Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 8 D.
ĮSAKYMO NR. 341 „DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO
TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA,
TINKLO PERTVARKOS 2017–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2020 m.

d. Nr.
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 8 d. įsakymą
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. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių
savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tinklo pertvarkos 2017–2020
metų bendrasis planas nauja redakcija nedėstomas):
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR
PAREIGAS ĮGYVENDINA ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA, TINKLO
PERTVARKOS 2017–2020 METŲBENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi ir
įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 2.1
papunktį:
1 . T v i r t i n u Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų bendrąjį planą (toliau –
Bendrasis planas) (pridedama).
2. P a v e d u Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamentui vykdyti 1 punktu patvirtinto Bendrojo plano įgyvendinimo stebėseną ir prireikus
Bendrojo plano pakeitimo projektą teikti švietimo, mokslo ir sporto ministrui.
3 . N u s t a t a u , kad už Bendrojo plano įgyvendinimą yra atsakingas Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas
Aldakauskas.“
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2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko
teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų
bendrąjį planą:
2.1. pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:
„PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2017 m. gegužės 8 d.
įsakymu Nr. V-341“;
2.2. pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR
PAREIGAS ĮGYVENDINA ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA,
TINKLO PERTVARKOS 2017–2020 METŲ BENDRASIS PLANAS“;
2.3. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija savininko pareigas ir teises
įgyvendina 19-oje valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems vaikams, 1 valstybinėje ikimokyklinio ugdymo mokykloje specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams, 10-yje valstybinių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių
mokomąja kalba ir 2 valstybinėse ikimokyklinio ugdymo mokyklose lietuvių mokomąja kalba.“;
2.4. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimas, likvidavimas, struktūros pertvarka,
steigimas atliekamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo,
struktūros pertvarkos, steigimo planu, pateiktu Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių savininko
teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tinklo pertvarkos 2017–2020
metų bendrojo plano 1 priede.“;
2.5. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas vykdomas vadovaujantis
Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planu, pateiktu Bendrojo ugdymo mokyklų,
kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tinklo
pertvarkos 2017–2020 metų bendrojo plano 2 priede.“;
2.6. papildau 141 punktu:
„14.1 Atlikus LSKVIUC ir LKNUC veiklos analizę nustatytos šios LSKVIUC
reorganizavimo priežastys:
141.1. LSKVIUC ir LKNUC veikia Vilniuje: LSKVIUC buveinės adresas – Bistryčios g.
9A, LT-10320 Vilnius, LKNUC buveinės adresas – Filaretų g. 26, LT-01210 Vilnius;
141.2. LSKVIUC ir LKNUC vykdo ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo
programas. LSKVIUC gali būti ugdomi 36 vaikai. 2020 m. sausio 1 d. LSKVIUC ugdomi 22
vaikai pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pagal priešmokyklinio ugdymo programą
neugdomas nė vienas vaikas. LKNUC pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomi 6 vaikai,
o pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 7 vaikai. Iš viso pagal ikimokyklinio ugdymo
programą ugdomi 28 vaikai, o pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 7 vaikai. Per 2 metus
LSKVIUC ugdomų vaikų skaičius sumažėjo 21,5 proc. LSKVIUC patalpos užpildytos 61,1
proc.;
141.3. LSKVIUC teikia specialiąją pedagoginę (surdopedagoginę) pagalbą ikimokyklinio
ir priešmokyklinio amžiaus kurtiesiems, neprigirdintiesiems, kochlearinių implantų
naudotojams, ugdomiems kitose mokyklose, namuose. 2020 m. sausio 1 d. LSKVIUC specialiąją
pedagoginę (surdopedagoginę) pagalbą teikė 15 vaikų (per 2 metus LSKVIUC vaikų, kuriems
teikiama specialioji (surdopedagoginė) pagalba, skaičius sumažėjo 16,7 proc.). LKNUC taip pat
teikia specialiąją pedagoginę (surdopedagoginę) pagalbą ikimokyklinio, priešmokyklinio
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amžiaus vaikams ir mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas. 2020 m. sausio
1 d. LKNUC specialiąją pedagoginę (surdopedagoginę) pagalbą teikė 87 mokiniams, iš jų – 58
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus (per 2 metus ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų skaičius, kuriems teikiama specialioji pedagoginė (surdopedagoginė) pagalba,
padidėjo 29,4 proc.);
141.4. LSKVIUC organizacinę struktūrą sudaro 2 skyriai: Ikimokyklinio ugdymo skyrius
ir Socialinio ugdymo skyrius. Šiems skyriams vadovauti skirti 2 skyriaus vedėjo etatai.
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus funkcijos – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikus (LKNUC Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus viena iš funkcijų irgi yra ugdyti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus). Socialinio ugdymo skyriaus funkcijos – teikti
specialiąją pedagoginę (surdopedagoginę), psichologinę pagalbą ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus kurtiesiems, neprigirdintiesiems, kochlearinių implantų naudotojams,
ugdomiems kitose mokyklose, namuose, konsultuoti, teikti informacinę, metodinę pagalbą
mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams) (LKNUC Švietimo pagalbos,
vertinimo ir konsultavimo skyrius taip pat vykdo šias funkcijas);
141.5. LSKVIUC prijungus prie LKNUC skyriaus teisėmis bus efektyviau naudojamos
LSKVIUC patalpos, mokyklos nekonkuruos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
skaičiaus, LKNUC ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bus sudarytos sąlygos
lankyti baseiną, esantį LSKVIUC patalpose. Taip pat bus efektyviau panaudojamos LSKCVIUC
ir LKNUC skiriamos mokymo lėšos (ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programos vykdyti, švietimo pagalbai teikti), ūkio lėšos (ūkiui valdyti).
Kasmet bus sutaupyta apie 180 tūkst. Eur. valstybės biudžeto lėšų. Vadovaujantis viešojo
administravimo efektyvumo ir proporcingumo principais sutaupytas lėšas tikslingiau panaudoti
ugdymo kokybei užtikrinti.“;
2.7. papildau 14² punktu:
„14². Atlikus Butrimonių pagrindinės mokyklos veiklos analizę nustatytos šios
reorganizavimo priežastys:
14².1. Butrimonių pagrindinė mokykla ir Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija
veikia Šalčininkų rajone: Butrimonių pagrindinės mokyklos buveinės adresas – Mokyklos g. 3,
Butrimonys, LT-17157 Šalčininkų r., Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos buveinės
adresas – šv. Jono Pauliaus II g. 3, LT-17126 Šalčininkai. Butrimonių kaime taip pat veikia
Šalčininkų r. Butrimonių gimnazija, kurioje ugdymas organizuojamas lenkų kalba. Atstumas tarp
Butrimonių pagrindinės mokyklos ir Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos yra 20 km;
14².2. Butrimonių pagrindinė mokykla ir Šalčininkų tūkstantmečio gimnazija vykdo
pagrindinio ugdymo programą. 2020 m. sausio 1 d. Butrimonių pagrindinėje mokykloje ugdomi
11 5–10 klasių mokinių: 6 klasėje mokosi 5 mokiniai, 7–8 klasė yra jungtinė, atitinkamai 7 klasėje
mokosi 2, 8 klasėje – 4 mokiniai. Dėl mokinių stygiaus 5, 9, 10 klasės nekomplektuojamos.
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje yra komplektuojama po 2 komplektus kiekvienos
5–8 klasės ir I–II gimnazijos klasės, mokinių skaičiaus vidurkis klasėje – 25;
14²3. Butrimonių pagrindinėje mokykloje 5–10 klasėse dirba 8 mokytojai, iš jų – 3 ne
pagrindinėje darbovietėje. Švietimo pagalbą teikia socialinis pedagogas, dirbantis 0,25 etato.
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje švietimo pagalbą teikia socialinis pedagogas,
logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, pagrindinio ugdymo dalykų moko 38 mokytojai,
iš jų 1 dirba ne pagrindinėje darbovietėje;
14²4. Butrimonių pagrindinę mokyklą skyriaus teisėmis prijungus prie Šalčininkų
tūkstantmečio gimnazijos Butrimonių pagrindinės mokyklos 5–10 klasių mokiniams bus
sudarytos sąlygos įgyti kokybišką pagrindinį išsilavinimą, lankyti neformaliojo švietimo
užsiėmimus, gauti reikiamą švietimo pagalbą. Į mokyklą ir iš jos mokiniai bus vežami
mokykliniu autobusu. Taip pat bus efektyviau panaudojamos Butrimonių pagrindinei mokyklai
ir Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijai skiriamos mokymo lėšos (ugdymo procesui
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organizuoti ir valdyti, pagrindinio ugdymo programai vykdyti, švietimo pagalbai teikti). Kasmet
bus sutaupyta apie 80 tūkst. Eur. valstybės biudžeto lėšų;
14²5. 2020 m. sausio 1 d. Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje mokosi 120 1–10
klasių mokinių, 21 mokinys pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir 11 mokinių pagal
priešmokyklinio ugdymo programą. Pastaruosius 5 metų mokinių skaičius yra pastovus. Nuo 2017
m. 650,47 m2 Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos patalpų pagal panaudą yra perduota
naudotis Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjui. Minėtose patalpose yra
ugdomi 140 Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokinių.
Siekiant užtikrinti tinkamą ugdymo sąlygų sudarymą abiejų mokyklų mokiniams valgykla, sporto
ir aktų salėmis, koridoriais ir kt. (iš viso 836,11 m2 ) mokiniai naudojasi bendrai. Vilniaus miesto
savivaldybė 2019 m. spalio 15 d. raštu Nr. A51-97976/19-(3.3.13.1E-M4) „Dėl Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų perdavimo“ prašo perduoti valstybei priklausančios
Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas.“
2.8. pakeičiu 1 priedą:
2.8.1. pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:
„Bendrojo ugdymo mokyklų, kurių
savininko teises ir pareigas įgyvendina
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
tinklo pertvarkos 2017–2020 metų
bendrojo plano 1 priedas“;
2.8.2. pakeičiu 2 pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Lietuvos kurčiųjų ir
1.
Dalyvauja Iki 2020 m.
rugpjūčio 31
neprigirdinčiųjų
reorganizavime.
ugdymo centras.
2. Atliekama struktūros d.
Tipas: gimnazija.
pertvarka:
keičiama
kurčiųjų
ir
Vykdomos
programos: Lietuvos
ikimokyklinio ugdymo, neprigirdinčiųjų ugdymo
paskirtis
iš
priešmokyklinio ugdymo, centro
tipo
pradinio
ugdymo, gimnazijos
specialiosios
mokyklos,
pagrindinio
ugdymo,
sutrikimą
akredituota
vidurinio klausos
turintiems
mokiniams
į
ugdymo.
Mokinių
skaičius: 72 mokinys, 7 gimnazijos tipo specialiojo
centrą
ir
priešmokyklinio amžiaus ugdymo
įsteigiamas
Ikimokyklinio
vaikai, 6 ikimokyklinio
amžiaus vaikai. Teikiama ugdymo skyrius
specialioji
pedagoginė
pagalba 87 vaikams,
ugdomiems
kitose
mokyklose,
namuose
(2020 m. sausio 1 d.)

Lietuvos kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centras.
Tipas: gimnazija.
Vykdomos programos:
ikimokyklinio ugdymo,
priešmokyklinio
ugdymo,
pradinio
ugdymo, pagrindinio
ugdymo, akredituota
vidurinio ugdymo.
Švietimo
pagalbos
ištekliais
naudojasi
kitos mokyklos, jų
mokiniai,
ikimokyklinio amžiaus
vaikai, tėvai (globėjai,
rūpintojai), pedagogai,
kiti specialistai“

2.8.3. pakeičiu 3 pastraipą ir ją išdėstau taip:
Reorganizuojamas
„Lietuvos sutrikusios
Iki 2020 m.
prijungiant prie Lietuvos
klausos vaikų
rugpjūčio 31
ikimokyklinio ugdymo
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų d.
centras.
ugdymo centro skyriaus
teisėmis

Lietuvos kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
centro Ikimokyklinio
ugdymo skyrius.

5

Grupė: ikimokyklinio
ugdymo mokykla.
Vykdomos programos:
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo.
Vaikų skaičius: 22
ikimokyklinio amžiaus.
Teikiama
specialioji
pedagoginė pagalba 15
vaikams,
ugdomiems
kitose
mokyklose,
namuose (2020 m. sausio
1 d.)

Vykdomos programos:
ikimokyklinio ugdymo,
priešmokyklinio
ugdymo“

2.8.4. pakeičiu 22 pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Butrimonių
Butrimonių pagrindinė
Iki 2020 m.
pagrindinė mokykla.
mokykla reorganizuojama
rugpjūčio 31
Tipas:
pagrindinė prijungiant ją prie Šalčininkų d.
mokykla.
Vykdomos Lietuvos tūkstantmečio
programos:
gimnazijos Pradinio ugdymo
ikimokyklinio ugdymo, skyriaus teisėmis
priešmokyklinio
ugdymo, pradinio.
Mokinių skaičius: 23
mokinių,
6
priešmokyklinio amžiaus
vaikai, 5 ikimokyklinio
amžiaus vaikai

Šalčininkų Lietuvos
tūkstantmečio
gimnazijos
Butrimonių
struktūrinis
padalinys.
Vykdomos programos:
ikimokyklinio ugdymo,
priešmokyklinio
ugdymo, pradinio
ugdymo“

2.8.5. pakeičiu 24 pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Vilniaus „Šaltinio“
Svarstoma dėl valstybei
Iki 2020 m.
pagrindinė mokykla.
priklausančios Vilniaus
gruodžio 31 d.“
Tipas: pagrindinė
„Šaltinio“ pagrindinės
mokykla. Vykdomos
mokyklos savininko
programos:
turtinių ir neturtinių teisių ir
ikimokyklinio ugdymo,
pareigų perdavimo Vilniaus
priešmokyklinio
miesto savivaldybei
ugdymo, pradinio
ugdymo, pagrindinio
ugdymo.
Mokinių skaičius: 152
mokiniai,
11
priešmokyklinio amžiaus
vaikų, 20 ikimokyklinio
amžiaus vaikų
2.8.4. pakeičiu 29 pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Šalčininkų Lietuvos
Dalyvauja reorganizavime
tūkstantmečio
gimnazija.

Iki 2020 m.
rugpjūčio 31
d.

Šalčininkų Lietuvos
tūkstantmečio
gimnazija su
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Tipas: gimnazija.
Vykdomos programos:
Ikimokyklinio ugdymo,
priešmokyklinio
ugdymo, pradinio
ugdymo, pagrindinio
ugdymo, akredituota
vidurinio ugdymo.
Mokinių skaičius: 589
mokiniai, 11
priešmokyklinio
amžiaus vaikų, 19
ikimokyklinio amžiaus
vaikų

Eil.
Nr.
1.

Butrimonių
struktūriniu
padaliniu.
Tipas: gimnazija.
Vykdomos programos:
ikimokyklinio ugdymo,
priešmokyklinio
ugdymo, pradinio
ugdymo, pagrindinio
ugdymo, akredituota
vidurinio ugdymo.
Butrimonių
struktūriniame
padalinyje:
ikimokyklinio ugdymo,
priešmokyklinio
ugdymo, pradinio
ugdymo“

2.9. pakeičiu 2 priedą:
2.9.1. pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:
„Bendrojo
ugdymo
mokyklų,
kurių
savininko
teises ir pareigas įgyvendina
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tinklo
pertvarkos 2017–2020 bendrojo plano 2
priedas“;
2.9.2. pakeičiu III skyrių ir jį išdėstau taip:
„III SKYRIUS
PRIEMONIŲ PLANAS
Priemonė
Atsakingas
Įgyvendinimo laikas

Parengiamas mokytojų, galinčių netekti
pedagoginio krūvio dėl mokyklų tinklo
pertvarkos, sąrašas ir pateikiamas
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamentui
2. Parengiamas
savivaldybių,
kurių
teritorijoje yra mokykla, ir gretimų
savivaldybių administracijų švietimo
padaliniams raštas, kuriame prašoma
informuoti apie laisvas darbo vietas
mokytojams savivaldybių mokyklose
mokytojų,
netenkančių
3. Sudaroma
pedagoginio darbo dėl mokyklų tinklo
pertvarkos, duomenų bazė, kurią prašoma
patalpinti savivaldybės interneto svetainėje

Mokyklos vadovas Iki sprendimo priėmimo
dėl mokyklos
reorganizavimo,
likvidavimo ar struktūros
pertvarkos
Švietimo, mokslo Gavus prašymą iš
ir sporto
mokyklos vadovo
ministerijos
Mokyklų veiklos ir
Regioninių
mokyklų skyriai
Švietimo, mokslo Pateikus duomenis
ir sporto
ministerijos
Mokyklų veiklos ir
Regioninių
mokyklų skyriai
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4.

5.

6.

7.

Stebima informacija apie skelbiamas
laisvas mokytojų pareigybes bendrojo
ugdymo mokyklose, Darbo biržos ir
savivaldybių interneto svetainėse – apie
laisvas mokytojo pareigybes bendrojo
ugdymo mokyklose
Skelbiama informacija apie mokytojus,
ieškančius darbo, interneto svetainėje
http://www.dirba.lt/mokvtoiai ir stebima
darbo pasiūla mokytojams šioje svetainėje

Reorganizuojamos Nuolat
/ Likviduojamos
mokyklos vadovas

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
Prašoma savivaldybių administracijų
švietimo padalinių skelbti savivaldybės
interneto svetainėje apie poreikį mokytojų,
kurie galėtų pavaduoti mokytojus,
turinčius laikiną nedarbingumą

Mokyklų vadovai. Esant poreikiui
Švietimo, mokslo
ir sporto
ministerijos
Mokyklų veiklos ir
Regioninių
mokyklų skyriai

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Mokyklų vadovai

Nuolat iki mokyklos
reorganizavimo /
likvidavimo

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

Algirdas Monkevičius

