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Projekto rengėjas: Švietimo ir mokslo ministerija.
Projekto tikslas - įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 23, 58, 66 ir 67 straipsnių pakeitimo
įstatymą Nr. XIII-1397, kuriame numatyta išplėtoti mokymo lėšų skyrimo iš valstybės ir
savivaldybių biudžetų principus, kad mokymo lėšos ugdymo planui įgyvendinti galėtų būti
skiriamos pagal klasių (grupių) skaičių ir dydį, kitoms ugdymo reikmėms – pagal vienam mokiniui
nustatytas lėšų normas.
Dabartinė situacija:
 Ugdymo plano (ugdomosios veiklos) įgyvendinimui taikomas mokymo lėšų skyrimo vienam
mokiniui principas („mokinio krepšelis“);
 Lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti skaičiuojamos kartu su švietimo pagalba ir
biblioteka ir sudaro 14% nuo ugdymo plano lėšų. Skiriama tiesiogiai kiekvienai mokyklai.
 Finansavimo poreikių skirtumams (dėl pareiginių algų koeficientų skirtumų, užsienio kalbų
laikinųjų grupių sudarymo ir kt.) išlyginti savivaldybės naudoja 6 (7) % „mokinio krepšelio“ lėšų,
kurios atimamos nuo kiekvienai mokyklai apskaičiuotų „mokinio krepšelio“ lėšų ir perskirstomos
tarp mokyklų savivaldybės nustatyta tvarka.
Projekto esmė. Siūlomi esminiai pakeitimai:
 Lėšos ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti (darbo užmokesčiui mokėti, tai pat
sumokėti už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, finansuojamą iš mokymo lėšų) skiriamos
pagal lėšų skyrimo klasei (grupei) principą tiesiogiai kiekvienai mokyklai. Klasei priskiriamų
bazinių ugdymo lėšų dydis priklauso nuo sąlyginės klasės (grupės) dydžio: mažai klasei (8–11
mokinių) skiriamos mažiausio dydžio bazinės ugdymo lėšos, vidutinio dydžio klasei (12–20
mokinių) – vidutinės, didelei klasei (21< mokinių) – didelės. Jei sraute yra mažiau mokinių nei
nustatytas minimalus skaičius, finansavimas būtų skiriamas tik daliai klasės (0,33 arba 0,5);
 Lėšų ugdymo procesui organizuoti ir valdyti apskaičiavimas atsiejamas nuo lėšų ugdymo planui
sumos ir nustatoma lėšų norma vienam mokiniui metams. Šios lėšos būtų skiriamos savivaldybei,
kuri jas paskirstytų mokykloms savo nustatyta tvarka.
 Lėšų švietimo pagalbai apskaičiavimui, skyrimui ir panaudojimui nustatoma norma vienam
mokiniui metams. Šios lėšos skiriamos savivaldybei, kuri jas paskirstytų atitnkamoms įstaigoms
savo nustatyta tvarka. Visos švietimo pagalbai skirtos lėšos turėtų būti skiriamos tik šiam tikslui.
 Nustatoma atskira mokymo lėšų dalis, skirta ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp
mokyklų sumažinti.
 Atsisakoma atskiros dalies, numatytos dailės, muzikos ir choreografijos moduliams neformaliojo
švietimo mokyklose finansuoti ir atitinkamai padidinamos mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam
orientavimui skiriamos sumos.
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Lėšų poreikis nutarimo projektui įgyvendinti 2018 m. sudaro 5,4 mln. Eur (šios lėšos numatytos
2018 m. biudžete), 2019 m. – dar 10,8 mln. Eur (šios lėšos įskaičiuotos į lėšų sumą, planuojamą
Švietimo struktūrinei reformai įgyvendinti). Be to, jei mažiausias sąlyginės klasės mokinių skaičius
yra 8, papildomai 2018 m. prireiktų apie 3,5 mln. Eur, o 2019 m. – 10,5 mln. Eur.
Derinimas. Nutarimo projektas buvo pateiktas derinti Finansų ministerijai, Teisingumo ministerijai
ir Lietuvos savivaldybių asociacijai, 2018 m. liepos 3 d. apsvarstytas tarpinstituciniame pasitarime,
o 2018 m. liepos 4 d. – Vyriausybės pasitarime, kuriame buvo nutarta klausimą toliau svarstyti
Vyriausybės posėdyje, diskutuotinus klausimus aptarus su suinteresuotomis institucijomis.
 Lietuvos savivaldybių asociacija nepritaria ugdymo procesui organizuoti ir valdyti siūlomiems
ugdymo reikmių koeficientams ir mokymo lėšų nustatymo vienam mokiniui principui bei aprašo
nuostatoms, susijusioms su galimu savivaldybės prisidėjimu prie finansavimo papildomam
sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti. Taip pat siūlo didinti lėšas psichologinei pagalbai organizuoti,
mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuot ir vykdyti, mažinti sanatorijų mokyklų (klasių),
skirtų mokiniams, sergantiems įvairių formų tuberkulioze, bazinį klasės dydį.
 Finansų ministerija pažymi, kad galimybių skirti papildomų lėšų nėra.
 Projektas darbo tvarka suderintas su Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupe.
Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas įgyvendina Vyriausybės programos
128.1 papunktį, pagal kurį numatyta pertvarkyti bendrojo ugdymo mokyklų finansavimo metodiką,
paremtą mokinio krepšelio principu, didinančiu ugdymo sąlygų netolygumus.
Dalykinio vertinimo išvada: Siūlome svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje prieš tai
aptarus tarpinstituciniame pasitarime (kadangi projektas nebuvo suderintas su Teisingumo
ministerija, taip pat nepateikta derinimo pažyma).
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