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P a k e i č i u 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendruosius ugdymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo 

metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“: 
 

1. Pakeičiu 53.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 
 

„53.5. lietuvių kalbai ir lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti mokykloje, kurioje įteisintas 

mokymas tautinės mažumos kalba (kalbos), klasėje esant ne mažiau kaip 18 mokinių pagal pradinio 

ugdymo programą, 21 mokiniui – pagal pagrindinio ugdymo programą;“. 
 

2. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip: 
 

„75. Minimalus pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per dvejus 

mokslo metus ir per savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės ir 2–4 klasėse – 45 minutės: 

Klasė 

 

Dalykai 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso skiriama 

pamokų pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas (tikyba arba 

etika) 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 

140 (4) 1–2 klasė 3–4 klasė 

70 (1; 1) 70 (1 ;1) 

Lietuvių kalba 280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 

1015 (29) 1–2 klasė 3–4 klasė 

525 (8; 7) 490 (7; 7) 

Gimtoji kalba (baltarusių, 

lenkų, rusų, vokiečių, kt.)* 
245* (7*) 245* (7*) 245* (7*) 245* (7*) 

980* (28*) 1–2 klasė 3–4 klasė 

490* (7*; 7*) 490* (7*; 7*) 

Lietuvių kalba* 175* (5*) 140* (4*) 175 (5*) 175 (5*) 

665* (19*) 1–2 klasė 3–4 klasė 

315* (5*; 4*) 350* (5*; 5*) 

Užsienio kalba (anglų, 

prancūzų ar vokiečių) 

0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

210 (6) 1–2 klasė 3–4 klasė 

70 (2) 140 (4) 

Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 
630 (18) 

1–2 klasė 3–4 klasė 
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315 (4; 5) 315 (4; 5) 

Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

280 (8) 1–2 klasė 3–4 klasė 

140 (2; 2) 140 (2; 2) 

Meninis ugdymas (dailė ir 

technologijos, muzika, šokis, 

teatras) 

175 (5) 175 (5) 175 (5) 
175/140 * 

(5/4*) 
700 (20/19*) 

1–2 klasė 3–4 klasė 

350 (5; 5) 350/315* (5; 5/4*) 

Fizinis ugdymas** 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

420 (12) 1–2 klasė 3–4 klasė 

210 (3; 3) 210 (3; 3) 

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius per mokslo metus 

805/945* 

(23/27*) 

875/1015* 

(25/29*) 

840/1015* 

(24/29*) 

875/1015* 

(25/29*) 3 395/3 990* 

 

(97/114*) 

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius per dvejus mokslo 

metus 

1 680/1 960 * 

 

(23/27*; 25; 29*) 

1 715/2030* 

 

(24/29*; 25/29*) 

Pamokos, skiriamos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti 70/35* (2/1*) 105/70* (3/2*) 

175/105* 

 

(5/3*) 

Neformalusis švietimas 140 (4) 140 (4) 280 (8) 

Pastabos: 

* mokykloje, kurios nuostatose (įstatuose) įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba; 

** fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo Kūno kultūros bendrąją programą.“ 

 

3. Pakeičiu 82.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 
 

„82.5. meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras): 

82.5.1. Muzikos programai įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 valandas per savaitę); 

82.5.2. Dailės ir technologijų programai įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 valandas 

per savaitę), iš jų – technologiniam ugdymui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip vieną trečiąją 

dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko; 

82.5.3. mokykla renkasi trečią meninio ugdymo sritį iš Šokio ir Teatro programų. Pasirinktai 

programai įgyvendinti skiriamos 35 pamokos per metus (1 valanda per savaitę); 

82.5.4. gali būti organizuojamas kryptingas meninis ugdymas. Mokykla parengia Kryptingo 

meninio ugdymo programą, kurią tvirtina mokyklos vadovas;“. 

 

 

 
 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė 
 


