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P a k e i č i u Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo
ir mokslo ministerija, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-341 „Dėl Bendrojo
ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tinklo
pertvarkos 2017–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“:
1. Papildau 19 punktu:
„19. Atlikus 4 (Kauno VSC (berniukai), Vėliučionių VSC (berniukai), Vilniaus VSC
(mergaičių) ir Kauno VSC „Saulutė“ (mergaičių) VSC 2017 m. II ir III ketvirčių stebėsenos analizę
dėl vaikų skaičiaus, pastatų dydžių, finansavimo, nustatytos šios esminės VSC tinklo pertvarkos
priežastys:
19.1. valstybės keliami reikalavimai vidutinės priežiūros priemonės skyrimui: Vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo naujos redakcijos, kuri įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 1 d., 10
straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vaiko vidutinės priežiūros priemonė turi būti skiriama tik išimtiniais
atvejais, kuo trumpesniam terminui ir atsižvelgiant į vaiko interesus. Tokiu teisiniu reguliavimu
Lietuva turi užtikrinti tarptautiniuose dokumentuose įtvirtinto ultima ratio principo laikymąsi,
Jungtinių Tautų dokumentų nuostatų bei atitinkamų institucijų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą
dėl nepilnamečių, padariusių nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, laisvės apribojimo,
sulaikymo, suėmimo ar įkalinamo pagal įstatymą tik kraštutiniu atveju ir kiek įmanoma trumpesniam
laikui;
19.2. valstybės keliami reikalavimai vidutinės priežiūros priemonę vykdantiems vaikų
socializacijos centrams ir jų pasirengimui juos įgyvendinti: Kompleksiškai teikiamos pagalbos,
specialiojo ugdymo mokyklų / centrų ir vaikų socializacijos centrų veiklos kokybės gerinimo 2015–
2017 metų tarpinstituciniame veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1325 „Dėl Kompleksiškai teikiamos pagalbos,
specialiojo ugdymo mokyklų / centrų ir vaikų socializacijos centrų veiklos kokybės gerinimo 2015–
2017 metų tarpinstitucinio veiksmų plano patvirtinimo“, numatyta gerinti socializacijos centrų
veiklos kokybę, mažinti vaikų skaičių ir centrų skaičių, pasirengti naujo tipo vaikų socializacijos
centro steigimui, laipsniškai vykdyti esamų centrų pertvarką, prireikus steigti naujo tipo vaikų
socializacijos centrus;
19.3. vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, skaičiaus mažėjimas: 2017 m.
gegužės 22 d. Kauno VSC (berniukų) ir Vėliučionių VSC (berniukų) mokėsi 37 vaikai, o 2017 m.
rugsėjo 4 d. – 29 vaikai ( sumažėjo 24,7 proc.); 2017 m. gegužės 22 d. Vilniaus VSC (mergaičių) ir
Kauno VSC „Saulutė“ (mergaičių) mokėsi 24 vaikai, o 2017 m. rugsėjo 4 d. – 20 vaikų (sumažėjo
16,7 proc.);
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19.4. 2017 m. III ketvirtį VSC mokėsi žymiai mažiau vaikų, nei gali juose mokytis: pagal
Kauno VSC (berniukų) ir Vėliučionių VSC (berniukų) nuostatus šiuose centruose gali mokytis 56
vaikai, mokosi 29. Vadinasi, šie VSC užpildyti 48,3 proc. Pagal Vilniaus VSC (mergaičių) ir Kauno
VSC „Saulutė“ (mergaičių) nuostatus šiuose centruose gali mokytis 48 vaikai, o mokosi 20. Vadinasi,
šie VSC užpildyti 41,7 proc. Mažiausiai užpildyti Kauno VSC (berniukų) – 45,9 proc., Vilniaus
VSC (mergaičių) – 37,5 proc. (Vėliučionių VSC (berniukų) – 50 proc., Kauno VSC „Saulutė“
(mergaičių) – 45,8 proc.);
19.5. veikia 3 VSC berniukams, kuriuose pagal jų nuostatus gali mokytis 72 vaikai. 2017 m.
III ketvirtį šiuose VSC mokėsi 43 mokiniai. Pagal berniukų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros
priemonė, skaičių, kad būtų užtikrintas šios priemonės vykdymas, pakanka 2 VSC berniukams;
19.6. veikia 2 VSC mergaitėms, kuriuose pagal jų nuostatus gali mokytis 48 vaikai. 2017 m.
III ketvirtį šiuose VSC mokėsi 20 mokinių. Pagal mergaičių, kurioms paskirta vidutinės priežiūros
priemonė, skaičių, kad būtų užtikrintas šios priemonės vykdymas, pakanka 1 VSC mergaitėms;
19.7. VSC pastatų bendras plotas ir būklė:
19.7.1. Kauno VSC (berniukų) turi 2-jų korpusų pastatą, kurio bendras plotas – 5 280 m²
(išnuomota 1 684 m²), vienam vaikui III ketvirtį (rugsėjo 4 d.) teko 277 m². Kauno VSC pastato
ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui reikalingos papildomos investicijos (apie 19 tūkst.
Eur);
19.7.2. Vėliučionių VSC (berniukų) turi 8 pastatus, kurių bendras plotas – 5772 m²
(nenaudojama 3 123 m², išnuomota 917 m²), vienam vaikui III ketvirtį (rugsėjo 4 d.) teko 108 m²;
Racionaliai naudojami pastatai: administracinis pastatas nenaudojamas, atnaujintos edukacinės
erdvės ir gyvenamosios patalpos;
19.7.3. Vilniaus VSC (mergaičių) turi 3 pastatus, kurių bendras plotas – 5577 m² (išnuomota
1 065 m²), vienam vaikui 2017 m. III ketvirtį (rugsėjo 4 d.) teko 501 m². Vilniaus VSC (mergaičių)
pastato, kuriame vykdomas mokymas, sienų hidroizoliavimui, blokinių siūlių rekonstravimui, patalpų
vidaus remontui, gyvenamųjų kambarių remontui ir naujiems baldams reikalingos papildomos
investicijos (apie 29 tūkst. Eur);
19.7.4. Kauno VSC „Saulutė“ turi 2 pastatus, kurių bendras plotas – 4824 m², vienam vaikui
III ketvirtį (rugsėjo 4 d.) teko 439 m². VSC „Saulutė“ 2015–2016 m. edukacinės ir gyvenamosios
patalpos modernizuotos, pakeista elektros instaliacija, langai, miegamieji kambariai aprūpinti naujais
baldais ir kt. (investuota 130,4 tūkst. Eur);
19.8. finansavimas 2017 metais:
19.8.1. Kauno VSC (berniukų) vienam vaikui skirta 22 875 Eur (skaičiuojant planiniam
mokinių skaičiui – 24) mokymo ir aplinkos lėšų;
19.8.2. Vėliučionių VSC (berniukų) vienam vaikui skirta 20 718 Eur (skaičiuojant planiniam
mokinių skaičiui – 32) mokymo ir aplinkos lėšų;
19.8.3. Vilniaus VSC (mergaičių) vienam vaikui skirta 23 209 Eur (skaičiuojant planiniam
mokinių skaičiui – 24) mokymo ir aplinkos lėšų;
19.8.4. Kauno VSC „Saulutė“ (mergaičių) vienam vaikui skirta 24 750 Eur (skaičiuojant
planiniam mokinių skaičiui – 24);
19.9. mažėjant vaikų skaičiui, kuriems skiriama vidutinės priežiūros priemonė, 5 VSC
finansavimas – neracionalus ir neefektyvus valstybės biudžeto lėšų panaudojimas;
19.10. lyginamosios analizės būdu nustatyta, kad pakanka 2 VSC berniukams ir 1 VSC
mergaitėms;
19.11. palyginus Kauno VSC (berniukų) ir Vėliučionių VSC (berniukų) 2017 m. III ketvirtį
mažiau berniukų buvo mokoma Kauno VSC, taip pat Kauno VSC blogiau užpildytos patalpos,
daugiau bendrojo pastatų ploto teko 1 vaikui, daugiau skirta mokymo ir aplinkos lėšų 1 vaikui,
reikalingos papildomos investicijos pastato ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui. Kauno
VSC (berniukų) vykdo pagrindinio ugdymo programą kaip ir Vėliučionių VSC (berniukų) ir
Gruzdžių VSC;
19.12. palyginus Vilniaus VSC (mergaičių) ir Kauno VSC „Saulutė“ (mergaičių) 2017 m. III
ketvirtį mažiau mergaičių buvo mokoma Vilniaus VSC (mergaičių), taip pat Vilniaus VSC
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(mergaičių) blogiau užpildytos patalpos, daugiau bendrojo pastatų ploto teko 1 vaikui, reikalingos
papildomos investicijos pastato, kuriame vykdomas mokymas, sienų hidroizoliavimui, blokinių siūlių
rekonstravimui, patalpų vidaus remontui, gyvenamųjų kambarių remontui ir naujiems baldams. Be
to, Vilniaus VSC (mergaičių) netinkama geografinė padėtis (netoli geležinkelio stoties);
19.13. Likvidavus Kauno VSC (berniukų) ir Vilniaus VSC (mergaičių) bus sutaupyta apie 1
milijoną 100 tūkst. Eur (Vilniaus VSC 557 tūkst. Eur, Kauno VSC 549 tūkst. Eur) valstybės biudžeto
lėšų kasmet. Vadovaujantis viešojo administravimo efektyvumo ir proporcingumo principais
sutaupytas lėšas tikslingiau panaudoti ugdymo kokybei užtikrinti kituose VSC.“
2. Pakeičiu 1 priedą:
2.1. Pakeičiu 14 pastraipą ir ją išdėstau taip:
Likviduojamas. Iki 2018 m. vasario
„Vilniaus vaikų
28 d.“
socializacijos centras.
Tipas: pagrindinė mokykla.
Vykdomos programos:
pagrindinio ugdymo antroji
dalis, socialinių įgūdžių
ugdymo, ikiprofesinio
mokymo, neformaliojo vaikų
švietimo.
Mokinių skaičius 2017 m.
rugsėjo 1 d.: 9 mokiniai (24
pagal nuostatus).
2.2. Pakeičiu 17 pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Kauno vaikų socializacijos Likviduojamas. Iki 2018 m. vasario
centras.
28 d.“
Tipas: pagrindinė mokykla.
Vykdomos programos:
pagrindinio ugdymo,
ikiprofesinio mokymo ir
neformaliojo vaikų švietimo.
Mokinių skaičius 2017 m.
rugsėjo 1 d.: 13 mokinių (16
pagal nuostatus).

Švietimo ir mokslo ministrė

Jurgita Petrauskienė

