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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių 
formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybės 
taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo 
plano, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-
96  „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano 
patvirtinimo“, 1 priedą (pridedama).  
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Projektas 

 

 
Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo 
pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano 
1 priedas 

 
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR 

STRUKTŪROS PERTVARKOS 2021–2025 METŲ PLANAS 
 
 

Eil. 
Nr. 

Mokyklos pavadinimas, tipas, 
vykdomos ugdymo programos, 

mokinių skaičius 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Mokyklos steigimo, 
reorganizavimo, likvidavimo, 

pertvarkymo, struktūros 
pertvarkos būdai ir etapai 

Planuojama 
steigimo, 

reorganizavimo, 
likvidavimo, 

pertvarkymo ir 
struktūros 

pertvarkos pabaigos 
data   

Mokyklos pavadinimas, tipas, 
vykdomos programos po 

reorganizavimo, likvidavimo 
pertvarkymo, struktūros 

pertvarkos 

1 2 3 4 5 
1. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija 

Tipas: gimnazija. 
Vykdo pagrindinio ugdymo programos 
antrąją dalį ir akredituotą vidurinio 
ugdymo programą. 
Mokinių skaičius: 503 mokiniai. 

Be struktūrinių pokyčių 
  

2. Kėdainių šviesioji gimnazija  
Tipas: gimnazija. 
Vykdo pagrindinio ugdymo programos 
antrąją dalį ir akredituotą vidurinio 
ugdymo programą. 
Mokinių skaičius: 483 mokiniai. 

Be struktūrinių pokyčių  
  

3. Kėdainių r. Akademijos gimnazija  
Tipas: gimnazija. 

Dalyvauja Kėdainių r. Miegėnų 
pagrindinės mokyklos 
reorganizavimo procese. 

Iki 2023–08–31 Kėdainių r. Akademijos 
gimnazija  
Tipas – gimnazija. 



 

Vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo 
programas ir akredituotą vidurinio 
ugdymo programą.  
Mokinių skaičius: 292 mokiniai.    

Dalyvauja Kėdainių r. Dotnuvos 
pagrindinės mokyklos 
reorganizavimo procese. 

Iki 2023–08–31 Vykdo ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio ugdymo programas ir 
akredituotą vidurinio ugdymo 
programą. 

Vykdoma stebėsena. 
Jei III ir IV gimnazijos klasėse 
nėra teisės aktais nustatyto 
mažiausio mokinių skaičiaus, 
klasės nesudaromos, vykdoma 
struktūros pertvarka, priimami 
savivaldybės tarybos sprendimai. 

Iki 2025–08–31 
 

 

Vykdoma stebėsena. 
Jei skyriuje, vykdančiame 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas, nėra 3.1 
papunktyje nustatyto vaikų 
skaičiaus, vykdoma struktūros 
pertvarka. 

3.1. Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko 
skyrius  
Vykdo ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas. 
Vaikų skaičius: 8 vaikai. 

Vykdoma stebėsena. 
Jei jungtinėje ikimokyklinio 
(priešmokyklinio) ugdymo 
grupėje lieka 4 ir mažiau vaikų, 
skyrius likviduojamas, vaikai 
nukreipiami į „Kaštono“  
skyrių. 

Iki 2025–08–31 
 

3.2. „Kaštono“ skyrius  
Vykdo ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas. 
Vaikų skaičius: 89 vaikai. 

Be struktūrinių pokyčių 
  

3.3. Šlapaberžės skyrius  
Vykdo ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas. 

Be struktūrinių pokyčių 
  



 

Vaikų skaičius: 13 vaikų. 

4. Kėdainių r. Josvainių gimnazija  
Tipas – gimnazija. 
Vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo 
programas ir akredituotą vidurinio 
ugdymo programą.  
Mokinių skaičius: 297 mokiniai.    

Vykdoma stebėsena pagal 
Jei III ir IV gimnazijos klasėse 
nėra teisės aktais nustatyto 
mažiausio mokinių skaičiaus, 
vykdoma struktūros pertvarka, 
priimami savivaldybės tarybos 
sprendimai.  

Iki 2025–08–31  
 

Vykdoma stebėsena. 
Jei skyriuose, vykdančiuose 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas, nėra 4.1 ir 4.2 
papunkčiuose nustatyto vaikų 
skaičiaus, vykdoma struktūros 
pertvarka. 

 

4.1. Skaistgirių skyrius  
Vykdo ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas. 
Vaikų skaičius: 6 vaikai. 

Vykdoma stebėsena. 
Jei jungtinėje ikimokyklinio 
(priešmokyklinio) ugdymo 
grupėje lieka 4 ir mažiau vaikų, 
skyrius likviduojamas, vaikai 
nukreipiami į Josvainių socialinį 
ir ugdymo centrą . 

Iki 2025–08–31 
 

4.2. Pernaravos skyrius  
Vykdo ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas. 
Vaikų skaičius: 8 vaikai. 

Vykdoma stebėsena. 
Jeigu jungtinėje ikimokyklinio 
(priešmokyklinio) ugdymo 
grupėje lieka 4 ir mažiau vaikų, 
skyrius likviduojamas, vaikai 
nukreipiami į Josvainių socialinį 
ir ugdymo centrą 

Iki 2025–08–31 
 

5. Kėdainių r. Krakių Mikalojaus 
Katkaus gimnazija 

Struktūros pertvarka likviduojant 
Pajieslio skyrių. 

Iki 2022–08–31 Kėdainių r. Krakių Mikalojaus 
Katkaus gimnazija 



 

Tipas – gimnazija. 
Vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo 
programas ir akredituotą vidurinio 
ugdymo programą.  
Mokinių skaičius: 228 mokiniai.    

Tipas – gimnazija. 
Vykdo ikimokyklinio, 
priešmokyklini, pradinio, 
pagrindinio ugdymo programas ir 
akredituotą vidurinio ugdymo 
programą.  

Vykdoma stebėsena. 
Jei III ir IV gimnazijos klasėse 
nėra teisės aktais nustatyto 
mažiausio mokinių skaičiaus, 
vykdoma struktūros pertvarka, 
priimami savivaldybės tarybos 
sprendimai. 

Iki 2025–08–31  

Vykdoma stebėsena. 
Priimami sprendimai dėl skyriaus 
struktūros pertvarkos ar 
likvidavimo, jei neatitinka 5.2 
papunktyje nustatytų reikalavimų. 

Iki 2025–08–31  

5.1. „Bitutės“ skyrius  
Vykdo ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas. 
Vaikų skaičius: 37 vaikai. 

Be struktūrinių pokyčių 
  

5.2. Meironiškių skyrius 
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ir pradinio ugdymo programas. 
Mokinių skaičius: 10 mokinių. 
Vaikų skaičius:  10 vaikų. 

Vykdoma stebėsena. 
Jei klasėse yra mažesnis mokinių 
skaičius nei nustatytas teisės 
aktuose, priimami savivaldybės 
tarybos sprendimai dėl pradinio 
ugdymo programos vykdymo 
nutraukimo. 
Jei jungtinėje ikimokyklinio 
(priešmokyklinio) ugdymo grupėje 
lieka 4 ir mažiau vaikų, skyrius 

Iki 2025–08–31 
 



 

likviduojamas, vaikai nukreipiami 
į „Bitutės“ skyrų. 

5.3. Skyrius–Pajieslio daugiafunkcis 
centras 
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ir pradinio ugdymo programas. 
Mokinių skaičius: 8 mokinių. 
Vaikų skaičius: 10 vaikų. 

Skyrius likviduojamas. 
Ikimokyklinio ir (ar) 
priešmokyklinio ugdymo vaikai 
nukreipiami į Meironiškių skyrių. 
1–4 klasių mokiniai nukreipiami į 
Krakių Mikalojaus Katkaus 
gimnaziją. Daugiafunkcio centro 
veiklos prijungiamos prie kultūros 
įstaigos. 

Iki 2022–08–31  -  

6. Kėdainių r. Šėtos gimnazija  
Tipas – gimnazija. 
Vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo 
programas ir akredituotą vidurinio 
ugdymo programą.  
Mokinių skaičius: 241 mokiniai.    

Dalyvauja Kėdainių r. Truskavos 
pagrindinės mokyklos 
reorganizavimo procese. 
Reorganizuojamos mokyklos 
vykdoma stebėsena dėl 
pagrindinio ugdymo programos 
vykdymo ir priimami atitinkami 
sprendimai.  

Iki 2022–08–31 Kėdainių r. Šėtos gimnazija  
Tipas – gimnazija. 
Vykdo ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio ugdymo programas ir 
akredituotą vidurinio ugdymo 
programą.    

Vykdoma stebėsena. Jei III ir IV 
gimnazijos klasėse nėra teisės 
aktais nustatyto mažiausio 
mokinių skaičiaus, vykdoma 
struktūros pertvarka, priimami 
savivaldybės tarybos sprendimai. 

Iki 2025–08–31  

6.1. Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcis 
centras 
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo programas, neformaliojo vaikų 
švietimo, neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo, tikslines socialines ir 
švietimo, prevencines programas. 

Be struktūrinių pokyčių 
  



 

Vaikų skaičius: 12 vaikų. 

7. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 
mokymo centras 
Tipas – gimnazija. 
Vykdo suaugusiųjų pradinio, 
suaugusiųjų pagrindinio ugdymo 
programas, akredituotą suaugusiųjų 
vidurinio ugdymo programą ir 
pagrindinio ugdymo programos antrąją 
dalį: (15–16 metų paaugliams, 
stokojantiems mokymosi motyvacijos, 
socialinių įgūdžių, turintiems mokymosi 
sunkumų, linkusiems į praktinę veiklą), 
suaugusiųjų neformaliojo švietimo 
programas. 
Mokinių skaičius: 158 mokiniai. 

Vykdoma struktūros pertvarka.  
Nuo 2022–09–01 nutraukiamas 
suaugusiųjų pradinio ugdymo 
programos vykdymas.  
 
Nuo 2022–09–01 jaunimo 9  klasė 
nesudaroma. 
Nuo 2023–09–01 jaunimo 9–10   
klasės nesudaromos. 
Nutraukiamas  pagrindinio 
ugdymo programos antrosios 
dalies vykdymas. 

Iki 2022–08–31 
 
 
 
 
 

 
Iki 2023–08–31 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 
mokymo centras 
Tipas – gimnazija. 
Vykdo suaugusiųjų pagrindinio 
ugdymo programas, akredituotą 
vidurinio ugdymo programą, vaikų 
ir suaugusiųjų neformaliojo 
švietimo veiklas (programas), 
tęstinio profesinio mokymo 
programas (licencijuota).  

8. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 
„Aušros“ progimnazija 
Tipas – progimnazija.  
Vykdo pradinio ugdymo programą ir 
pagrindinio ugdymo programos pirmąją 
dalį. 
Mokinių skaičius: 840 mokinių. 

Be struktūrinių pokyčių 
 

 

9. Kėdainių „Ryto“ progimnazija 
Tipas – progimnazija. 
Vykdo pradinio ugdymo programą ir 
pagrindinio ugdymo programos pirmąją 
dalį. 
Mokinių skaičius: 912 mokinių. 

Be struktūrinių pokyčių 
  

10. Kėdainių Juozo Paukštelio 
progimnazija 

Be struktūrinių pokyčių  
  



 

Tipas – progimnazija. 
Bendroji progimnazija, skirta 7 (6)–14 
Vykdo pradinio ugdymo programą ir 
pagrindinio ugdymo programos pirmąją 
dalį. 
Mokinių skaičius: 548 mokinių. 

10.1. Lančiūnavos skyrius  
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo programas  
Vaikų skaičius: 17 vaikų. 

Be struktūrinių pokyčių 
  

11. Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė 
mokykla 
Tipas – pagrindinė mokykla. 
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programas.  
Mokinių skaičius: 93 mokiniai. 
Vaikų skaičius: 13 vaikų.  

Reorganizuojama prijungimo 
būdu, prijungiant  prie Kėdainių r. 
Akademijos gimnazijos skyriaus 
teisėmis. 
Vykdoma stebėsena dėl 
pagrindinio ugdymo programos 
vykdymo ir priimami atitinkami 
sprendimai. 

Iki 2023–08–31   Kėdainių r. Akademijos 
gimnazijos Dotnuvos skyrius 
Vykdo ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programas. 

12. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė 
mokykla  
Tipas – pagrindinė mokykla. 
Vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programas.  
Mokinių skaičius: 130 mokinių. 

Be struktūrinių pokyčių 
 

 

12.1. „Ąžuoliuko“ skyrius  
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo programas.  
Vaikų skaičius: 44 vaikų. 

Be struktūrinių pokyčių 
  

12.2. Nociūnų skyrius  
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo programas.  
Vaikų skaičius: 24 vaikų. 

Be struktūrinių pokyčių 
  



 

12.3. Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyrius 
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ir pradinio ugdymo programas. 
Mokinių skaičius: 24 mokiniai. 
Vaikų skaičius: 74 vaikai. 

Be struktūrinių pokyčių 
  

13. Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė 
mokykla 
Tipas – pagrindinė mokykla. 
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programas.  
Mokinių skaičius: 73 mokiniai. 
Vaikų skaičius: 10 vaikų. 

Reorganizuojama prijungimo 
būdu, prijungiant  prie Kėdainių r. 
Akademijos gimnazijos skyriaus 
teisėmis. 
Vykdoma stebėsena dėl 
pagrindinio ugdymo programos 
vykdymo ir priimami atitinkami 
sprendimai.  

Iki 2023–08–31  Kėdainių r. Akademijos 
gimnazijos Miegėnų skyrius 
Vykdo ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programas. 

14. Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio 
pagrindinė mokykla 
Tipas – pagrindinė mokykla. 
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programas.  
Mokinių skaičius: 97 mokiniai. 
Vaikų skaičius: 8 vaikai. 

Vykdoma stebėsena. 
Priimami sprendimai dėl atskirų 
klasių nesudarymo.  

Iki 2025–08–31 
 

15. Kėdainių r. Truskavos pagrindinė 
mokykla 
Tipas – pagrindinė mokykla. 
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programas.  
Mokinių skaičius: 69 mokiniai. 
Vaikų skaičius: 6 vaikai. 

Mokykla reorganizuojama 
prijungimo būdu, prijungiant  prie 
Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 
skyriaus teisėmis. 
Vykdoma stebėsena dėl 
pagrindinio ugdymo programos 
vykdymo ir priimami atitinkami 
sprendimai.  

Iki 2022–08–31  Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 
Truskavos skyrius 
Vykdo ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programas. 

16. Kėdainių „Spindulio“ mokykla  
Tipas – pagrindinė mokykla. 
Vykdo individualizuotas (pritaikytas) 
pradinio ir pagrindinio ugdymo 

Vykdoma stebėsena dėl mokinių 
skaičiaus mokykloje ir priimami 
atitinkami sprendimai. 

Iki 2024–09–01  
 



 

bendrąsias programas bei socialinių 
įgūdžių ugdymo programą (-as). 
Mokinių skaičius: 86 mokiniai. 

17. Kėdainių r. Vilainių mokykla–
darželis „Obelėlė“  
Tipas – pradinė mokykla. 
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ugdymo programą. 
Mokinių skaičius: 88 mokiniai. 
Vaikų skaičius: 106 vaikai. 

Be struktūrinių pokyčių  
 

17.1. Aristavos skyrius  
Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo programas.  
Vaikų skaičius: 12 vaikų. 

Be struktūrinių pokyčių. 
  

 
 

 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
Kėdainių rajono savivaldybės tarybai 

 
 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-96  „DĖL KĖDAINIŲ 

RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ 
PAKEITIMO 
2022 m. kovo           d. 

Kėdainiai  
 
 

Parengto sprendimo projekto tikslai 
Pakeisti Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-96  „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano 
patvirtinimo“, 1 priedą (pridedama). 

Sprendimo projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai: 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1110 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. 

nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Mokyklų, 
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklėse nustatyti kriterijai, kurie yra svarbūs Kėdainių rajono 
savivaldybės bendrosioms bendrojo ugdymo mokykloms dėl reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, struktūros pertvarkos ir klasių 
formavimo yra šie: 

1. 1–4 klasėse nuo 2022–2023 m. m. bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose mažiausias mokinių skaičius klasėje 8. Gali būti jungiama tik po 
dvi klases. Rekomenduojama jungti gretimas klases. Valstybės lėšomis nefinansuojamos mažesnės nei 8 mokinių klasės. 

2. 5–8 ir 9–10 (I–II gimnazijos) klasėse nuo 2022–2023 m. m. bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose mažiausias mokinių skaičius klasėje 8. 
Klasės nejungiamos. Valstybės lėšomis nefinansuojamos mažesnės nei 8 mokinių klasės. Išimtis: iš visų klasių, kuriose ugdoma pagal pagrindinio 
ugdymo programą, mažesnis mokinių skaičius už nustatytą mažiausią mokinių skaičių gali būti tik vienoje klasėje tuo atveju, kai savivaldybės mokyklos 
savininkas (dalyvių susirinkimas) bendrojo ugdymo mokyklai papildomai skiria mokymo lėšas. 

3. III–IV gimnazijos klasės nuo 2022–2023 m. m. bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose: 
3.1. keturmetėse gimnazijose, rekomenduojama sudaryti ne mažiau kaip keturias III gimnazijos klases; 



 

3.2. gimnazijose sudaromos ne mažiau kaip dvi III gimnazijos klasės, išskyrus nustatytas išimtis: kaimo gyvenamojoje vietovėje esančioje 
gimnazijoje lietuvių kalba ir gimnazijoje, vykdančioje suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą: 

 2022–2023 m. m. 2023–2024 m. m. 2024–2025 m. m. 2025–2026 m. m. 2026–2027 m. m. 

 Taisyklė 
Ne mažiau kaip dvi III 

gimnazijos kl., sraute min. 
31 mokinių sk.  

Ne mažiau kaip dvi III 
gimnazijos kl., sraute min. 

31 mokinių sk.  

Ne mažiau kaip dvi III 
gimnazijos kl., sraute 
min. 31 mokinių sk.  

Ne mažiau kaip dvi III 
gimnazijos kl., sraute min. 31 

mokinių sk.  
Ne mažiau kaip 

dvi III gimnazijos 
kl., sraute min. 31 

mokinių sk.  
- 

Taisyklių 
išimtys: 

vieną III gimnazijos klasę 
(t. p. IV gimnazijos kl.) 
min. mokinių sk. – 12  

vieną III gimnazijos klasę 
(t. p. IV gimnazijos kl.) 
min. mokinių sk. – 12 

vieną III gimnazijos 
klasę min. mokinių sk. 
– 21 (IV gimnazijos kl. 
min. mokinių sk. – 12) 

vieną III gimnazijos klasę (t. p. 
IV gimnazijos kl.) 

min. mokinių skaičius – 21  

 
3.3. gimnazijose, kuriose leidžiama sudaryti vieną III gimnazijos klasę, rekomenduojama sudaryti ne mažesnę kaip 21 mokinio klasę; 
3.4. neatitinkant Taisyklėse nustatytų  reikalavimų – klasės nefinansuojamos; 
4. Pradinės mokyklos, progimnazijos ar pagrindinės mokyklos tipo mokyklos, kuriose pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo programas mokosi 60 ir mažiau mokinių, reorganizuojamos arba likviduojamos, išskyrus: 
4.1. iki 2023–2024 m. m. pabaigos vaikų socializacijos centrai, specialiojo ugdymo centrai, specialiosios mokyklos;  
4.2. nuo 2024–2025 m. m. pradžios vaikų socializacijos centrai, specialiojo ugdymo centrai. 
5. Pradinių mokyklų, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų, prijungtų prie kitų Mokyklų, vykdančių atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo 

programas, gali būti atliekama struktūros pertvarka ir toliau jos gali veikti tose pačiose patalpose kaip Mokyklos struktūrinis padalinys.  

Vadovaujantis aukščiau išvardintais Taisyklių kriterijais, mokyklos pateikė informaciją apie planuojamą mokinių skaičių klasėse bei klasių 
komplektavimo galimybes, pastebėjimus, siūlymus dėl mokyklos pokyčių. Mokyklų pateikta informacija buvo išsamiai išanalizuota Kėdainių rajono 
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto, organizuoti pasitarimai su 
mokyklomis bei teikti šie siūlymai dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano, patvirtino Kėdainių 
rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-96  „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 
metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priedo pakeitimo: 

Kėdainių r. Akademijos gimnazija 
Mokslo 
metai 

IU+ 
PU 
„Kaštono“ 
sk.  

1 
kl. 

2 
kl. 

3 kl. 4 
kl. 

5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 
kl. 

9 
kl.  
IG. 

10 
kl. 
IIG 

11 
kl. 
IIIG. 

12 
kl. 
IVG. 

Iš 
viso: 

Mokyklos 
pastebėjimai, 
siūlymai dėl 

mokyklos pokyčių 

Sprendimo projekte siūloma 

2022-2023  ?+23 30 21 20 27 23 23 31 32 20 19 33 24 326+?   
2023-2024  ?+28 23 30 21 20 27 23 23 31 32 20 19 33 330+?  Dalyvauja Kėdainių r. Miegėnų 

pagrindinės mokyklos ir 



 

Kėdainių r. Dotnuvos 
pagrindinės mokyklos 
reorganizavimo procesuose. 

2024-2025  ?+18 28 23 30 21 20 27 23 23 31 32 20 19 315+? III g. – IV g.  klasėse 
nesusidarius 
Taisyklėse 
patvirtinto mažiausio 
mokinių skaičiaus 
klasėje,  klasė 
nesudaroma, 
mokiniai 
nukreipiami į 
artimiausią mokyklą.  

Vykdoma stebėsena. 
Jei III ir IV gimnazijos klasėse 
nėra teisės aktais nustatyto 
mažiausio mokinių skaičiaus, 
klasės nesudaromos, vykdoma 
struktūros pertvarka, priimami 
savivaldybės tarybos 
sprendimai. 

2025-2026  ?+16 18 28 23 30 21 20 27 23 23 31 32 20 312+? 

2026-2027 ?+? 16 18 28 23 30 21 20 27 23 23 31 32 292+?  
Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko skyriuje (8 vaikai) ir Šlapaberžės skyriuje (13 vaikų) vykdoma stebėsena. Jei jungtinėje ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo grupėje 
lieka 4 ir mažiau vaikų, skyrius likviduojamas, vaikai nukreipiami į „Kaštono“ skyrių. 

 
Kėdainių r. Josvainių gimnazija 

Mokslo 
metai 

IU+ 
PU 

1 
kl. 

2 
kl. 

3 
kl. 

4 
kl. 

5 
kl. 

6 
kl. 

7 
kl. 

8 
kl. 

9 
kl.  
IG. 

10 
kl. 
IIG 

11 
kl. 
IIIG. 

12 
kl. 
IVG. 

Iš 
viso: 

Mokyklos pastebėjimai, 
siūlymai dėl mokyklos 

pokyčių 

Sprendimo projekte siūloma 

2022-2023  - 25 34 14 23 21 27 26 24 24 24 21 20 283   
2023-2024  - 20 25 34 14 23 21 27 26 22 24 22 21 279   
2024-2025  - 20 20 25 34 14 23 21 27 24 22 21 22 273   
2025-2026  - 18 20 20 25 34 14 23 21 25 24 20 21 265 III g. – IV g.  klasėse 

nesusidarius Taisyklėse 
patvirtinto mažiausio 
mokinių skaičiaus 
klasėje,  klasė 
nesudaroma, mokiniai 
nukreipiami į artimiausią 
mokyklą. 

Vykdoma stebėsena. 
Jei III ir IV gimnazijos klasėse 
nėra teisės aktais nustatyto 
mažiausio mokinių skaičiaus, 
klasės nesudaromos, vykdoma 
struktūros pertvarka, priimami 
savivaldybės tarybos sprendimai. 

2026-2027 - 17 
 
 
 
 
 
 

18 20 20 25 34 14 23 18 25 21 20 255 

Skaistgirių skyriuje (6 vaikai) ir Pernaravos skyriuje (8 vaikai) vykdoma stebėsena. Jei jungtinėje ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo grupėje lieka 4 ir mažiau vaikų, 
skyrius likviduojamas, vaikai nukreipiami į Josvainių socialinį ir ugdymo centrą. 

 
Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija 

Mokslo 
metai 
 

IU+ 
PU 

1 
kl. 

2 
kl. 

3 
kl. 

4 
kl. 

5 
kl. 

6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.  
IG. 

10 kl. 
IIG 

11 
kl. 
IIIG. 

12 
kl. 
IVG. 

Iš viso: Mokyklos 
pastebėjimai, 

Sprendimo projekte 
siūloma 



 

„Bitutės“ 
sk. 

siūlymai dėl 
mokyklos pokyčių 

2022-2023  30+10 17 14  21 21 23 20/16 21 21 21 24 10 15 244+40 Struktūros pertvarka 
likviduojant 
Pajieslio skyrių.  
III g. klasėje 
nesusidarius 
Taisyklėse 
patvirtinto 
mažiausio mokinių 
skaičiaus klasėje,  
klasė nesudaroma, 
mokiniai 
nukreipiami į 
artimiausią mokyklą. 

Struktūros pertvarka 
likviduojant 
Pajieslio skyrių. 
Vykdoma stebėsena. 
Jei III ir IV gimnazijos 
klasėse nėra teisės aktais 
nustatyto mažiausio 
mokinių skaičiaus, 
klasės nesudaromos, 
vykdoma struktūros 
pertvarka, priimami 
savivaldybės tarybos 
sprendimai. 

2023-2024  33+12 10 17 14 21 24 23 20/16 21 21 21 23 10 253+45 

2024-2025  30+10 14 10 17 14 21 24 23 20/16 21 21 21 23 245+40  
2025-2026  ?+? 10 14 10 17 20 21 24 23 20/16 21 21 21 238+?  
2026-2027 ?+?  10 14 10 17 20 21 24 23 20/16 21 21 217+?  

Meironiškių skyrius 
2022-2023 8+2 - 6 - 3 Vykdoma stebėsena: skyriuje nesusidarius Taisyklėse patvirtinto mažiausio mokinių skaičiaus klasėje, galima jungti tik po dvi 

klases (rekomenduojama – gretimas). Jungtinėje klasėje nesusidarius Taisyklėse patvirtinto mažiausio mokinių skaičiaus 
klasėje,  klasė nesudaroma, mokiniai nukreipiami į Krakių Mikalojaus Katkaus gimnaziją. Jei jungtinėje ikimokyklinio 
(priešmokyklinio) ugdymo grupėje lieka 4 ir mažiau vaikų, grupė nesudaroma, vaikai nukreipiami į „Bitutės“ skyrių. 
Nesusidarius  1–4 klasių ir ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo grupės, skyrius likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.  

Skyriuje–Pajieslio daugiafunkciame centre iki 2022–08–31 Pajieslio skyrius likviduojamas, nutraukiant ikimokyklinio (priešmokyklinio) ir pradinio ugdymo programų 
vykdymą. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo vaikai nukreipiami į Meironiškių skyrių, 1–4 klasių mokiniai nukreipiami į Krakių Mikalojaus Katkaus gimnaziją. 
Daugiafunkcio centro veiklos prijungiamos prie kultūros įstaigos. 

 
Kėdainių r. Šėtos gimnazija 

Mokslo 
metai 

IU+ 
PU 

1 
kl. 

2 
kl. 

3 
kl. 

4 
kl. 

5 
kl. 

6 
kl. 

7 
kl. 

8 
kl. 

I kl. II 
kl. 

III kl. IV kl. Iš 
viso: 

Mokyklos pastebėjimai, 
siūlymai dėl mokyklos 

pokyčių 

Sprendimo projekte siūloma 

2022-2023 12 17 17 23 22 18 20 18 19 23 33 20 13 255  Dalyvauja Kėdainių r. 
Truskavos pagrindinės 
mokyklos reorganizavimo 
procese. 

2023-2024 12 18 17 17 23 22 18 20 18 19 23 31 20 258   
2024-2025 12 18 18 17 17 23 22 18 20 18 19 21 31 254   



 

2025-2026 12 18 18 18 17 17 23 22 18 20 18 18 21 240 III g. – IV g.  klasėse 
nesusidarius Taisyklėse 
patvirtinto mažiausio 
mokinių skaičiaus 
klasėje,  klasės 
nesudaromos, mokiniai 
nukreipiami į 
artimiausią mokyklą. 
Vykdoma struktūros 
pertvarka, priimami 
savivaldybės tarybos 
sprendimai. 

Vykdoma stebėsena. 
Jei III ir IV gimnazijos 
klasėse nėra teisės aktais 
nustatyto mažiausio 
mokinių skaičiaus, klasės 
nesudaromos, vykdoma 
struktūros pertvarka, 
priimami savivaldybės 
tarybos sprendimai. 

2026-2027 12 18 18 18 18 17 17 23 22 18 20 17 18 236 

 
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras 

Mokslo 
metai 

1 
kl. 

2kl. 3 
kl. 

4 
kl. 

5 
kl. 

6 
kl. 

7 
kl. 

8 
kl. 

9 
kl. 
IG. 

10 
kl. 
IIG 

11 
kl. 
IIIG. 

12 
kl. 
IVG. 

Iš 
viso 

Mokyklos pastebėjimai, siūlymai 
dėl mokyklos pokyčių 

Sprendimo projekte siūloma 

2022-2023  - - - - - - - - 12 12 32 40 96 Nutraukti suaugusiųjų pradinio 
ugdymo, programą. „Nuauginti“ 
jaunimo klases. Toliau vykdyti 
suaugusiųjų pagrindinio ugdymo 
programą, akredituotą vidurinio 
ugdymo programą, vaikų ir 
suaugusiųjų neformaliojo 
švietimo veiklas, tęstinio 
profesinio mokymo programas 
(licencijuota). 

Struktūros pertvarka.  
Nutraukti suaugusiųjų pradinio 
ugdymo programą. Toliau vykdo 
suaugusiųjų pagrindinio ugdymo 
programą, akredituotą vidurinio 
ugdymo programą ir suaugusiųjų 
neformaliojo švietimo veiklas 
(programas), tęstinio profesinio 
mokymo programas (licencijuota).  

2023-2024          12 12 32 40 96 
2024-2025          12 12 32 40 96 
2025-2026          12 12 32 40 96 
2026-2027         12 12 32 40 96 

Jaunimo klasių mokiniai nukreipiami į bendrojo ugdymo mokyklų bendrąsias klases pagal gyvenamąją vietovę. Jaunimo 9  klasė nesudaroma nuo 2022-09-01, jaunimo 9–10 
klasė nesudaroma nuo 2023–09–01. Mokiniai nukreipiami į mokyklas, vykdančias pagrindinio ugdymo programas. 

 
Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė mokykla 

Mokslo 
metai 

IU+ 
PU 

1 
kl. 

2 
kl. 

3 
kl. 

4 
kl. 

5 
kl. 

6 
kl. 

7 
kl. 

8 
kl. 

9 
kl.  
IG. 

10 
kl. 
IIG 

Iš 
viso*: 

Mokyklos pastebėjimai, siūlymai 
dėl mokyklos pokyčių 

Sprendimo projekte siūloma 

2022-2023  5 5 7 7 11 8 8 9 11 13 11 95* 1–4 klasėse nesusidarius Taisyklėse 
patvirtinto mažiausio mokinių 
skaičiaus klasėje, klasės bus 
jungtinės (2 komplektai). 

Vykdoma stebėsena: 1–4 klasėse 
nesusidarius Taisyklėse patvirtinto 
mažiausio mokinių skaičiaus klasėje, 
galima jungti tik po dvi klases 



 

 Vykdoma stebėsena dėl 
pagrindinio ugdymo programos 
vykdymo ir priimami atitinkami 
sprendimai. 

(rekomenduojama – gretimas). 
Jungtinėje klasėje nesusidarius 
Taisyklėse patvirtinto mažiausio 
mokinių skaičiaus klasėje,  klasė 
nesudaroma, mokiniai nukreipiami į 
Kėdainių r.  Akademijos gimnaziją. 

2023-2024  ? 5 5 7 7 11 8? 8? 9 11 13 84*+? 1 kl. ir 2 kl. jungtinė, 3 kl. ir 4 kl. 
jungtinė. Mokykla iki 2023-08-31 
reorganizuojama prijungimo būdu, 
prijungiant  prie Kėdainių r. 
Akademijos gimnazijos skyriaus 
teisėmis, toliau vykdo pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programas, 
priešmokyklinio ugdymo programą 
ir ikimokyklinio ugdymo programą. 
Vykdoma stebėsena dėl pagrindinio 
ugdymo programos vykdymo ir 
priimami atitinkami sprendimai. 

Mokykla iki 2023-08-31 
reorganizuojama prijungimo būdu, 
prijungiant  prie Kėdainių r. 
Akademijos gimnazijos skyriaus 
teisėmis, toliau vykdo pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programas, 
priešmokyklinio ugdymo programą ir 
ikimokyklinio ugdymo programą. 
Vykdoma stebėsena dėl pagrindinio 
ugdymo programos vykdymo ir 
priimami atitinkami sprendimai.  

2024-2025  ? ? 5 5 7 7 11 8? 8? 9 11 71*+? 
2025-2026  ? ? ? 5 5 7 7 11 8? 8? 9 60*+? 
2026-2027 ? ? ? ? 5 5 7 7 11 8? 8? 51*+? 

 
Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė mokykla 

Mokslo 
metai 

IU+ 
PU 

1 
kl. 

2kl. 3 
kl. 

4 
kl. 

5 
kl. 

6 
kl. 

7 
kl. 

8 
kl. 

9 
kl.  
IG. 

10 
kl. 
IIG 

Iš 
viso*: 

Mokyklos pastebėjimai, siūlymai 
dėl mokyklos pokyčių 

Sprendimo projekte siūloma 

2022-2023  9+3 3 4 7 7 6 8 8 9 10 3 77* 1–4 klasėse nesusidarius 
Taisyklėse patvirtinto mažiausio 
mokinių skaičiaus klasėje, galima 
jungti tik po dvi klases. 
Jungtinėje klasėje ir 5–10 klasėse 
nesusidarius Taisyklėse 
patvirtinto mažiausio mokinių 
skaičiaus klasėje,  klasė 
nesudaroma, mokiniai 
nukreipiami į Kėdainių r.  
Akademijos gimnaziją. 

Vykdoma stebėsena: 1–4 klasėse 
nesusidarius Taisyklėse patvirtinto 
mažiausio mokinių skaičiaus klasėje, 
galima jungti tik po dvi klases 
(rekomenduojama – gretimas). 
Jungtinėje klasėje nesusidarius 
Taisyklėse patvirtinto mažiausio 
mokinių skaičiaus klasėje,  klasė 
nesudaroma, mokiniai nukreipiami į 
Kėdainių r.  Akademijos gimnaziją. 

2023-2024  8+9 3 3 4 7 7 6 8 8 9 10 82* Pradinės kl. jungtinės. 5, 6 kl. 
nesudaroma. 
Mokykla reorganizuojama 
prijungimo būdu, prijungiant  
prie Kėdainių r. Akademijos 
gimnazijos skyriaus teisėmis. 

Mokykla reorganizuojama prijungimo 
būdu, prijungiant  prie Kėdainių r. 
Akademijos gimnazijos skyriaus 
teisėmis. Toliau vykdo pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programas, 
priešmokyklinio ir ikimokyklinio 



 

2024-2025  8+8 9 3 3 4 7 7 6 8 8 9 80* Pradinės kl. jungtinės. 5 ,6, 7 kl. 
nesudaromos. 

ugdymo programas. Vykdoma 
stebėsena dėl pagrindinio ugdymo 
programos vykdymo ir priimami 
atitinkami sprendimai.  
 

2025-2026  5+8 8 9 3 3 4 7 7 6 8 8 76* 3 ir 4 kl. jungtinės, 5 kl. 
nesudaromos.  

2026-2027 5+5 8 8 9 3 3 4 7 7 6 8 73* 5 ir 6 nesudaromos. 

 
Kėdainių Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla 

Mokslo 
metai 

IU+ 
PU 

1 
kl. 

2kl. 3 
kl. 

4 
kl. 

5 
kl. 

6 
kl. 

7 
kl. 

8 
kl. 

9 
kl.  
IG. 

10 
kl. 
IIG 

Iš 
viso*: 

Mokyklos pastebėjimai, 
siūlymai dėl mokyklos 

pokyčių 

Sprendimo projekte siūloma 

2022-2023  IU-5 
PU-6 

1 11 10 7 9 8 14 14 7 7 99* 1 ir 4 klasės – jungtinės. 1, 4 
jungtinėje klasėje ir 5–10 
klasėse nesusidarius 
Taisyklėse patvirtinto 
mažiausio mokinių skaičiaus 
klasėje,  klasė nesudaroma, 
mokiniai nukreipiami į 
artimiausią mokyklą. 

Iki 2025–08–31 vykdoma stebėsena: 
1–4 klasėse nesusidarius Taisyklėse 
patvirtinto mažiausio mokinių 
skaičiaus klasėje, galima jungti tik po 
dvi klases (rekomenduojama – 
gretimas). 1–4 jungtinėje klasėje ir 5–
10 klasėse nesusidarius Taisyklėse 
patvirtinto mažiausio mokinių 
skaičiaus klasėje,  klasė nesudaroma, 
mokiniai nukreipiami į artimiausią 
mokyklą. 

2023-2024  IU-? 
PU-14 

6 1 11 10 7 9 8 14 14 7 101*+? 

2024-2025  IU-? 
PU-7 

14 18 1 11 10 7 9 8 14 14 113*+? Turėtų išlikti pagrindinė 
mokykla. 

2025-2026  IU-? 
PU-12 

7 14 18 1 11 10 7 9 8 14 111*+?  

2026-2027 IU-? 
PU-12 

12 7 14 18 1 11 10 7 9 8 109*+?   

 
Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla 

Mokslo 
metai 

IU+ 
PU 

1 
kl. 

2kl. 3 
kl. 

4 
kl. 

5 
kl. 

6 
kl. 

7 
kl. 

8 
kl. 

9 
kl.  
IG. 

10 
kl. 
IIG 

Iš 
viso*: 

Mokyklos pastebėjimai, siūlymai 
dėl mokyklos pokyčių 

Sprendimo projekte siūloma 

2022-2023  9+4 6 3 8 6 4 8 - 7 10 4 69-15= 
54 
 

Lentelė užpildyta pagal šiai dienai 
turimus duomenis. Pradinėje 
pakopoje junginiai: 1 ir 2 klasė, 3 
ir 4 klasė. 
Nesudaromas 10 klasės 
komplektas, pasiliekant 5 klasės 
komplektą.  
Mokykla reorganizuojama 
prijungimo būdu, prijungiant  prie 
Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 

Mokykla reorganizuojama 
prijungimo būdu, prijungiant  prie 
Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 
skyriaus teisėmis. Vykdo 
ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programas. 
Vykdoma stebėsena dėl pagrindinio 
ugdymo programos vykdymo ir 
priimami atitinkami sprendimai. 

2023-2024  7+9 4 6 3 8 6 4 8 - 7 10 73* 
2024-2025  5+7 9 4 6 3 8 6 4 8 - 7 67* 
2025-2026  6+5 7 9 4 6 3 8 6 4 8 - 66* 
2026-2027 9+6 5 7 9 4 6 3 8 6 4 8 75* 



 

skyriaus teisėmis. Vykdo 
ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programas. 
Vykdoma stebėsena dėl 
pagrindinio ugdymo programos 
vykdymo ir priimami atitinkami 
sprendimai. 

 
Kėdainių „Spindulio“ mokykla 

Mokslo metai IU+ 
PU 

1 kl. 2kl. 3 
kl. 

4 
kl. 

5 kl. 6 
kl. 

7 
kl. 

8 
kl. 

9 kl.  
IG. 

10 kl. 
IIG 

11 kl. 
IIIG. 

12 kl. 
IVG. 

Iš 
viso

: 

Mokyklos 
pastebėjimai, 
siūlymai dėl 
mokyklos 
pokyčių 

Sprendimo projekte 
siūloma 

2022-2023   1-2L  kl. – 6 mok.,  
3-4L kl. – 6 mok.  
1-4S kl. – 10 mok. 

5-8L kl. – 12 mok. 
5-7S kl. – 12 mok. 

9-10L kl. – 9 mok, 8-
9S kl. – 8 mok, 10S 
kl. – 10 mok. 

I-IIIs kl. – 10 
mok. 

83   

2023-2024   1-2L  kl. – 5 mok.,  
3-4L kl. – 5  mok.,  
1-4S kl. – 11 mok 

5-8L kl. – 12 mok. 
5-8S kl. – 12 mok. 

9-10L kl. – 10 mok, 
9-10S kl. – 7 mok. 

I-IIIs kl. – 11 
mok. 

73   

2024-2025   1-4L  kl. – 8 mok.,  
1-4S kl. – 10 mok. 

5-8L kl. – 11 mok. 
5-8S kl. – 12 mok. 

9-10L kl. – 9 mok., 9-
10S kl. – 8 mok. 

I-IIIs kl. – 13 
mok. 

71 Vykdoma 
stebėsena dėl 
mokinių 
skaičiau 
mokykloje. 

Vykdoma stebėsena 
dėl mokinių 
skaičiau mokykloje 
ir priimami 
atitinkami 
sprendimai. 

2025-2026   1-4L kl. – 9 mok.,  
1-4S kl. – 9 mok. 

5-8L kl. – 8 mok. 
5-8S kl. – 9 mok. 

9-10L kl. – 8 mok., 
9-10S kl. – 8 mok. 

I-IIIs kl. – 15 
mok. 

66 

2026-2027  1-4L kl. – 9 mok.,  
1-4S kl. – 9 mok. 

5-8L kl. – 8 mok. 
5-8S kl. – 9 mok. 

9-10L kl. – 9 mok., 9-
10S kl. – 7 mok. 

I-IIIs kl. – 10 
mok. 

61 

*mokykloje nesusidarius 1–12 klasėse Taisyklėse patvirtinto mažiausio mokinių skaičiaus klasėje, klasė nesudaroma, todėl atitinkamai mažėja iš viso nurodytas mokinių skaičius 
mokykloje (grėsmė: rugsėjo 1 d. gali nesusidaryti 61 mokinio mokykloje). 
 

Lėšų poreikis (jeigu sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos):  
- 
Laukiami rezultatai 
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklas atitiks Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo kūrimo taisyklių nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, 
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, taip pat suteiks galimybę: 

1. dalyvauti ne mažiau kaip 3 bendrojo ugdymo mokykloms „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, gauti RRF finansavimą (preliminari 
didžiausia suma – 2 500 000, 00 Eur) ir joms būtų sukurtos prielaidos stiprinti savo veiklą, nukreiptą į mokinių pasiekimų pagerinimą; 



 

2. susigrąžinti Kokybės krepšelio lėšas – 26 846,6 Eur pasiekus rodiklius (5 proc.+ 5 proc.+ 5 proc.). Dalyvauja 5 mokyklos. 
3. gauti lėšas iš valstybės biudžeto savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų stiprinimo iniciatyvoms. 
4. registruoti visus mokinius Mokinių registre ir gauti mokymo lėšas iš valstybės biudžeto visoms klasėms. 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas** 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai   
Finansams   
Socialinei aplinkai   
Viešajam administravimui   
Teisinei sistemai   
Kriminogeninei situacijai   
Aplinkai   
Administracinei naštai   
Regiono plėtrai   
Kitoms sritims, asmenims ar jų 
grupėms 

  

 
** Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės 
keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems 
bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas. 
 
 
 
Švietimo skyriaus vedėja                                                                                                        Vilma Dobrovolskienė 


