
 

 

 
 

 

KAUNO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  TARYBA 

 

 

1 POSĖDIS 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ STEIGIMO, 

REORGANIZAVIMO, VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS  

2008–2012 M. PLANO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 
 

2012 m. sausio 26 d.  Nr. TS-1 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,  

Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 6 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio  

2 dalies 21 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 

(Žin., 2011, Nr. 79-3869), Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. 

sprendimo Nr. 82 „Dėl Kauno rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2004–2012 m. 

bendrųjų krypčių“ 2 punktu, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Kauno rajono savivaldybės mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus 

struktūros pertvarkos 2008–2012 m. plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. TS-199 (2009 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. TS-138 

pakeitimas, 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-102 redakcija, 2011 m. gegužės 5 d. 

sprendimo Nr. TS-22 pakeitimas ir papildymas), lentelės 5,9 ir 10 punktus ir išdėstyti juos 

taip: 

„ 

Eil.

Nr. 

Mokyklos 

pavadinimas, 

vykdomos 

programos 

Reorganizavimo 

būdai 

Planuojama 

reorganizavimo, 

pertvarkymo 

pabaigos, 

likvidavimo 

data 

Mokyklos 

pavadinimas 

po 

reorganizacijos 

Vykdomos 

programos po 

reorganizacijos 

5. Čekiškės 

Prano 

Nevykdoma 

vidaus 

2012 m. Čekiškės 

Prano 

Pradinio, 

pagrindinio ir 
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Dovydaičio 

vidurinė 

mokykla, 

vykdanti 

pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio 

ugdymo 

programas, 

Liučiūnų 

pradinio 

ugdymo 

skyrius 

struktūros 

pertvarka, 

Liučiūnų skyrius 

nelikviduojamas 

Dovydaičio 

vidurinė 

mokykla  

vidurinio 

ugdymo 

programos 

Liučiūnų 

skyriuje – 

padinio 

ugdymo 

programa 

9. Saulėtekio 

Antano 

Mackevičiaus 

pagrindinė 

mokykla, 

vykdanti 

priešmokykli 

nio, pradinio ir 

pagrindinio 

ugdymo 

programas, 

Daugėliškių 

pradinio 

ugdymo 

skyrius 

Nereorganizuojama 2012 m. Saulėtekio 

Antano 

Mackevičiaus 

pagrindinė 

mokykla 

 

Pradinio ir 

pagrindinio 

ugdymo 

programos, 

Daugėliškių 

skyriuje – 

priešmokyklini

o ir pradinio 

ugdymo 

programos 

10. 

 

Viršužiglio 

pagrindinė 

mokykla, 

vykdanti 

priešmokykli 

nio, pradinio ir 

pagrindinio 

ugdymo 

programas 

Reorganizacija 

sujungiant su 

Piliuonos 

vidurine 

mokykla 

2012 m. Vidurinė 

mokykla 

 

Ikimokyklinio, 
priešmokyklini

o, pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio 

ugdymo 

programos 

„ 

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės mokyklų steigimo, 

reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkos 2008–2012 m. plano, patvirtinto Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. TS-199 (2009 m. balandžio 2 d. 

sprendimo Nr. TS-138 pakeitimas, 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-102 redakcija,  

2011 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. TS-22 pakeitimas ir papildymas), lentelės 12 punktą. 

3. Papildyti Kauno rajono savivaldybės mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus 

struktūros pertvarkos 2008–2012 m. plano, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. TS-199 (2009 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. TS-138 

pakeitimas, 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-102 redakcija, 2011 m. gegužės 5 d. 

sprendimo Nr. TS-22 pakeitimas ir papildymas), lentelę 16 punktu: 
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„ 

Eil.

Nr. 

Mokyklos 

pavadinimas, 

vykdomos 

programos 

Reorganizavimo 

būdai 

Planuojama 

reorganizavimo, 

pertvarkymo 

pabaigos, 

likvidavimo data 

Mokyklos 

pavadinimas 

po 

reorganizacijos 

Vykdomos 

programos po 

reorganizacijos 

16. Piliuonos 

vidurinė 

mokykla, 

vykdanti 

pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio 

ugdymo 

programas 

Reorganizacija 

sujungiant su 

Viršužiglio 

pagrindine 

mokykla 

2012 m. Vidurinė 

mokykla 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio 

ugdymo 

programos  

 

„ 

4. Įpareigoti Administraciją iki 2012-07-01 parengti Kauno rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2013–2015 metų bendrąjį planą, užtikrinant 

Tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės mokyklų steigimo, 

reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkos 2008–2012 m. plano pakeitimo ir papildymo“ 

patvirtinto plano įgyvendinimo tęstinumą. 

 

 

Meras                     Valerijus Makūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


