
                              PATVIRTINTA 

      Šiaulių miesto savivaldybės  

      administracijos direktoriaus  

      2019 m.         d. įsakymu Nr. A- 

 

UGDYMO LĖŠŲ, SKIRIAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO NEFORMALIOJO 

ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOMS, APSKAIČIAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto neformaliojo švietimo ir sporto įstaigoms 

(toliau – NŠ), apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ugdymo 

lėšų dydžio asmenims, ugdomiems pagal neformaliojo švietimo  programas ir sportinio ugdymo 

etapus Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose, apskaičiavimą ir ugdymo lėšų 

naudojimą.   

2. Šis Aprašas taikomas įstaigoms, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių miesto 

savivaldybė, ir kuri Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti neformalųjį 

ugdymą ir (ar) formalųjį švietimą papildantį ugdymą, ar sportinį ugdymą (toliau – teikėjas),  

apskaičiuojant lėšas ugdymui iš savivaldybės biudžeto. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. NŠ mokiniai – vaikai, ugdomi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas (toliau – 

programas) ir sportininkai,  ugdomi pagal tam tikros sporto šakos sportinio ugdymo etapus;  

3.2. ugdymo lėšų dydis (toliau – NŠ lėšų dydis) – lėšos, reikalingos asmens, ugdomo pagal 

pasirinktą programą ar tam tikros sporto šakos sportinio ugdymo etapą, mokymo reikmėms 

metams. 

4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

bei Sporto įstatyme vartojamas sąvokas. 

5. Ugdymo lėšos apskaičiuojamos ir skiriamos: 

5.1. neformaliojo švietimo parengtai programai įgyvendinti, jei programa įtraukta į 

kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą sąrašą programų, 

finansuojamų iš savivaldybės biudžeto;  

5.2. sporto įstaigos parengtam ugdymo planui įgyvendinti; 

            5.3. neformaliojo švietimo ir sporto įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka spalio 1 d. pasirinko ir 

pradėjo lankyti vaikas ar sportininkas. 

 

II. NŠ LĖŠŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS 

 

 6. Bazinis NŠ lėšų dydis (toliau - NŠb) yra 420 Eur 

 7. NŠb apskaičiuotas šio Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka, kai grupės pedagoginio darbo 

valandų skaičius per savaitę (hb) lygus 6, o grupės vaikų skaičiaus vidurkis (nb) – 12. 
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 8. NŠb apskaičiuojamas sudėjus tokius koeficientus: 

 8.1. Lėšų dydis darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui pagal ugdymo planą ir lėšos 

ugdymo procesui organizuoti ir valdyti (kug).  

Šį koeficientą sudaro 3 dedamosios: ku - ugdymo programų įgyvendinimo; kv - ugdymo 

proceso organizavimo ir valdymo; ksoc  - socialinio draudimo. 

Ugdymo programų įgyvendinimo dedamoji (ku) apskaičiuojama savaitinių kontaktinių 

valandų skaičių (hs) padauginus iš mokslo metų savaičių skaičiaus (S), pridedant 45% (nuo 

kontaktinių valandų) pasirengimui ir vertinimui (hp), pridedant (proporcingai etatui (1512 val.)) ht1 -  

102 privalomas ir ht2 - 360 kitų valandų metams, skirtų  veikloms mokyklos bendruomenei ir 

profesiniam tobulėjimui (ht). Gautos valandos proporcingai paverčiamos etato dalimi (E) (vienas 

etatas lygus 1512 val. per metus). Gauta etato dalis (E), vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas (R) dauginamas iš  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto 

pareiginės algos bazinio dydžio (PABD),  dauginamas iš 12 mėnesių ir dalijamas iš vaikų skaičiaus 

vidurkio grupėje (nb), nustatyto šio Aprašo 1 priede. Kontaktinių valandų skaičius nustatytas Aprašo 

1 priede. 

Ugdymo proceso organizavimo ir valdymo išlaikymo dedamoji (kv) sudaro 10 procento 

ugdymo programų įgyvendinimo dedamosios (ku) dydžio. 

Socialinio draudimo dedamoji (ksoc) apskaičiuojama dedamosioms kug ir kv, taikant teisės aktų 

nustatytą socialinio draudimo įmokos tarifą. 

8.2. Lėšų dydis  kitoms mokymo reikmėms (kkt) sudaro 20 procentų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyto pareiginės algos bazinio dydžio (PABD). Lėšos kitoms mokymo reikmėms: 

vadovėliams, medžiagoms ir kitoms mokymo priemonėms; mokytojų ir kitų ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti; informacinėms ir komunikacinėms technologijoms 

(IKT) diegti ir naudoti (internetui diegti ir naudoti, duomenų bazėms, elektroniniams dienynams 

tvarkyti ir kitoms išlaidoms, susijusioms su IKT); kitoms mokymo reikmėms, tiesiogiai susijusioms 

su programų įgyvendinimu. 

9. Pagal šio Aprašo 8 ir 9 punkte išdėstytus rodiklius, NŠb apskaičiuojamas pagal formulę: 

NŠb =(kug+kkt)*12/n=((ku+kv+ksoc)+kkt=((ku+ku*10%)+(ku+ku*10%)*0,0145+(PABD)*20%))*12/n= 

((hk+hp+ht)/1512*PABD*R+(hk+hp+ht)/1512*PABD*R*10%)+((hk+hp+ht)/1512*PABD*R+(hk+hp

+ht)/1512*PABD*R*10%)*0,0145+(PABD)*20%))*12/n= 

([(hs*S+hs*S*45%+(hs*S-hs*S*45%)/(1512-hs*S-

hs*S*45%)*(ht1+ht2)]/1512*PABD*R+[(hs*S+hs*S*45%+(hs*S-hs*S*43%)/(1512-hs*S-

hs*S*45%)*(ht1+ht2)]/1512*PABD*R*10%+ ([(hs*S+hs*S*45%+(hs*S-hs*S*45%)/(1512-hs*S-

hs*S*45%)*(ht1+ht2)]/1512*PABD*R+[(hs*S+hs*S*45%+(hs*S-hs*S*45%)/(1512-hs*S-

hs*S*45%)*(ht1+ht2)]/1512*PABD*R*10%)*0,0145+(PABD)*20%))*12/n= 

([6*37+6*37*0,45+(6*37+6*37*0,45)/(1512-6*37-

6*37*0,45)*(102+200)]/1512*173+[6*37+6*37*0,43+(6*37+6*37*0,45)/(1512-6*37-

6*37*0,45)*(102+200)]/1512*173*0,10+([6*37+6*37*0,45+(6*37+6*37*0,45)/(1512-6*37-

6*37*0,45)*(102+200)]/1512*173+[6*37+6*37*0,45+(6*37+6*37*0,45)/(1512-6*37-

6*37*0,45)*(102+200)]/1512*173*0,10)*0,0145+173*0,2)*12/12=420 Eur 

            kur: 
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kug – bazinis koeficientas darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą ir ugdymo procesui 

organizuoti ir valdyti; 

kkt – koeficientas kitoms ugdymo reikmėms (20 proc. PABD dydžio); 

hs – kontaktinių valandų skaičius per savaitę; 

hk – kontaktinių valandų skaičius per metus; 

hp – valandos, skirtos pasirengimui ir vertinimui per metus; 

ht – valandos, skirtos veikloms įstaigos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui, iš kurių: 

ht1 – 102 privalomos valandos skirtos veikloms įstaigos bendruomenei ir profesiniam 

tobulėjimui (etatui, kurį sudaro 1512 val. per metus), 

ht2 –  360 kitų valandų skirtų  veikloms įstaigos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui 

(etatui, kurį sudaro 1512 val. per metus); 

R – vidutinis sąlyginis mokytojo ar trenerio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 

lygus 7,61; 

S – mokslo metų savaičių skaičiaus lygus 37. 

10. Sutartinis tam tikros grupės NŠ mokinio ar sportininko apskaičiavimo koeficientas (KNŠs) 

apskaičiuojamas priklausomai nuo pasirinktos programos kontaktinių valandų skaičiaus, kai 6 val. 

NU programa prilyginama sutartiniam koeficientui 1.  

11. Sutartiniai NŠ mokinių ar sportininkų apskaičiavimo koeficientai nurodyti šio Aprašo 2 

priede. 

12. NŠ lėšų suma, tenkanti tam tikros grupės mokiniui ar sportininkui, apskaičiuojama tam 

mokiniui ar sportininkui, nustatytą sutartinio NŠ mokinio apskaičiavimo koeficientą (KNŠs), 

padauginus iš NŠb (KNŠs × NŠb), kai NŠb = 420 Eur. 

13. NŠ teikėjo lėšų suma ateinantiems biudžetiniams metams apskaičiuojama pagal NŠ 

mokinių skaičių einamųjų metų spalio 1 dieną.  

 

III. NŠ LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

 

14. NŠ lėšos naudojamos šioms mokymo reikmėms: 

14.1. darbuotojų, kurie vykdo ugdymą pagal įstaigos ugdymo planą, darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo išmokoms;  

14.2. darbuotojų,  administruojančių ir organizuojančių ugdymo procesą, darbo užmokesčiui 

ir socialinio draudimo išmokoms; 

14.3. mokymo priemonėms (vadovėliams, medžiagoms ir kitoms ugdymo priemonėms); 

14.4. ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti; 

14.5. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti (internetui 

diegti ir naudoti, duomenų bazėms, elektroniniams dienynams tvarkyti ir kitoms išlaidoms, 

susijusioms su IKT); 

14.6. kitoms mokymo reikmėms, tiesiogiai susijusioms su įstaigos ugdymo plano 

įgyvendinimu. 

15. Lėšų dalis 14.2. punkte nurodytoms reikmėms negali viršyti 20 procentų visų ugdymo 

lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių. 



4 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Kiekvienais metais Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į miesto bendruomenės 

neformaliojo švietimo, sportinio ugdymo ir saviraiškos poreikį,  higienos normas ir savivaldybės 

biudžeto galimybes, nustato maksimalų ateinančiais mokslo metais pagal atskiras programas ir 

sportinio ugdymo etapus ugdomų asmenų skaičių konkrečiai įstaigai: 

16.1. iki gegužės 1 d. neformaliojo švietimo įstaigoms; 

16.2. iki rugsėjo 1 d. sporto įstaigoms. 

 17. Savivaldybė dėl pasikeitusio ugdomų asmenų skaičiaus einamųjų metų balandžio 

mėnesio pirmąją darbo dieną ir spalio mėnesio pirmąją darbo dieną gali perskirstyti einamųjų metų 

ugdymo lėšas tarp NŠ teikėjų: didinti arba mažinti atitinkamai 75 proc. ir 25 proc. metinės ugdymo 

lėšų sumos. Likusias po perskirstymo lėšas numatyti atitinkamoje programoje Savivaldybės 

administracijai: savivaldybės biudžeto lėšos ugdymui įstaigų prieinamumui ir paslaugų įvairovei 

užtikrinti. 

             18. Pagal šį Aprašą apskaičiuotos lėšos mažinamos “Juventos” ir Gegužių progimnazijai 25 

procentais. 

             19. Pagal šį Aprašą apskaičiuotos lėšos didinamos 10 procentų tiems NŠ teikėjams, kurių  

daugiau nei 10 procentų visų ugdymo valandų tenka treneriams, turintiems III - V kvalifikacinę 

kategoriją. 

             20. Skiriant savivaldybės biudžeto lėšas ugdymui, NŠ teikėjui pagal šį Aprašą apskaičiuotos 

lėšos mažinamos Savivaldybės tarybos patvirtinta  atlyginimo už neformalųjį švietimą ar teikiamas 

sportinio ugdymo paslaugas dalimi ir  dalimi, gaunama Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka 

neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti iš valstybės biudžeto ir / arba Europos Sąjungos 

finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.  

              21. Lėšos NŠ teikėjui apskaičiuojamos pagal Savivaldybės administracijos neformaliojo 

vaikų švietimo mokyklose ir sporto įstaigose įdiegtoje Neformaliojo švietimo ir kitų mokamų 

paslaugų elektroninės apskaitos sistemoje NŠ teikėjo pateiktus duomenis apie mokinių skaičių 

programose. 

                                                     _______________________ 


