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MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS 

APRAŠAS 
 

 

1. Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) 

skiriamų mokymo lėšų apskaičiavimą, paskirstymą ir panaudojimą mokykloje. 

2. Mokymo lėšos (ML) apskaičiuojamos pagal LR Vyriausybės 2018-07-11 nutarimu Nr. 

679 patvirtintą „Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo“ 

metodiką. Bendras sąlyginis pareigybių skaičius apskaičiuojamas sąlyginį pareigybių skaičių klasei 

(grupei) padauginus iš sąlyginių klasių (grupių) skaičiaus, iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. indeksuojant 

koeficientu, lygiu 0,9167. 

3. Savivaldybė skiria mokyklai šias mokymo lėšas:  

3.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti; 

3.2. švietimo pagalbai mokykloje (darbo užmokesčiui mokėti, paslaugoms, susijusioms su 

psichologine, specialiąja pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba, taip pat 

mokyklos bibliotekos darbuotojams išlaikyti); 

3.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti; 

3.5. ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti.  

4. Mokyklai skiriamos mokymo lėšos šioms ugdymo reikmėms tenkinti: 

4.1. ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (darbo užmokesčiui pagal ugdymo 

planą mokėti, taip pat sumokėti už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, finansuojamą iš 

mokymo lėšų); 

4.2. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms (įsigyti ir nuomoti, įskaitant ir 

skaitmenines versijas);  

4.3. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui; 

4.4. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti; 

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

diegti ir naudoti, duomenų bazėms, elektroniniams dienynams tvarkyti, IKT aptarnaujantiems 

darbuotojams už darbą mokėti ir kitoms išlaidoms, susijusioms su IKT). 

5. Aprašo 4.2–4.4 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti mokykla skiria 80 

procentų, o 4.5 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms – 40 procentų apskaičiuotų lėšų. 

Likusias lėšas naudoja darbo užmokesčiui mokėti. 

6. Iš mokymo lėšų, skiriamų pagal Aprašą ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, 

finansuojamas ne trumpesnis kaip 20 valandų per savaitę mokinių ugdymas. 

7. Iš mokymo lėšų mokama: 

7.1. privalomos su darbuotojų, kuriems už darbą mokama iš mokymo lėšų, darbo santykiais 

susijusios valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos, išmokos ir 

kompensacijos šiems darbuotojams; 

7.2. už darbą pedagoginiams darbuotojams, nurodytiems švietimo ir mokslo ministro 

tvirtinamame Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąraše, išskyrus 

užmokestį už darbą, kai mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamos papildomos 

paslaugos; 

7.3. už darbą mokyklos darbuotojams, tvarkantiems mokyklinių vadovėlių apskaitą, 

mokytojų padėjėjams, taip pat darbuotojams, kurių funkcijoms priskiriamas mokyklų veiklos 

kokybės įsivertinimas. 
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