
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 
                                                                                            

                                       

 

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATITINKAMIEMS METAMS SKIRTŲ 

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2016 m. vasario 19 d. Nr. T9-28 

Skuodas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

17 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. 

nutarimu Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 

patvirtinimo“ patvirtintos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 9 punktu, 

Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio 

krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).  

2. Pripažinti netekusiu galios  Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio     

29 d. sprendimo Nr. T9-14 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio 

krepšelio lėšų 7 procentų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras Petras Pušinskas 

 

 

 

 

  



 

 

PATVIRTINTA 

Skuodo rajono savivaldybės tarybos  

2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-28 

 
 

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATITINKAMIEMS METAMS SKIRTŲ MOKINIO 

KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) atitinkamiems metams skirtų 

mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja 

Skuodo rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 7 procentų 

naudojimą ir paskirstymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir bendrojo lavinimo 

mokykloms, Pedagoginei psichologinei tarnybai bei neformaliojo švietimo įstaigoms. 

2. Apraše naudojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 patvirtintoje Mokinio 

krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje (toliau – metodikoje), Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1262 patvirtintame 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše. 

3.Apraše naudojamos sąvokos: 

3.1. Švietimo įstaiga – mokykla arba švietimo pagalbos įstaiga. 

3.2 Apeliacija – kandidato, nesutinkančio su brandos egzamino darbo įvertinimu, 

prašymas dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti. 

3.3. Brandos egzaminas – mokymosi pagal vidurinio ugdymo programas pasiekimų 

patikrinimas. 

3.4. Mokinio krepšelis – lėšos, skiriamos vienam sutartiniam mokiniui vienerių metų 

mokymo reikmėms. 
 

II SKYRIUS 

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 

 

4. Savivaldybės tarybos sprendimu 7 procentai atitinkamiems metams skirtų mokinio 

krepšelio lėšų skiriami šioms mokymo reikmėms tenkinti: 

4.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti; 

4.2. brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti; 

4.3 profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti; 

4.4. formaliojo švietimo programas papildantiems ir mokinių saviraiškos poreikius 

tenkinantiems šių programų moduliams vaikų neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti; 

4.5. pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti 

mokyklose, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba papildomų darbų 

atlikimą (jeigu dėl papildomo darbo nesulygstama darbo sutartyje), bendrojo ugdymo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti; 

4.6. finansuoti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių ir kitų) 

mokymuisi mobiliose grupėse, mažesnėse už numatytas švietimo ir mokslo ministro tvirtinamuose 

bendruosiuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planuose. 

5. Aprašo 4.1 papunktyje nurodytoms mokymo reikmėms skiriama ne mažiau 80 

procentų metodikos 2 priede šioms reikmėms rekomenduojamos mokinio krepšelio lėšų sumos.  

6. Aprašo 4.4 papunktyje nurodytoms mokymo reikmėms skiriama ne mažiau 100 

procentų metodikos 2 priede šioms reikmėms rekomenduojamos mokinio krepšelio lėšų sumos. 

7. Aprašo 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 papunkčiuose nurodytoms mokymo reikmėms tenkinti 

lėšos skiriamos pagal poreikį. 



 

 

8. Aprašo 5 punkte nurodytos lėšos skiriamos biudžetiniams metams pagal praėjusių 

metų rugsėjo 1 d. užregistruotą mokinių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų 

skaičių. Lėšos naudojamos Pedagoginės psichologinės tarnybos pedagogų ir kitų specialistų darbo 

užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti. 

9. Aprašo 4.2 papunktyje nurodytos lėšos švietimo įstaigoms paskirstomos 

Savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriui apskaičiavus pagal 

gautą informaciją iš Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus apie egzaminų organizavimo ir 

vykdymo išlaidas, patvirtinamos Savivaldybės tarybos sprendimu ir naudojamos apmokėti: 

9.1. mokyklinių brandos egzaminų vykdymo ir kandidatų darbų vertinimo išlaidas;  

9.2. pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymo ir kandidatų darbų 

vertinimo išlaidas; 

9.3. valstybinių brandos egzaminų vykdymo išlaidas; 

9.4. brandos egzaminų rezultatų apeliacijų nagrinėjimą;  

9.5 kelionės išlaidas mokytojams, dalyvaujantiems mokyklinių brandos egzaminų 

vykdymo ir vertinimo metodinėse konsultacijose. 

10. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo įkainiai tvirtinami Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu. 

11. Mokyklos atsiskaito su pedagogais, kurie dalyvavo organizuojant ir vykdant 

brandos egzaminus.  

12. Aprašo 4.3 papunktyje nurodytos lėšos naudojamos neformaliojo švietimo 

mokyklų profesinės linkmės modulių programoms finansuoti. 

13. Aprašo 6 punkte nurodytos lėšos paskirstomos neformaliojo švietimo mokykloms 

formaliojo švietimo programas papildantiems ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinantiems šių 

programų moduliams finansuoti.  

14. Aprašo 4.4 papunktyje nurodytos lėšos skiriamos kaip tikslinės dotacijos dalis, 

nesuteikiant teisės jų naudoti kitiems nenumatytiems tikslams įgyvendinti 

15. Aprašo 4.5 ir 4.6 papunkčiuose nurodytos lėšos perskirstomos švietimo įstaigoms, 

atsižvelgiant į faktinį mokinio krepšelio lėšų poreikį bendriesiems ugdymo planams įgyvendinti bei 

faktinį poreikį mažiau pasirenkamų užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių ir kitų) mokymuisi 

mažesnėse mobiliose grupėse, nei tai numato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

tvirtinami bendrieji pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
   

16. Mokinio krepšelio lėšos privalo būti naudojamos tik pagal tikslinę paskirtį. 

17. Už šio aprašo vykdymą atsakingi švietimo įstaigų vadovai, Savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius. 

18. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Savivaldybės administracijos direktorius. 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

Birutė Gedrimienė 

2016-02-19 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


