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TEIKIMAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2022 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-118 „DĖL PRIĖMIMO LAIKO Į
BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS, KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS
KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS PROGRAMAS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS GRUPĖSE 2022-2023 MOKSLO METAMS
NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Pakruojo rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) 2022 m. balandžio
28 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir
mokinių skaičiaus klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir
vaikų skaičiaus grupėse 2022-2023 mokslo metams nustatymo “ (toliau – Sprendimas) 1.1
papunkčiu nustatė 2022-2023 mokslo metams bendrojo ugdymo mokyklose pagal vykdomas
ugdymo programas mokinių skaičių klasėse ir klasių skaičių pagal 1 priedą.
Vykdant Pakruojo rajono savivaldybės administracinę priežiūrą, buvo įvertintas
Sprendimo 1 priedo teisėtumas ir nustatyta, kad Sprendimo 1 priedo trečia eilutė, kurioje nustatytas
Žeimelio gimnazijos klasių skaičius ir mokinių skaičius klasėse pagal vykdomas ugdymo
programas, o tiksliau IV gimnazijos klasėje nustatytas mokinių skaičius 8, neatitinka aukštesnės
galios teisės aktų nuostatų.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad mokykla
bendrojo ugdymo programas gali vykdyti, jei atitinka Vyriausybės patvirtintose Mokyklų,
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse nustatytus bendruosius ir
specialiuosius kriterijus. Pažymėtina ir tai, kad Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019
(2019 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-199 redakcija), 2 punkte nustatyta, kad valstybinių ir
savivaldybių mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas
(savininkas), nustatydami bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičių, priskirdami
bendrojo ugdymo mokykloms aptarnavimo teritorijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, 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“ ir sąrašu.
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių (toliau –
Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768
(2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1110 redakcija), 25.7 papunktyje nustatytas vienas iš
bendrųjų kriterijų, kuriuos turi atitikti mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programą – klasės, tam

2
tikrais atvejais jungtinės klasės sudaromos mokslo metams taip, kad užtikrintų bendrųjų ugdymo
programų ir bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimą ir atitiktų klasių, jungtinių klasių bendrosiose
bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo kriterijus, nurodytus Taisyklių 1 priede „Klasių, jungtinių
klasių bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo kriterijų 2022-2023 ir 2023-2024
mokslo metams sąrašas“. 2022-2023 mokslo metams mažiausias mokinių skaičius pagal vidurinio
ugdymo programą, t. y. III gimnazijos ir IV gimnazijos klasėse, gali būti po 12 mokinių.
Pažymėtina, kad Taisyklėse nėra nuostatos, leidžiančios sudaryti mažesnę klasę, kurioje mokoma
pagal vidurinio ugdymo programą, nei nustatytas mažiausias mokinių skaičius klasėse Taisyklių 1
priede.
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad Taisyklių 25.7 papunktyje nurodyta, kad jeigu
savivaldybės ir valstybinės mokyklos klasėje, jungtinėje klasėje yra mažesnis mokinių skaičius už
Taisyklių 1 priede nustatytą mažiausią mokinių skaičių, tokiai klasei, jungtinei klasei mokymo lėšos
iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto neskiriamos, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.
Pakruojo rajono Žeimelio gimnazijos IV gimnazijos klasė į numatytų atvejų sąrašą nepatenka.
Todėl Savivaldybės tarybai nustačius mažesnį Žeimelio gimnazijos IV gimnazijos klasės mokinių
skaičių, nei nustatytas Taisyklių 1 priede, nebus užtikrintas vidurinio ugdymo programos
įgyvendinimas. Todėl konstatuotina, kad nesusidarant minimaliam 12 mokinių IV gimnazijos
klasėje, kaip nustatyta Taisyklių 1 priede, Žeimelio gimnazijoje negali būti sudaroma IV
gimnazijos klasė.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
(toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų –
savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas,
vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų
veikla ir jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus.
Įvertinus nurodytą teisinį reglamentavimą konstatuotina, kad Sprendimo 1 priedo trečioje
eilutėje nustatytas Žeimelio gimnazijos IV gimnazijos klasėje mokinių skaičius prieštarauja
Švietimo įstatymo 43 straipsnio 7 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų
Taisyklių 25.7 papunkčio bei Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkto nuostatoms.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d.
sprendimo Nr. T-118 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių
skaičiaus klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų
skaičiaus grupėse 2022-2023 mokslo metams nustatymo“ 1.1 papunkčiu nustatyto mokinių
skaičiaus klasėse ir klasių skaičiaus 1 priedo trečios eilutės (Žeimelio gimnazija) pakeitimo
klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausybės atstovo teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame
posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui
raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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