šildymo sistema, fasadas, laiptinės. Įsigyta mokymo priemonių, 

kompiuterių, pamokų filmavimo įrangos, mokomųjų programų. Pastatai priskiriami II grupei, 

reikalingas remontas: šiluminei trasai tarp mokyklos ir bendrabučio, teritoriją supančiai tvorai, 

bendrabučio kambariams ir sanitariniams mazgams, keliams mokyklos teritorijos viduje. 

11. Bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių mokomąja kalba pastatai iš dalies atitinka 

šiuolaikinius reikalavimus. 2017–2020 m. laikotarpiu iš valstybės biudžeto lėšų yra modernizuoti 6 

pastatai. Riešės gimnazijoje 2017 m. pastatytas naujas priestatas, 2020 m. – laikinas modulinės 
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konstrukcijos pastatas ikimokyklinio ugdymo grupėms steigti. Didžiausią vienam vaikui tenkantį 

pastatų plotą turi Turgelių „Aistuvos“ gimnazija (24,05 m²), Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 

gimnazija (21,97 m²), Buivydiškių pagrindinė mokykla (25,92 m²), mažiausią – Eitminiškių 

gimnazija (6,59 m²), Riešės gimnazija (6,37 m²). Lavoriškių gimnazijos pastatas ir Riešės 

gimnazijos modulinis pastatas yra nauji, 5 mokyklų pastatams (priskiriami II grupei) reikalingas 

paprastasis remontas. 2 mokyklų pastatams (priskiriami III grupei) reikalingas kapitalinis remontas. 

Buivydiškių pagrindinės mokyklos pastatui (priskiriamas IV grupei) reikalingas kapitalinis pamatų 

remontas. Atkreiptinas dėmesys, kad Eitminiškių gimnazijos patalpos per ankštos, trūksta 

mokomųjų kabinetų, rekreacinių erdvių, nėra valgyklos ir aktų salės; šiuo metu statoma sporto salė. 

Sporto salę turi 89 proc. mokyklų, sporto aikštyną – 78 proc. mokyklų. 100 proc. mokyklų 

turi biblioteką su skaitykla ar metodinį kabinetą su skaitykla. Mokyklose nuolat atnaujinamos 

ugdymo priemonės, kompiuterinė įranga, baldai.  

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus bendrabučio pastatui reikalingas kapitalinis 

pamatų, vidaus patalpų remontas (priskiriamas IV grupei). Bendrabutis yra įsikūręs buvusio 

medicinos punkto pastate, kuriuo nuo 2016 m. birželio 2 d. pagal Valstybės panaudos sutartį Nr. 

8S-55 iki 2026 m. birželio 2 d. disponuoja kadetų licėjus. Pastato I aukštas (buvusios sandėlių 

patalpos, areštinės patalpos) yra nepritaikytos mokiniams apgyvendinti, nešildomos. II pastato 

aukšte įrengtuose kambariuose, tik iš dalies atitinkančiuose higienos normų reikalavimus, yra 

apgyvendinami mokiniai.  

12. 2017–2020 m. iš 11 bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų struktūrinių padalinių kitose 

vietovėse esančių pastatų 2 pastatai buvo remontuojami. 2018 m. Buivydiškių pagrindinės 

mokyklos Sudervės skyriuje pastatytas ir įrengtas laikinas modulinis pastatas ikimokyklinio 

ugdymo grupėms steigti. 2019 m. buvo baigtas statyti Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio 

ugdymo skyriaus naujas pastatas. Didžiausią vienam vaikui tenkantį pastatų plotą turi Šalčininkų 

Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos Butrimonių ugdymo skyrius (77,36 m²), Eitminiškių gimnazijos 

Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius (55,25 m²), Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos 

skyrius (32,31 m²), mažiausią – Buivydiškių pagrindinės mokyklos Čekoniškių pradinio ugdymo 

skyrius (4,5 m²) ir Sudervės pradinio ugdymo skyrius (5,26 m²).  

Bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų struktūrinių padalinių kitose vietovėse 2 pastatai yra 

nauji, 6 pastatams (priskiriami II grupei) reikalingas paprastasis remontas, 3 pastatams (priskiriami 

IV grupei) – kapitalinis pamatų remontas ir visos ugdomosios aplinkos atnaujinimas. Atkreiptinas 

dėmesys, kad Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės pradinio ugdymo skyriaus patalpos yra 

ankštos, trūksta rekreacinių patalpų, valgyklos, sporto salės, aikštyno. Kapitalinis pamatų remontas 

ir ugdomosios aplinkos atnaujinimas reikalingas Eitminiškių gimnazijos Sužionių pradinio ugdymo 

skyriaus, Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Buivydiškių pagrindinės mokyklos Karvio 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastatams. 

13. Finansavimas: 

13.1. pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo 

lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2020–2021 m. m. 

LASUC vienam mokiniui, ugdomam pagal bendrojo ugdymo programą, vidutiniškai skirta 6,7 

tūkst. Eur mokymo lėšų metams, LKNUC – 6,3 tūkst. Eur, „Diemedžio“ ugdymo centro – 5,5 tūkst. 

Eur, LASUC vienam mokiniui, ugdomam pagal ikimokyklinio ugdymo programą, – 5,5 tūkst. Eur 

mokymo lėšų metams, LKNUC – 5,2 tūkst. Eur, LKNUC vienam mokiniui, ugdomam pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, – 4,6 Eur mokymo lėšų metams. LKNUC vienam mokiniui, 

ugdomam centre, 2020 m. skirta 1,6 tūkst. Eur ūkio lėšų metams (be darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo įmokų), LASUC vienam mokiniui, ugdomam centre, – 2,6 tūkst. Eur, „Diemedžio“ 

ugdymo centro vienam mokiniui, ugdomam centre, – 5,4 tūkst. Eur. Iš visų specialiųjų mokyklų 

daugiausia lėšų skiriama „Diemedžio“ ugdymo centro vienam mokiniui, ugdomam pagal bendrojo 
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ugdymo programą (10,9 tūkst. Eur), mažiausiai – LKNUC vienam mokiniui, ugdomam pagal 

bendrojo ugdymo programą (7,9 tūkst. Eur); 

13.2. vienam Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniui vidutiniškai skirta 4,2 

tūkst. Eur mokymo lėšų; Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokiniui 

vidutiniškai – 4 tūkst. Eur mokymo lėšų; vienam Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokiniui vidutiniškai skirta 3,7 tūkst. Eur mokymo 

lėšų; Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokiniui – 3,6 tūkst. Eur mokymo lėšų; 

Vienam Kauno dailės gimnazijos mokiniui vidutiniškai skirta 2,8 tūkst. Eur. Vienam Vilniaus Juozo 

Tallat-Kelpšos konservatorijos mokiniui vidutiniškai skirta 6,3 tūkst. Eur mokymo lėšų; Kauno 

Juozo Gruodžio konservatorijos ir Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokiniui vidutiniškai 

– 5,3 tūkst. Eur mokymo lėšų. Iš visų menų mokyklų daugiausia lėšų tenka vienam Vilniaus Juozo 

Tallat-Kelpšos konservatorijos mokiniui – 6,3 tūkst. Eur, o mažiausiai – vienam Kauno dailės 

gimnazijos mokiniui – 2,8 tūkst. Eur; 

13.3. 2017 m. Kauno VSC „Saulutė“ vienam mokiniui vidutiniškai skirta 28,9 tūkst. Eur; 

Gruzdžių VSC – 27,9 tūkst. Eur; Vėliučionių VSC – 23,7 tūkst. Eur;  

13.4. Vilniaus lietuvių namuose vienam mokiniui ūkio lėšų vidutiniškai skirta 6,4 tūkst. Eur, 

mokymo lėšų – 3,2 tūkst. Eur; 

13.5. bendrosioms bendrojo ugdymo mokykloms lietuvių mokomąja kalba 2020–2021 m. 

m. skirta 8 864,87 tūkst. Eur mokymo ir 5 456,12 tūkst. Eur mokyklos ūkio lėšų. Vienam mokiniui 

vidutiniškai tenka 2,1 tūkst. Eur mokymo ir 1,26 tūkst. Eur ūkio lėšų. 

 

III SKYRIUS 

BENDROJO PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, PRIORITETAI IR REZULTATŲ 

RODIKLIAI 

 

14. Tikslas – užtikrinti ugdymo kokybę ir prieinamumą racionaliai naudojant išteklius. 

15. Uždaviniai: 

15.1. optimizuoti bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinių ugdymo programų 

tinklą;  

15.2. sudaryti saugias, šiuolaikiškas ugdymosi sąlygas efektyviau panaudojant mokyklų 

informacines komunikacines technologijas; 

15.3. pagerinti ir modernizuoti mokymosi aplinką. 

16. Prioritetai: 

16.1. ugdymo kokybės gerinimas; 

16.2. ikimokyklinio ugdymo grupių steigimas; 

16.3. veiksmingesnis mokymo ir ūkio lėšų panaudojimas. 

17. Pagrindiniai rezultatų rodikliai: 

 
TIKSLAS Pagrindiniai rezultatų rodikliai 

Užtikrinti ugdymo kokybę ir 

prieinamumą racionaliai 

naudojant išteklius 

 

2020 m. 

 

2025 m. 

1. Mokinių iš kitų 

savivaldybių dalis proc. 

(nuo viso menų mokykloje 

besimokančių mokinių 

skaičiaus) – 41,7 proc. 
 

1. Mokinių iš kitų savivaldybių 

dalis proc. (nuo viso menų 

mokykloje besimokančių mokinių 

skaičiaus) – 45 proc. 

2. Įstojusiųjų į menų srities 

studijas dalis – 68 proc.  
2. Įstojusiųjų į menų srities studijas 

dalis – 70 proc. 
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3. Vaikų socializacijos 

centruose vidutinė priežiūros 

priemonė pratęsta 23 proc.  

3. Vaikų socializacijos centruose 

vidutinė priežiūros priemonė pratęsta 

10 proc.  

4. Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų, kurie 

ugdomi bendrosiose bendrojo 

ugdymo mokyklose, 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklose, namuose ir 

kuriems teikta švietimo ar 

konsultacinė pagalba per 

metus, skaičius – 227 vaikų 

4. Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų, kurie ugdomi 

bendrosiose bendrojo ugdymo 

mokyklose, ikimokyklinio ugdymo 

mokyklose, namuose ir kuriems 

teikta švietimo ar konsultacinė 

pagalba, skaičius – 250 vaikų 

5. Bendrųjų bendrojo ugdymo 

mokyklų lietuvių mokomąja 

kalba vidurinį išsilavinimą 

įgijusių mokinių dalis – 98,44 

proc.  

 

5. Bendrųjų bendrojo ugdymo 

mokyklų lietuvių mokomąja kalba 

vidurinį išsilavinimą įgijusių 

mokinių dalis – 100 proc. 

 

6. Visose mokyklose 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo metu bent 

pagrindinį mokymosi lygį 

pasiekusių mokinių dalis –

73,89 proc. (lietuvių kalba), 

vienoje mokykloje mažiausia 

mokinių dalis – 37,5 proc. 

Visose mokyklose pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimo metu bent 

pagrindinį mokymosi lygį 

pasiekusių mokinių dalis –

42,80 proc. (matematika), 

vienoje mokykloje mažiausia 

mokinių dalis – 0 proc. 

 

6. Visose mokyklose pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo metu 

bent pagrindinį mokymosi lygį 

pasiekusių mokinių dalis  ne 

mažesnė kaip 80 proc. (lietuvių 

kalba), vienoje  mokykloje ne 

mažiau kaip 40 proc. 

Visose mokyklose pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo metu 

bent pagrindinį mokymosi lygį 

pasiekusių mokinių dalis ne mažesnė 

kaip 50 proc. (matematika), vienoje 

mokykloje – ne mažiau kaip 30 proc. 

 

 

7. Tris ir daugiau valstybinių 

brandos egzaminų išlaikiusių 

mokinių dalis – 58,57 proc. 

 

7. Tris ir daugiau valstybinių brandos 

egzaminų išlaikiusių mokinių dalis – 

65 proc. 

Uždaviniai 

1. Optimizuoti bendrojo 

ugdymo, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinių ugdymo 

programų tinklą  

 

1. Juridinių asmenų skaičius – 

25 
1. Juridinių asmenų skaičius – 26 

2. Bendrųjų bendrojo ugdymo 

mokyklų lietuvių mokomąja 

kalba struktūrinių padalinių 

kitose gyvenamosiose 

vietovėse skaičius – 10 

2. Bendrųjų bendrojo ugdymo 

mokyklų lietuvių mokomąja kalba 

struktūrinių padalinių kitose 

gyvenamosiose vietovėse skaičius – 

8 
3. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių lietuvių mokomąja 

kalba skaičius – 62 

3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių lietuvių mokomąja 

kalba skaičius – 66 
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2. Sudaryti saugias, 

šiuolaikiškas ugdymosi 

sąlygas efektyviau 

panaudojant mokyklų 

informacines komunikacines 

technologijas 

1. Bendrojo ugdymo mokyklų, 

skirtų specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl nepalankių 

aplinkos veiksnių turintiems 

mokiniams, mokytojų, 

pamokose naudojančių 

informacines komunikacines 

technologijas, dalis – 45,86 

proc. 

1. Bendrojo ugdymo mokyklų, skirtų 

specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

nepalankių aplinkos veiksnių 

turintiems mokiniams, mokytojų, 

pamokose naudojančių informacines 

komunikacines technologijas, dalis – 

90 proc. 

2. Bendrojo ugdymo mokyklų, 

skirtų specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl išskirtinių 

gabumų turintiems mokiniams, 

mokytojų, naudojančių 

pamokose informacines 

komunikacines technologijas, 

dalis – 65 proc. 

2. Bendrojo ugdymo mokyklų, skirtų 

specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

išskirtinių gabumų turintiems 

mokiniams, mokytojų, naudojančių 

pamokose informacines 

komunikacines technologijas, dalis –

95 proc. 

3. Bendrojo ugdymo mokyklų, 

skirtų specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turintiems 

mokiniams, mokytojų, 

naudojančių pamokose 

informacines komunikacines 

technologijas, dalis – 79 proc. 

3. Bendrojo ugdymo mokyklų, skirtų 

specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems 

mokiniams, mokytojų, naudojančių 

pamokose informacines 

komunikacines technologijas, dalis – 

90 proc. 

4. Bendrųjų bendrojo ugdymo 

mokyklų lietuvių mokomąja 

kalba mokytojų, pamokose 

naudojančių mokyklos turimą 

modernią įrangą (informacines 

komunikacines technologijas, 

gamtos mokslų laboratorijų 

įrangą ir kt.), dalis – 76 proc. 

4. Bendrųjų bendrojo ugdymo 

mokyklų lietuvių mokomąja kalba 

mokytojų, pamokose naudojančių 

mokyklos turimą modernią įrangą 

(informacines komunikacines 

technologijas, gamtos mokslų 

laboratorijų įrangą ir kt.), dalis – 90 

proc. 

3. Pagerinti ir modernizuoti 

mokymosi aplinką 

 

1. Bendrojo ugdymo mokyklų, 

skirtų specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turintiems 

mokiniams, kurių mokymosi 

aplinką reikia modernizuoti, 

skaičius – 3  

1. Modernizuotų bendrojo ugdymo 

mokyklų, skirtų specialiųjų 

ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų turintiems 

mokiniams, skaičius – 2  

2. Bendrųjų bendrojo ugdymo 

mokyklų lietuvių mokomąja 

kalba pastatų skaičius – 24  

2. Modernizuotų bendrųjų bendrojo 

ugdymo mokyklų lietuvių mokomąja 

kalba pastatų skaičius – 6 

3. Bendrojo ugdymo mokyklų, 

skirtų specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl nepalankių 

aplinkos veiksnių turintiems 

mokiniams, kuriose 

nemodernizuota mokymosi 

aplinka, skaičius – 3 

 

3. Modernizuotų bendrojo ugdymo 

mokyklų, skirtų specialiųjų 

ugdymosi poreikių dėl nepalankių 

aplinkos veiksnių turintiems 

mokiniams, skaičius – 3 
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IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

          18. Bendrojo ugdymo mokyklų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, struktūros 

pertvarkymas, atliekamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, struktūros pertvarkos planu ir Mokytojų kvalifikacijos atnaujinimo ir įdarbinimo 

planu, pateiktais Bendrojo plano prieduose. 

__________________



  Projektas 
 

  

 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir 

pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministerija, tinklo pertvarkos 2021–2025 metų 

bendrojo plano  

                                                                                                                                                  1 priedas          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, STRUKTŪROS PERTVARKOS PLANAS 

 

Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdomos 

programos, mokinių skaičius 

Mokyklos steigimas, 

reorganizavimo 

būdai, likvidavimas, 

struktūros pertvarka  

Planuojamos mokyklos 

steigimo, 

reorganizavimo, 

likvidavimo, struktūros 

pertvarkos data 

Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdomos 

programos po įsteigimo, reorganizavimo, 

struktūros pertvarkos 

1 2 3 4 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo 

centras. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pradinio ugdymo individualizuota, pagrindinio 

ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuota, 

akredituota vidurinio ugdymo, socialinių 

įgūdžių ugdymo. 

Mokinių skaičius: 62 mokiniai, 7 ikimokyklinio 

amžiaus vaikai. 

Teikiama specialioji pedagoginė ir konsultacinė 

pagalba vaikams, ugdomiems kitose 

mokyklose, namuose (2020 m. specialioji 

pedagoginė pagalba suteikta 28 vaikams, 

Be pokyčių. 

Vykdoma stebėsena. 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo 

centras. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pradinio ugdymo individualizuota, pagrindinio 

ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuota, 

akredituota vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių 

ugdymo. 

Teikiama specialioji pedagoginė pagalba, 

konsultacinė pagalba vaikams, turintiems regos 

sutrikimą ar įvairiapusių raidos sutrikimų, 

ugdomiems kitose mokyklose, namuose. 
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konsultacinė pagalba – 86 vaikams, iš jų 34 

vaikams, turintiems įvairiapusių raidos 

sutrikimų). 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centras. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo.  

Mokinių skaičius: 74 mokiniai, 6 

priešmokyklinio amžiaus vaikai, 29 

ikimokyklinio amžiaus vaikai (iš jų 17 vaikų 

ugdomi skyriuje, esančiame Bistryčios g. 9a, 

Vilniuje). 

Teikiama specialioji pedagoginė pagalba 

vaikams, ugdomiems kitose mokyklose, 

namuose (2020 m. suteikta 107 vaikams). 

Atliekama struktūros 

pertvarka: uždaromas 

ikimokyklinio 

ugdymo skyrius, 

esantis Bistryčios g. 

9a, Vilniuje. 

 

Iki 2022 m. rugpjūčio 

31 d. 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras.  

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 

Teikiama specialioji pedagoginė pagalba 

vaikams, turintiems klausos sutrikimą, 

kochlearinius implantus, ugdomiems kitose 

mokyklose, namuose.  

„Diemedžio“ ugdymo centras. 

Tipas: pagrindinė mokykla. 

Vykdoma programa: pagrindinio ugdymo. 

Mokinių skaičius: 29. 

Teikiama konsultacinė pagalba vaikams, 

ugdomiems kitose mokyklose (2020 m. pagalba 

suteikta 6 vaikams). 

Be pokyčių. 

Vykdoma stebėsena. 

 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

„Diemedžio“ ugdymo centras. 

Tipas: pagrindinė mokykla. 

Vykdoma programa: pagrindinio ugdymo. 

Teikiama konsultacinė pagalba vaikams, 

turintiems elgesio ir / ar emocijų sutrikimų, 

ugdomiems kitose mokyklose. 
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Kauno vaikų socializacijos centras 

„Saulutė“. 

Tipas: pagrindinė mokykla. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo programos, pradinio 

individualizuoto ugdymo, pagrindinio 

individualizuoto ugdymo ir neformaliojo vaikų 

švietimo. 

Mokinių skaičius 2020 m. sausio 1 d.: 11 

mokinių (24 pagal nuostatus). 

 

Reorganizuojamas 

prijungiant prie 

Gruzdžių vaikų 

socializacijos centro 

skyriaus teisėmis.  

Iki 2022 m. rugpjūčio 

31 d. 

Gruzdžių vaikų socializacijos centro 

Kunionių skyrius (Liepų g. 22, Kunionių k., 

Josvainių sen., Kėdainių r. sav.). 

Tipas: pagrindinė mokykla. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, 

pradinio individualizuoto ugdymo, pagrindinio 

individualizuoto ugdymo ir neformaliojo vaikų 

švietimo. 

 

Vėliučionių vaikų socializacijos centras. 

Tipas: pagrindinė mokykla. 

Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo 

antroji dalis, socialinių įgūdžių ugdymo, 

ikiprofesinio mokymo ir neformaliojo vaikų 

švietimo.  

Mokinių skaičius 2020 m. sausio 1 d.: 19 

mokinių (32 pagal nuostatus). 

Likviduojamas. Iki 2022 m. rugpjūčio 

31 d. 

 

Gruzdžių vaikų socializacijos centras. 

Tipas: pagrindinė mokykla. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo pirmoji dalis, ikiprofesinio 

mokymo ir neformalaus vaikų švietimo. 

Mokinių skaičius 2021 m. sausio 1 d.: 9 

mokiniai (24 pagal nuostatus). 

Dalyvauja 

reorganizavimo 

procese. Prijungiamas  

Kauno vaikų 

socializacijos centras 

„Saulutė“. 

Atliekama struktūros 

pertvarka. Įsteigiamas 

Gailių skyrius.  

  

 

Iki 2022 m. rugpjūčio 

31 d.  

 

 

 

 

Iki 2022 m. rugpjūčio 

31 d.  

 

 

Gruzdžių vaikų socializacijos centras.  

Tipas: pagrindinė mokykla. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo pirmoji dalis, pradinio 

individualizuoto ugdymo, pagrindinio 

individualizuoto ugdymo ir neformalaus vaikų 

švietimo. 

 

Gruzdžių vaikų socializacijos centro 

Kunionių skyrius (Liepų g. 22, Kunionių k., 

Josvainių sen., Kėdainių r. sav.). 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, 
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pradinio individualizuoto ugdymo, pagrindinio 

individualizuoto ugdymo ir neformaliojo vaikų 

švietimo. 

Gruzdžių vaikų socializacijos centro Gailių 

skyrius (Nepriklausomybės g. 24, Gailių k., 

Liolių sen., Kelmės r. sav.). 

Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo 

antroji dalis, pagrindinio individualizuoto 

ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo.  

 

Vilniaus lietuvių namai. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo ir akredituota vidurinio 

ugdymo, išlyginamosios klasės lietuvių kalbos, 

neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo. 

Mokinių skaičius: 451. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

 

 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Vilniaus lietuvių namai. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo ir akredituota vidurinio 

ugdymo, išlyginamosios klasės lietuvių kalbos, 

neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo. 

 

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo 

kartu su muzikos ugdymu programos antroji 

dalis, akredituota vidurinio ugdymo kartu su 

muzikos ugdymu. 

Mokinių skaičius: 133. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo 

kartu su muzikos ugdymu programos antroji 

dalis, akredituota vidurinio ugdymo kartu su 

muzikos ugdymu. 

 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su muzikos ugdymu.  

Mokinių skaičius: 328. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su muzikos ugdymu.  

 

Kauno dailės gimnazija. Be pokyčių. Vykdoma Iki 2025 m. rugpjūčio Kauno dailės gimnazija. 
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Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su dailės ugdymu.  

Mokinių skaičius: 341. 

stebėsena. 31 d. Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su dailės ugdymu.  

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo 

kartu su muzikos ugdymu programos antroji 

dalis, akredituota vidurinio ugdymo kartu su 

muzikos ugdymu.  

Mokinių skaičius: 122. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo 

kartu su muzikos ugdymu programos antroji 

dalis, akredituota vidurinio ugdymo kartu su 

muzikos ugdymu.  

 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su dailės, muzikos ugdymu. 

Mokinių skaičius: 496. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su dailės, muzikos ugdymu. 

 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 

gimnazija.  

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su muzikos ir dailės ugdymu.  

Mokinių skaičius: 431. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 

gimnazija.  

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su muzikos ir dailės ugdymu.  

 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su muzikos ir dailės ugdymu. 

Mokinių skaičius: 310. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su muzikos ir dailės ugdymu. 
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Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos 

konservatorija. 

Tipas: gimnazija.  

Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo 

kartu su muzikos ugdymu programos antroji 

dalis, akredituota vidurinio ugdymo kartu su 

muzikos ugdymu. 

Mokinių skaičius: 115. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. 

Tipas: gimnazija.  

Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo 

kartu su muzikos ugdymu programos antroji 

dalis, akredituota vidurinio ugdymo kartu su 

muzikos ugdymu. 

 

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio menų mokykla. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su meniniu ugdymu, baleto 

artisto profesinio mokymo. 

Mokinių skaičius: 794. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio menų mokykla. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo kartu su meniniu ugdymu, baleto artisto 

profesinio mokymo. 

 

Buivydiškių pagrindinė mokykla. 

Tipas: pagrindinė mokykla. 

Vykdomos programos: priešmokyklinio 

ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio 

ugdymo. 

Mokinių skaičius: 13 priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, 189 mokiniai. 

Čekoniškių pradinio ugdymo skyrius. 

Vykdoma programa: ikimokyklinio ugdymo. 

Vaikų skaičius: 12 ikimokyklinio amžiaus 

vaikų. 

Karvio ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

Vykdoma programa: ikimokyklinio ugdymo. 

Vaikų skaičius: 15 ikimokyklinio amžiaus 

vaikų. 

Sudervės pradinio ugdymo skyrius. 

Atliekama 

Buivydiškių 

pagrindinės mokyklos 

struktūros pertvarka: 

uždaromas Karvio 

ikimokyklinio 

ugdymo skyrius. 

 

 

 

Iki 2022 m. rugpjūčio 

31 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buivydiškių pagrindinė mokykla su 

Čekoniškių, Sudervės struktūriniais 

padaliniais. 

Tipas: pagrindinė mokykla. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo. 

Čekoniškių pradinio ugdymo skyrius. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo. 

Sudervės pradinio ugdymo skyrius. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo. 
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Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo. 

Mokinių skaičius: 74 ikimokyklinio amžiaus 

vaikai, 20 priešmokyklinio amžiaus vaikų, 76 

mokiniai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė 

mokykla. 

Tipas: pagrindinė mokykla. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo. 

Mokinių skaičius: 13 ikimokyklinio amžiaus 

vaikų, 10 priešmokyklinio amžiaus vaikų, 86 

mokiniai. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė 

mokykla. 

Tipas: pagrindinė mokykla. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo. 

 

Eitminiškių gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 

Mokinių skaičius: 18 ikimokyklinio amžiaus 

vaikų, 5 priešmokyklinio amžiaus vaikai, 106 

mokiniai. 

Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo. 

Mokinių skaičius: 54 ikimokyklinio amžiaus 

vaikai, 4 priešmokyklinio amžiaus vaikai, 30 

mokinių. 

Sužionių pradinio ugdymo skyrius. 

 Be pokyčių. 

Vykdoma stebėsena. 

 

 

 

 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

 

 

 

 

 

 

Eitminiškių gimnazija su Ažulaukės, 

Sužionių, Visalaukės struktūriniais 

padaliniais. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 

Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo. 

Sužionių pradinio ugdymo skyrius. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo. 

Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius. 
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Vykdomos programos: pradinio ugdymo. 

 Mokinių skaičius: 8 mokiniai. 

Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

Vykdoma programa: ikimokyklinio ugdymo. 

Mokinių skaičius: 5 ikimokyklinio amžiaus 

vaikai. 

 

 

Vykdoma programa: ikimokyklinio ugdymo. 

Juodšilių „Šilo“ gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 

Mokinių skaičius: 55 ikimokyklinio amžiaus 

vaikai, 31 priešmokyklinio amžiaus vaikas, 429 

mokiniai. 

Vaidotų ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

Vykdoma programa: ikimokyklinio ugdymo. 

Vaikų skaičius: 11 ikimokyklinio amžiaus 

vaikų. 

Atliekama Juodšilių 

„Šilo“ gimnazijos 

struktūros pertvarka: 

uždaromas Vaidotų 

ikimokyklinio 

ugdymo skyrius.  

 

Iki 2021 m. rugpjūčio 

31 d. 

Juodšilių „Šilo“ gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 

 

 

Lavoriškių gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 

Mokinių skaičius: 21 ikimokyklinio amžiaus 

vaikas, 21 priešmokyklinio amžiaus vaikas, 277 

mokiniai. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d. 

Lavoriškių gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 
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Riešės gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo.  

Mokinių skaičius: 30 ikimokyklinio amžiaus 

vaikų, 77 priešmokyklinio amžiaus vaikai, 

1 196 mokiniai. 

Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

Vykdoma programa: ikimokyklinio ugdymo. 

Vaikų skaičius: 58 ikimokyklinio amžiaus 

vaikai. 

Bukiškio progimnazijos skyrius. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis. 

Mokinių skaičius: 88 ikimokyklinio amžiaus 

vaikai, 30 priešmokyklinio amžiaus vaikų, 133 

mokiniai. 

Atliekamas Riešės 

gimnazijos 

reorganizavimas 

padalijimo būdu 

į Riešės gimnaziją ir 

Bukiškio progimnaziją 

su Avižienių 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriumi.  

 

Iki 2022 m. rugpjūčio 

31 d.  

Riešės gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 

 

Bukiškio progimnazija.  

Tipas: progimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis. 

Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

Vykdoma programa: ikimokyklinio ugdymo. 

Karvio ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

Vykdoma programa: ikimokyklinio ugdymo. 

 

 

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 

Mokinių skaičius: 41 ikimokyklinio amžiaus 

vaikas, 15 priešmokyklinio amžiaus vaikų, 134 

mokiniai. 

Be pokyčių. Vykdoma 

stebėsena. 

Iki 2025 m. rugpjūčio 

31 d.  

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio Be pokyčių. Vykdoma Iki 2025 m. rugpjūčio Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija. 
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gimnazija. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 

Mokinių skaičius: 20 ikimokyklinio amžiaus 

vaikų, 10 priešmokyklinio amžiaus vaikų, 580 

mokinių. 

Butrimonių ugdymo skyrius. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo. 

Vaikų skaičius: 6 ikimokyklinio amžiaus 

vaikai, 1 priešmokyklinio amžiaus vaikas. 

stebėsena. 

 

 

31 d.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, akredituota vidurinio 

ugdymo. 

Butrimonių ugdymo skyrius. 

Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo. 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų 

licėjus. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo, 

akredituota vidurinio ugdymo. 

Mokinių skaičius: 321 mokinys. 

Viešoji įstaiga 

Generolo Povilo 

Plechavičiaus kadetų 

licėjus pertvarkoma į 

biudžetinę įstaigą.  

Iki 2022 m. liepos 1 d. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus. 

Tipas: gimnazija. 

Vykdomos programos: pagrindinio ugdymo, 

akredituota vidurinio ugdymo. 

 

  ___________________________________________ 



 

 

                                                                                  Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko  

teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, tinklo pertvarkos 2021–2025 

metų bendrojo plano  

                                                                                   2 priedas 

 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas Įgyvendinimo laikas 

1. Parengiamas mokytojų, galinčių netekti 
pedagoginio krūvio dėl mokyklų tinklo 
pertvarkos, sąrašas ir pateikiamas 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
Švietimo kokybės ir regioninės politikos 
departamentui 

Mokyklos vadovas Iki sprendimo priėmimo 

dėl mokyklos 

reorganizavimo, 

likvidavimo ar struktūros 

pertvarkos 

2. Parengiamas savivaldybių, kurių 

teritorijoje yra mokykla, ir gretimų 

savivaldybių administracijų švietimo 

padaliniams raštas, kuriame prašoma 

informuoti apie laisvas darbo vietas 

mokytojams savivaldybių mokyklose 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 

Mokyklų veiklos ir 

Regioninių mokyklų 

skyriai 

Gavus prašymą iš 

mokyklos vadovo 

3. Sudaroma mokytojų, netenkančių 
pedagoginio darbo dėl mokyklų tinklo 
pertvarkos, sąrašas, kurį prašoma 
patalpinti savivaldybės interneto 
svetainėje 

Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos 
Mokyklų veiklos ir 
Regioninių mokyklų 
skyriai 

Pateikus duomenis 

 

 

4. Stebima informacija apie skelbiamas 

laisvas mokytojų pareigybes bendrojo 

ugdymo mokyklose, Užimtumo tarnybos 

ir savivaldybių interneto svetainėse – apie 

laisvas mokytojo pareigybes bendrojo 

ugdymo mokyklose 

Reorganizuojamos / 

likviduojamos 

mokyklos vadovas 

Nuolat 

5. Stebimos savivaldybių pavaldumo 

bendrojo ugdymo mokyklų interneto 

svetainės. Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos Mokyklų veiklos skyrius 

tarpininkauja, kad savivaldybių pavaldžių 

mokyklų interneto svetainių skelbimuose 

būtų nurodoma: mokyklos pavadinimas, 

pareigybės pavadinimas, darbo krūvis, 

darbo sutarties rūšis, kvalifikaciniai 

reikalavimai pareigybei užimti, 

dokumentai, kuriuos būtina pateikti, data, 

iki kurios pateikiami dokumentai 

(dokumentams priimti numatomas 14 

kalendorinių dienų terminas, įskaitant 

paskelbimo dieną), ir adresas, taip pat 

pateikiami pasiteiravimo telefonų 

numeriai, elektroninio pašto adresas ir kita 

reikalinga informacija 

Mokyklų vadovai, 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 

Mokyklų veiklos ir 

Regioninių mokyklų 

skyriai 

Esant poreikiui 
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6. Prašoma savivaldybių administracijų 

švietimo padalinių skelbti savivaldybės 

interneto svetainėje apie poreikį 

mokytojų, kurie galėtų pavaduoti 

mokytojus, turinčius laikiną 

nedarbingumą 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 

Mokyklų veiklos ir 

Regioninių mokyklų 

skyriai 

Nuolat 

 
 

___________________ 

 


