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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 

18 D. SPRENDIMO NR. T1-52 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ 

BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ 

PAKEITIMO  

 
2022 m. kovo 24 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų 

bendrojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu 

Nr. T1-52 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų 

bendrojo plano patvirtinimo“ (kartu su 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr.T1-63 ir 2021 m. spalio 

28 d. sprendimu Nr. T1-262), 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 
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Sprendimą rengė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas G. Rimeikis 



 

 

 

 PATVIRTINTA 

 Plungės rajono savivaldybės  

tarybos 2021 m. vasario 18 d. 

sprendimu Nr. T1-52  

(2022 m. kovo 24 d.  

sprendimo Nr. T1-    

         redakcija)  
  

   Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų  

                                tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano  

                                                                                                                                                       1 priedas   
              

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR 

STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2021–2025 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas, tipas, 

vykdomos 

programos 

Situacija 

2020–2021 mokslo metais 

2021–2025 metai 

Įstaigos steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų būdai ir 

etapai 

Įstaigos 2025 m. rugsėjo 1 d. 

(po steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų) 

Pavadinimas Programos 

Bendrojo ugdymo mokyklų grupė 

1. Plungės akademiko 

Adolfo Jucio 

progimnazija 

Iš viso 238 mokiniai. 

Vykdomos pradinio 

ugdymo  ir pagrindinio  

ugdymo I dalies programos. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

reorganizuojama, prijungiant Plungės 

vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinę 

mokyklą. Plungės akademiko Adolfo 

Jucio progimnazija turės du skyrius: 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

pradinio ugdymo skyrių ir „Saulės“ 

skyrių.  

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Plungės 

akademiko Adolfo Jucio progimnazijos 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

pradinio ugdymo skyriuje 

Plungės 

akademiko Adolfo 

Jucio progimnazija 

Pradinio ugdymo  ir 

pagrindinio  

ugdymo I dalies 

programos. 



 

 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas, tipas, 

vykdomos 

programos 

Situacija 

2020–2021 mokslo metais 

2021–2025 metai 

Įstaigos steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų būdai ir 

etapai 

Įstaigos 2025 m. rugsėjo 1 d. 

(po steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų) 

Pavadinimas Programos 

nebekomplektuojamos 1 klasės.  

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. 

likviduojamas Plungės akademiko 

Adolfo Jucio progimnazijos Vyskupo 

Motiejaus Valančiaus pradinio ugdymo 

skyrius. 

 

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 

kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 

atitinkami sprendimai, remiantis 

švietimo įstaigų tinklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Plungės „Babrungo“ 

progimnazija 

Iš viso 172 mokiniai. 

Vykdomos pradinio 

ugdymo ir pagrindinio 

ugdymo I dalies programos.  

Progimnazija turi skyrių 

Staneliuose, kuriame 

ugdomi 8 mokiniai pagal 

pradinio ugdymo programą 

(jungtinėje klasėje). 

1. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

likviduojamas Stanelių skyrius. 

Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. keičiami 

įstaigos nuostatai, juose nurodant, jog 

įstaiga vykdo ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą (šalia 

mokyklos esančiame naujai įrengtame 

pastate, skirtame vykdyti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas). 

 

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 

kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 

atitinkami sprendimai, remiantis 

švietimo įstaigų tinklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

Plungės 

„Babrungo“ 

progimnazija 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo ir 

pagrindinio ugdymo 

I dalies programos. 

3. Plungės „Ryto“ 

pagrindinė mokykla 

Iš viso 847 mokiniai. 

Vykdomos pradinio 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

likviduojamas Stalgėnų skyrius. 

Plungės „Ryto“ 

pagrindinė 

Pradinio ugdymo ir 

pagrindinio ugdymo 



 

 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas, tipas, 

vykdomos 

programos 

Situacija 

2020–2021 mokslo metais 

2021–2025 metai 

Įstaigos steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų būdai ir 

etapai 

Įstaigos 2025 m. rugsėjo 1 d. 

(po steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų) 

Pavadinimas Programos 

ugdymo ir pagrindinio 

ugdymo I bei II dalies 

programos.  

Mokykla turi skyrių 

Stalgėnuose, kuriame 

ugdomi 10 mokinių pagal 

pradinio ugdymo programą 

(jungtinėje klasėje). 

 

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 

kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 

atitinkami sprendimai, remiantis 

švietimo įstaigų tinklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

mokykla I  bei II dalių 

programos. 

4. Plungės Senamiesčio 

mokykla 

Iš viso 857 mokiniai. 

Vykdomos pradinio 

ugdymo ir pagrindinio 

ugdymo I bei II dalies 

programos.  

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 

kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 

atitinkami sprendimai, remiantis 

švietimo įstaigų tinklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

Plungės 

Senamiesčio 

mokykla 

Pradinio ugdymo ir 

pagrindinio ugdymo 

I  bei II dalių 

programos. 

5. Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Iš viso 611 mokinių. 

Vykdomos pagrindinio 

ugdymo II dalies, vidurinio 

ir suaugusiųjų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programos. Pagal 

suaugusiųjų ugdymo 

programą mokosi 42 

mokiniai. 

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 

nebeteikiamas suaugusiųjų pradinis ir 

pagrindinis ugdymas.  

 

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 

kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 

atitinkami sprendimai, remiantis 

švietimo įstaigų tinklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Pagrindinio ugdymo 

II dalies, vidurinio 

ir suaugusiųjų 

vidurinio ugdymo 

programos. 

6. Plungės specialiojo 

ugdymo centras 

Iš viso ugdomi 79 mokiniai. 

Vykdomos pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

individualizuotos bei 

socialinių ugdymo įgūdžių 

programos. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. keičiami 

įstaigos nuostatai, nustatant, jog įstaiga 

vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą. 

 

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 

kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 

Plungės 

specialiojo 

ugdymo centras 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

individualizuotos 

bei socialinių 

ugdymo įgūdžių 



 

 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas, tipas, 

vykdomos 

programos 

Situacija 

2020–2021 mokslo metais 

2021–2025 metai 

Įstaigos steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų būdai ir 

etapai 

Įstaigos 2025 m. rugsėjo 1 d. 

(po steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų) 

Pavadinimas Programos 

atitinkami sprendimai, remiantis 

švietimo įstaigų tinklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

programos. 

7. Plungės vyskupo 

Motiejaus Valančiaus 

pradinė mokykla 

Iš viso 226 mokiniai. 

Vykdoma pradinio ugdymo 

programa. 

Mokykla turi skyrių adresu: 

– Birutės g. 25A, Plungė. 

Skyriuje ugdomi 75 

mokiniai. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

reorganizuojama, prijungiant prie 

Plungės akademiko Adolfo Jucio 

progimnazijos. Plungės akademiko 

Adolfo Jucio progimnazija turės du 

skyrius: Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

pradinio ugdymo skyrių ir „Saulės“ 

skyrių. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Plungės akademiko Adolfo Jucio 

progimnazijos Vyskupo Motiejaus 

Valančiaus pradinio ugdymo skyriuje 

nebekomplektuojamos 1 klasės.  

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. 

likviduojamas Plungės akademiko 

Adolfo Jucio progimnazijos Vyskupo 

Motiejaus Valančiaus pradinio ugdymo 

skyrius. 

Plungės 

akademiko Adolfo 

Jucio progimnazija 

Pradinio ugdymo  ir 

pagrindinio  

ugdymo I dalies 

programos. 

8. Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo 

Narutavičiaus 

gimnazija 

Iš viso 272 ugdytiniai. 

Vykdomos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio I ir II dalies bei 

vidurinio ugdymo 

programos. 

Gimnazija turi du skyrius: 

pradinio ugdymo skyrių 

Grumbliuose ir 

Vykdoma mokinių skaičiaus stebėsena 

Grumblių skyriuje iki 2022 metų 

birželio mėn. ir teikiami atitinkami 

sprendimai, remiantis švietimo įstaigų 

tinklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 

kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 

atitinkami sprendimai, remiantis 

 Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio I ir II 

dalies bei vidurinio 

ugdymo programos. 

 



 

 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas, tipas, 

vykdomos 

programos 

Situacija 

2020–2021 mokslo metais 

2021–2025 metai 

Įstaigos steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų būdai ir 

etapai 

Įstaigos 2025 m. rugsėjo 1 d. 

(po steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų) 

Pavadinimas Programos 

ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo 

skyrių adresu:  Telšių g. 

10C, Alsėdžiai. Pradinio 

ugdymo skyriuje ugdomi 9 

vaikai, o ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo 

skyriuje – 44 vaikai. 

švietimo įstaigų tinklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

9. Plungės r. Kulių 

gimnazija 

Iš viso 228 ugdytiniai. 

Vykdomos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio I ir II dalies bei 

vidurinio ugdymo 

programos. 

Pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas ugdoma 40 

vaikų. 

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 

kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 

atitinkami sprendimai, remiantis 

švietimo įstaigų tinklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

Plungės r. Kulių 

gimnazija 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio I ir II 

dalies bei vidurinio 

ugdymo programos. 

 

10. Plungės r. Platelių 

gimnazija 

Iš viso 174 ugdytiniai. 

Vykdomos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio I ir II dalies bei 

vidurinio ugdymo 

programos. 

Gimnazija turi 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

skyrių adresu:  Mokyklos g. 

3, Plateliai. 

Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

reorganizuojama, sujungiant su Plungės 

r. Šateikių pagrindine mokykla. Nuo 

2021 m. rugsėjo 1 d. veiksianti įstaiga – 

Plungės r. Liepijų mokykla, turinti 

pagrindinio ugdymo skyrius 

Šateikiuose ir Plateliuose bei 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo skyrių Plateliuose (Šateikiuose 

ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas vykdomas tose pačiose 

Plungės r. Liepijų 

mokykla 

Vykdomos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio I ir II 

dalies programos. 



 

 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas, tipas, 

vykdomos 

programos 

Situacija 

2020–2021 mokslo metais 

2021–2025 metai 

Įstaigos steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų būdai ir 

etapai 

Įstaigos 2025 m. rugsėjo 1 d. 

(po steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų) 

Pavadinimas Programos 

Skyriuje ugdomi 46 vaikai. patalpose, Šateikių skyriuje). 

11. Plungės r. Šateikių 

pagrindinė mokykla 

Iš viso 153 ugdytiniai. 

Vykdomos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio I ir II dalies 

ugdymo programos. 

Pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas ugdomi 35 

vaikai. 

Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

reorganizuojama, sujungiant su Plungės 

r. Platelių gimnazija. Nuo 2021 m. 

rugsėjo 1 d. veiksianti įstaiga – Plungės 

r. Liepijų mokykla, turinti pagrindinio 

ugdymo skyrius Šateikiuose ir 

Plateliuose bei ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo skyrių 

Plateliuose (Šateikiuose ikimokyklinis 

ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas 

tose pačiose patalpose, Šateikių 

skyriuje). 

Plungės r. Liepijų 

mokykla 

Vykdomos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio I ir II 

dalies programos. 

12.  Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus 

Valančiaus gimnazija 

Iš viso 231 ugdytinis. 

Vykdomos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio I ir II dalies bei 

vidurinio ugdymo 

programos. 

Pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas ugdomi 45 

vaikai. 

 

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 

kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 

atitinkami sprendimai, remiantis 

švietimo įstaigų tinklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

Plungės r. 

Žemaičių 

Kalvarijos 

Motiejaus 

Valančiaus 

gimnazija 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio I ir II 

dalies bei vidurinio 

ugdymo programos. 

 

Ankstyvojo ugdymo įstaigų grupė 

13. Plungės lopšelis- 

darželis „Nykštukas“ 

Iš viso 129 ugdytiniai. 

Vykdomos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programos. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. prijungiamas 

Kantaučių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo skyrius 

Plungės lopšelis- 

darželis 

„Nykštukas“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programos. 



 

 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas, tipas, 

vykdomos 

programos 

Situacija 

2020–2021 mokslo metais 

2021–2025 metai 

Įstaigos steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų būdai ir 

etapai 

Įstaigos 2025 m. rugsėjo 1 d. 

(po steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų) 

Pavadinimas Programos 

14. Plungės lopšelis – 

darželis „Pasaka“ 

Iš viso 212 ugdytinių. 

Vykdomos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programos. Veikia dvi 

specialiosios grupės, 

kuriose ugdomi 22 vaikai. 

Be struktūrinių pokyčių Plungės lopšelis – 

darželis „Pasaka“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programos. 

15. Plungės lopšelis- 

darželis 

„Raudonkepuraitė“ 

 Iš viso 97 ugdytiniai. 

Vykdomos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programos. 

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. steigiamas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo skyrius adresu: A. Vaišvilos 

33A, Plungė (dabartinės Plungės 

vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės 

mokyklos patalpos) 

Plungės lopšelis- 

darželis 

„Raudonkepuraitė“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programos. 

16. Plungės lopšelis – 

darželis „Rūtelė“ 

Iš viso 226 ugdytiniai. 

Vykdomos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programos. 

Be struktūrinių pokyčių Plungės lopšelis – 

darželis „Rūtelė“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programos. 

17. Plungės lopšelis – 

darželis „Saulutė“ 

Iš viso 222 ugdytiniai. 

Vykdomos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programos. 

Be struktūrinių pokyčių Plungės lopšelis – 

darželis „Saulutė“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programos. 

18. Plungės lopšelis –

darželis „Vyturėlis“ 

Iš viso 272 ugdytiniai. 

Vykdomos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programos. Turi skyrius: 

Prūsaliuose (38 vaikai) ir 

Didvyčiuose (26 vaikai) 

Be struktūrinių pokyčių Plungės lopšelis –

darželis 

„Vyturėlis“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programos. 

19. Plungės r. Žlibinų 

kultūros centras 

(Kantaučių 

Iš viso 18 ugdytinių. 

Vykdomos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo veikla perleidžiama Plungės 

Plungės r. Žlibinų 

kultūros centras 

 



 

 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas, tipas, 

vykdomos 

programos 

Situacija 

2020–2021 mokslo metais 

2021–2025 metai 

Įstaigos steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų būdai ir 

etapai 

Įstaigos 2025 m. rugsėjo 1 d. 

(po steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų) 

Pavadinimas Programos 

daugiafunkcis centras) programos. lopšeliui-darželiui „Nykštukas“. 

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir švietimo pagalbos įstaigų grupė 

20. Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Iš viso 603 mokiniai. 

Vykdomos formalųjį 

švietimą papildančios 

programos mokyklinio 

amžiaus vaikams ir 

neformaliojo ugdymo 

ilgalaikės bei trumpalaikės 

programos vaikams bei 

suaugusiems. Papildomai 

(2020 m. gruodžio mėnesio 

duomenimis) mokosi 5 

suaugę asmenys. 

Be struktūrinių pokyčių Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Vykdomos 

formalųjį švietimą 

papildančios 

programos 

mokyklinio amžiaus 

vaikams ir 

neformaliojo 

ugdymo ilgalaikės 

bei trumpalaikės 

programos vaikams 

bei suaugusiems. 

21. Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Vykdomas neformalusis 

suaugusiųjų švietimas ir 

kvalifikacijos tobulinimas, 

teikiama švietimo pagalba 

vaikams ir jų šeimos 

nariams, teikiama metodinė 

pagalba rajono švietimo 

įstaigoms, centralizuotai 

tvarkoma įstaigų 

buhalterinė apskaita bei 

centralizuotai teikiama IKT 

priežiūros paslauga.  

Be struktūrinių pokyčių Plungės paslaugų 

ir švietimo 

pagalbos centras 

Vykdomas 

neformalusis 

suaugusiųjų 

švietimas ir 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

teikiama švietimo 

pagalba vaikams ir 

jų šeimos nariams, 

teikiama metodinė 

pagalba rajono 

švietimo įstaigoms, 

centralizuotai 

tvarkoma įstaigų 

buhalterinė apskaita 



 

 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas, tipas, 

vykdomos 

programos 

Situacija 

2020–2021 mokslo metais 

2021–2025 metai 

Įstaigos steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų būdai ir 

etapai 

Įstaigos 2025 m. rugsėjo 1 d. 

(po steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų) 

Pavadinimas Programos 

bei centralizuotai 

teikiama IKT 

priežiūros paslauga. 

22. Plungės sporto ir 

rekreacijos centras 

Iš viso 501 mokinys. 

Vykdomos formalųjį 

švietimą papildančios 

programos mokyklinio 

amžiaus vaikams ir 

neformaliojo ugdymo 

ilgalaikės bei trumpalaikės 

programos vaikams. 

Be struktūrinių pokyčių Plungės sporto ir 

rekreacijos centras 

Vykdomos 

formalųjį švietimą 

papildančios 

programos 

mokyklinio amžiaus 

vaikams ir 

neformaliojo 

ugdymo ilgalaikės 

bei trumpalaikės 

programos vaikams. 

23. Plungės r. Platelių 

meno mokykla 

Iš viso 206 mokiniai. 

Vykdomos formalųjį 

švietimą papildančios 

programos mokyklinio 

amžiaus vaikams. 

Be struktūrinių pokyčių Plungės r. Platelių 

meno mokykla 

Vykdomos 

formalųjį švietimą 

papildančios 

programos 

mokyklinio amžiaus 

vaikams. 

_________________________ 



 

 

 

 

 

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SPRENDIMO PROJEKTO 
„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 18 D. 

SPRENDIMO NR. T1-52 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO 

ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO 

PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO“ 

 

2022 m. kovo 4 d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė – pakeisti Plungės 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano, patvirtinto 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-52 „Dėl Plungės 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“, 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija, vadovaujantis švietimo įstaigų tinklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. Pagal galiojantį teisinį 

reglamentavimą, tinklo pertvarkos plane reikia nurodyti, jog nuo 2022 metų rugsėjo 1 d. Plungės 

„Saulės“ gimnazijoje nebevykdoma suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo programa, nes nėra 

pakankamo mokinių skaičiaus.  

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Korekcijos 

atliekamos vadovaujantis švietimo įstaigų tinklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

4.  Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Siūloma pakeisti galiojančio Savivaldybės sprendimo 

1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija. 

5.  Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas,  nurodyti finansavimo šaltinius. Lėšų nereikės  

6.  Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Reikalinga pakeisti Plungės rajono savivaldybės 

švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą, patvirtintą Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-52 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 

švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ ir jį keitusius 

sprendimus. 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos vertinimas. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra. Vertinimas neatliekamas. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas.  Švietimo ir sporto skyriaus 

iniciatyva. 

 9. Nurodyti, kuri sprendimo  projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. Nėra. 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi būti 

išsiųstas.  Plungės r. savivaldybės administracijai ir Plungės r. švietimo įstaigoms.  

11. Kita svarbi informacija. Nėra. 

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (pagrįsti, kokios galimos teigiamos, 

neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų pasekmių būtų 

išvengta).* 

 

 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai  Nenumatomas 



 

 

 

Finansams  Nenumatomas 

Socialinei aplinkai  Nenumatomas 

Viešajam administravimui  Nenumatomas 

Teisinei sistemai  Nenumatomas 

Kriminogeninei situacijai Korupcijai įtakos neturės Nenumatomas 

Aplinkai  Nenumatomas 

Administracinei naštai  Nenumatomas 

Regiono plėtrai  Nenumatomas 

Kitoms sritims, asmenims ar 

jų grupėms 

 Nenumatomas 

 

* 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. 

 

Rengėjas                                    

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas                             Gintautas Rimeikis 

 


