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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LIEPOS 11 D.
NUTARIMO NR. 679 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR
PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr.
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pakeisti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„6.1. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)
nustatomas mokytojų, ugdančių pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir
bendrojo ugdymo programas, darbo užmokesčiui atitinkamiems metams numatytas valstybės
biudžeto lėšas padalijus iš sąlyginio pareigybių skaičiaus, 12 mėnesių ir pareiginės algos bazinio
dydžio (BD).“
1.2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Savivaldybėms skiriama mokymo lėšų suma apskaičiuojama pagal mokinių skaičių
rugsėjo 1 dieną, o ligoninių mokykloms (ligoninių klasėms), sanatorijų mokykloms (sanatorijų
klasėms), nepilnamečių tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų mokykloms (nepilnamečių
tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų klasėms), tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų
suaugusiųjų mokykloms (suaugusiųjų klasėms), specialiosioms mokykloms (skyriams), skirtoms
elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams, taip pat specialiosioms mokykloms, skirtoms
sveikatos problemų turintiems mokiniams (sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis, dėl kurių
jie turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), bendrojo ugdymo mokyklų
išlyginamosioms lietuvių kalbos klasėms – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių. Vidutinis
metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas, sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio
vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių,
skaičiaus. Mėnesio vidutinis mokinių skaičius apskaičiuojamas, sudėjus kiekvieną dieną
buvusius mokinius ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių,
skaičiaus. Apskaičiuojant vidutinį metinį mokinių skaičių ir mėnesio vidutinį mokinių skaičių
neįskaičiuojamas Vyriausybės paskelbto karantino laikotarpis. Į mokinių skaičių įskaitomi tik tie
mokiniai, kurie buvo mokomi. Apskaičiuojant sanatorijų mokyklų (sanatorijų klasių) mokymo
lėšas 2022 metams, vidutinis mokinių skaičius apskaičiuojamas taikant koeficientą 1,37.“
1.3. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„12. Savivaldybėms skiriamos šios mokymo lėšos, kurias jos paskirsto vadovaudamosi
Aprašo 13 punktu savo nustatyta tvarka, šioms ugdymo reikmėms tenkinti:
12.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti;
12.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose
įstaigose (darbo užmokesčiui mokėti, paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja
pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba, prevencinėms programoms
įgyvendinti);
12.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti;
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12.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti (apmokėti už darbą
mokytojams, dirbantiems pagal šias programas, jų kvalifikacijai tobulinti, su šių programų
įgyvendinimu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms pagal finansų ministro tvirtinamą
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją);
12.5. skaitmeninio ugdymo plėtrai (švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus
reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių
ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo
kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus);
12.6. mokyklų bibliotekų darbuotojams išlaikyti;
12.7. ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti:
12.7.1. pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant pareiginės algos
pastoviosios dalies koeficientų padidinimą dėl veiklos sudėtingumo), ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti
namuose), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti;
12.7.2. finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už
numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose;
12.7.3. finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės
ir kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams sumažinti.“
1.4. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13. Savivaldybių tvirtinamuose mokymo lėšų, skiriamų Aprašo 12 punkte nurodytoms
ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo tvarkų aprašuose rekomenduojama nustatyti šių lėšų
paskirstymo švietimo įstaigoms kriterijus, o Aprašo 19 punkte nurodytais atvejais – ir jų
perskirstymo tarp švietimo įstaigų per mokslo metus terminus. Aprašo 12.2, 12.4, 12.5 ir
12.6 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės turi skirti ne mažiau
kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo
reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių. Aprašo 12.4 papunktyje nurodytos lėšos,
apskaičiuotos pagal mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių,
paskirstomos savivaldybių ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms, atsižvelgiant į šių mokinių,
besimokančių pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičių, nurodytą
Mokinių registre. Ne mažiau kaip 8 procentus lėšų Aprašo 12.1 papunktyje nurodytoms ugdymo
reikmėms tenkinti, apskaičiuotų pagal Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių
koeficientus ir faktinį mokinių skaičių, savivaldybėms rekomenduojama skirti mokyklų vadovų,
jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos kintamajai
daliai. Likusioms pagal Aprašo 12.1 papunktį ir 12.3 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms
tenkinti savivaldybės skiria lėšų pagal poreikį. Visos Aprašo 12.7 papunktyje nurodytoms
ugdymo reikmėms tenkinti skirtos lėšos paskirstomos mokykloms.“
1.5. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
1.6. Pakeisti 2 priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Vidutinis sąlyginis mokytojo
pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientas (R)

9,02“
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1.7. Pakeisti 3 priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Vidutinis sąlyginis mokytojo
pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientas (R)

9,02“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

Ministrė Pirmininkė

Ingrida Šimonytė

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir
panaudojimo tvarkos aprašo
1 priedas
UGDYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS
Ugdymo reikmės
1. Ugdymo reikmėms, finansuojamoms iš savivaldybėms skiriamų
mokymo lėšų:
1.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti:
1.1.1. mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas
1.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas
1.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą
teikiančiose įstaigose:
1.2.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti, prevencinėms
programoms įgyvendinti
1.2.2. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 1.2.3 ir
1.2.4 papunkčiuose
1.2.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams1:
1.2.3.1. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl
įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių
specialiųjų ugdymosi poreikių2
1.2.3.2. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl
įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių2
1.2.3.3. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio
ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems
nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių
1.2.3.4. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio
ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių
arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių
1.2.4. migrantams2, 3
1.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti4
1.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti4
1.5. skaitmeninio ugdymo plėtrai4
1.6. mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti4
2. Ugdymo reikmės, finansuojamos iš mokykloms skiriamų mokymo
lėšų:
2.1. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms:
2.1.1. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 2.1.2 ir
2.1.3 papunkčiuose
2.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas
tautinės mažumos kalba (kalbos) arba valstybine mokomąja kalba
daugiakalbėje aplinkoje5
2.1.3. mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo
programą tautinės mažumos kalba (kalbos)

Ugdymo reikmių
koeficientai (pareiginės
algos baziniais dydžiais)

0,6401
1,2804

0,1614
0,6357

5,9204

9,2778

4,1072

8,0757

3,2779
0,0100
0,1214
0,1658
0,2313

0,1176
0,1411

0,1235
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Ugdymo reikmės
2.2. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui
2.3. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų
kvalifikacijai tobulinti
2.4. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir
naudoti

Ugdymo reikmių
koeficientai (pareiginės
algos baziniais dydžiais)
0,0239
0,0440
0,0336

Taikoma specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išskyrus mokinius, turinčius kalbos
ir komunikacijos sutrikimų (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti
švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
grupių klasifikatoriuje: 2310, 2311, 2312, 2313, taip pat 2321, kai mokiniai turi nedidelių arba
vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių).
2
Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantai, taikomi tik specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams nustatyti švietimo pagalbos mokyklose ir pedagoginę
psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose koeficientai, nustatyti šio priedo 1.2.3.1 arba 1.2.3.2
papunktyje.
3
Taikoma užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems gyventi į Lietuvos
Respubliką, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo klasėse
(migrantams), ne ilgiau kaip dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje ir
nemoka valstybinės kalbos.
4
Lėšos skaičiuojamos tik mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.
5
Taikoma mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas: tautinės mažumos kalba
(kalbos); valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje (jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar
Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių
rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip
20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba – ne valstybinė
kalba).
________________________
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