LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. GRUODŽIO 12 D.
NUTARIMO NR. 1516 „DĖL ŪKIO LĖŠŲ, SKIRIAMŲ IŠ LIETUVOS
RESPUBLIKOS ATITINKAMŲ METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ
TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, SKYRIMO
SAVIVALDYBIŲ MOKYKLOMS (KLASĖMS ARBA GRUPĖMS), SKIRTOMS
ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI
POREIKIŲ, METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 776
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimą
Nr. 1516 „Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto
specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms
(klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių, metodikos patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL ŪKIO LĖŠŲ, SKIRIAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ATITINKAMŲ METŲ
VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBIŲ
BIUDŽETAMS, SKYRIMO SAVIVALDYBIŲ MOKYKLOMS (KLASĖMS ARBA
GRUPĖMS), SKIRTOMS ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS
SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, METODIKOS PATVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 67 straipsnio 4 dalies
1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
Patvirtinti Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės
biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių
mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, metodiką (pridedama).“
2. Šis nutarimas, išskyrus šiuo nutarimu nauja redakcija dėstomos Ūkio lėšų, skiriamų
iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų
savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms

2
šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos (toliau –
Metodika) 6 punktą ir Metodikos priedo 1.7 papunktį, įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 dieną.
3. Metodikos 6 punktas ir Metodikos priedo 1.7 papunktis įsigalioja 2015 m. sausio
1 dieną.
4. Metodikos 61 punktas ir Metodikos priedo 1.71 papunktis galioja iki 2014 m. gruodžio
31 dienos.

Ministras Pirmininkas

Algirdas Butkevičius

Švietimo ir mokslo ministras

Dainius Pavalkis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1516
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimo Nr. 776
redakcija)

ŪKIO LĖŠŲ, SKIRIAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ATITINKAMŲ METŲ
VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBIŲ
BIUDŽETAMS, SKYRIMO SAVIVALDYBIŲ MOKYKLOMS (KLASĖMS ARBA
GRUPĖMS), SKIRTOMS ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS
SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, METODIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto
specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms
(klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių, metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos
Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių
biudžetams (toliau – ūkio lėšos), apskaičiavimą ir skyrimą mokykloms (klasėms arba grupėms),
skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau –
mokiniai):
1.1. Savivaldybių mokykloms (klasėms), atitinkančioms Mokyklų, vykdančių
formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo
švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą paskirtį ir kriterijus:
savivaldybių specialiosioms mokykloms (specialiosioms klasėms), specialiojo ugdymo
centrams, specialiosioms mokykloms-daugiafunkciams centrams, jaunimo namams, sanatorijų
mokykloms (sanatorijų klasėms), ligoninių mokykloms (ligoninių 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), konservatorijoms, menų mokykloms (gimnazijoms), dailės mokykloms
(gimnazijoms), sporto mokykloms (gimnazijoms). Jeigu šiame papunktyje nurodytos mokyklos
vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, pagal šias programas ugdomų
mokinių grupėms ūkio lėšų skiriama tais atvejais, kai mokyklos (grupės) atitinka Metodikos
1.2 papunkčio nuostatas.
1.2. Savivaldybių mokykloms (grupėms), vykdančioms ikimokyklinio ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo programas, kuriose visiems mokyklos (grupės ar grupių) mokiniams
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pedagoginių psichologinių tarnybų arba švietimo pagalbos tarnybų nustatyti dideli arba labai
dideli specialieji ugdymosi poreikiai ir iš šių mokinių ne mažiau kaip 25 procentų ir ne mažiau
kaip 5 mokinių (šie rodikliai nustatomi pagal vidutinį metinį mokyklos (grupės ar grupių)
mokinių skaičių) gyvenamoji vieta yra kitos savivaldybės teritorijoje, kurioje nėra atitinkamų
mokyklų (grupių) ir šie mokiniai savo gyvenamosios vietos savivaldybėje neturi galimybės
ugdytis pagal pritaikomas ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas,
atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymosi poreikius, ir gauti reguliarią atitinkamų specialistų
(specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo ir kitų) pagalbą.
2. Metodikos 1.2 papunktyje nurodytų mokyklų, kurioms atitinkamais metais skiriama
ūkio lėšų, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Mokyklos įtraukiamos į šį sąrašą
savivaldybių teikimu.
3. Ūkio lėšos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), nurodytoms Metodikos
1.1 ir 1.2 papunkčiuose (toliau kartu – mokyklos (klasės arba grupės), skiriamos iš atitinkamų
metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) specialių tikslinių
dotacijų savivaldybių biudžetams, atsižvelgiant į mokinių, kurie mokosi Metodikos 1.1
papunktyje nurodytose mokyklose (klasėse) pagal formaliojo švietimo programas, taip pat
mokinių, kurie mokosi Metodikos 1.2 papunktyje nurodytose mokyklose (grupėse) pagal
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, skaičių ir patvirtintas atitinkamų
metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams sumas.
4. Ūkio lėšos skiriamos ir gali būti naudojamos mokyklos personalo (išskyrus
darbuotojus, išlaikomus iš mokinio krepšelio lėšų) darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms, taip pat netiesiogiai su švietimo procesu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidoms, kurios būtinos mokykloms (klasėms arba grupėms) ir bendrabučiams išlaikyti ir
negali būti padengiamos iš mokinio krepšelio lėšų: mokiniams maitinti (tik gyvenantiems
bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
36 straipsnio 6 dalį), medikamentams įsigyti (ir darbuotojų sveikatai tikrinti), ryšių paslaugoms,
transportui išlaikyti, aprangai ir patalynei, spaudiniams įsigyti, komandiruotėms,
komunalinėms paslaugoms (šildymui, elektros energijai, vandentiekiui ir kanalizacijai),
ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai ir einamajam remontui, samdomų
ekspertų, konsultantų paslaugoms apmokėti, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti.
II SKYRIUS
ŪKIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMAS IR SKYRIMAS
5. Mokyklai (klasei arba grupei) metams skiriamų ūkio lėšų suma apskaičiuojama pagal
mokyklos (klasės arba grupės) mokinių skaičių ir ūkio lėšas, tenkančias vienam mokiniui
metams. 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), taip pat Metodikos 1.2 papunktyje nurodytoms
mokykloms (grupėms) ateinantiems biudžetiniams metams skiriama ūkio lėšų suma
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apskaičiuojama pagal vidutinį metinį mokinių skaičių, Švėkšnos specialiajai mokyklai, Šiaulių
sanatorinei mokyklai – pagal vidutinį 3 metų mokinių skaičių, o kitose mokyklose (klasėse)
besimokantiems, taip pat ir bendrabutyje gyvenantiems mokiniams – pagal mokinių skaičių
einamųjų metų rugsėjo 1 dieną. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus
praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to
laikotarpio mėnesių, kuriuos buvo mokomi mokiniai, skaičiaus. Vidutinis mėnesinis mokinių
skaičius apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusius mokinius ir šį bendrą skaičių
padalijus iš mėnesio dienų, kurias buvo mokomi mokiniai, skaičiaus.
Mokyklų (klasių arba grupių) mokiniai, mokomi socialinės globos namuose, į mokinių
skaičių, pagal kurį skaičiuojama ūkio lėšų suma, neįtraukiami.
6. Ūkio lėšos, tenkančios vienam mokiniui metams, apskaičiuojamos pagal formules,
taikant Metodikos priede nustatytus rodiklius, kurių reikia ūkio lėšoms vienam mokiniui
metams apskaičiuoti:
mokiniui, kuriam neteikiamos apgyvendinimo paslaugos:
Km = R x E x SD x BMA x 12 mėn. x KT / VM;
mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programą ir gyvena mokyklos
bendrabutyje:
Kb = R x E x SD x BMA x 12 mėn. x KT / VB + MD x MN.
Šiose formulėse:
Km – ūkio lėšų suma (euro per metus) mokiniui, kuriam neteikiamos apgyvendinimo
paslaugos;
Kb – ūkio lėšų suma (euro per metus) mokiniui, gyvenančiam mokyklos bendrabutyje
(pridedama prie Km);
R – sąlyginis vidutinis darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficientas;
E – sąlyginis mokyklos (klasės arba grupės) personalo, išlaikomo iš ūkio lėšų, etatų
skaičius;
SD – socialinio draudimo įmokų dydis, apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka;
BMA – bazinė mėnesinė alga;
KT – sąlyginis prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų koeficientas;
VM – vidutinis sąlyginis mokinių skaičius mokykloje (klasėje arba grupėje);
VB – vidutinis sąlyginis mokinių, gyvenančių mokyklos bendrabutyje, skaičius;
MD – sąlyginis mokinio, gyvenančio mokyklos bendrabutyje, maitinimo dienų skaičius
per metus;
MN – sąlyginis vienos maitinimo dienos normos mokiniui, gyvenančiam mokyklos
bendrabutyje, dydis (euro).
61. Ūkio lėšos, tenkančios vienam mokiniui metams, apskaičiuojamos pagal formules,
taikant Metodikos priede nustatytus rodiklius, kurių reikia ūkio lėšoms vienam mokiniui
metams apskaičiuoti:
mokiniui, kuriam neteikiamos apgyvendinimo paslaugos:
Km = R x E x SD x BMA x 12 mėn. x KT / VM;
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mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programą ir gyvena mokyklos
bendrabutyje:
Kb = R x E x SD x BMA x 12 mėn. x KT / VB + MD x MN.
Šiose formulėse:
Km – ūkio lėšų suma (litais per metus) mokiniui, kuriam neteikiamos apgyvendinimo
paslaugos;
Kb – ūkio lėšų suma (litais per metus) mokiniui, gyvenančiam mokyklos bendrabutyje
(pridedama prie Km);
R – sąlyginis vidutinis darbuotojo tarnybinio atlyginimo koeficientas;
E – sąlyginis mokyklos (klasės arba grupės) personalo, išlaikomo iš ūkio lėšų, etatų
skaičius;
SD – socialinio draudimo įmokų dydis, apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka;
BMA – bazinė mėnesinė alga;
KT – sąlyginis prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų koeficientas;
VM – vidutinis sąlyginis mokinių skaičius mokykloje (klasėje arba grupėje);
VB – vidutinis sąlyginis mokinių, gyvenančių mokyklos bendrabutyje, skaičius;
MD – sąlyginis mokinio, gyvenančio mokyklos bendrabutyje, maitinimo dienų skaičius
per metus;
MN – sąlyginis vienos maitinimo dienos normos mokiniui, gyvenančiam mokyklos
bendrabutyje, dydis (litais).
7. Mokiniui, kuris mokosi pagal ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo programą
ir kuriam teikiamos apgyvendinimo paslaugos, skiriama ūkio lėšų suma indeksuojama 1,5
karto.
8. Ūkio lėšų suma didinama:
8.1. mokykloms, turinčioms baseiną, – 1,05 karto;
8.2. specialiojo ugdymo centrams, skirtiems šalies (regiono) mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, – 532 BMA dydžiais.
9. Ūkio lėšos pagal Metodiką skiriamos savivaldybėms švietimo ir mokslo ministro
įsakymu.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Savivaldybė gali perskirstyti tarp savivaldybės mokyklų (klasių arba grupių) iki
10 procentų mokyklai (klasei arba grupei) atitinkamiems metams skirtų ūkio lėšų.
11. Mokiniams perėjus iš vienos mokyklos į kitą, ūkio lėšos tarp mokyklų
neperskirstomos.

__________________

Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų
valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių
biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba
grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos
priedas
METODIKOS RODIKLIŲ, KURIŲ REIKIA ŪKIO LĖŠOMS VIENAM MOKINIUI METAMS APSKAIČIUOTI, SĄRAŠAS
Savivaldybių mokyklos (klasės
arba grupės)
1. Metodikos 1.1 papunktyje
nurodytos mokyklos (klasės):
1.1. Specialiosios mokyklos, specialiojo ugdymo centrai, specialiosios mokyklos-daugiafunkciai
centrai, skirti regos sutrikimą,
klausos sutrikimą, judesio ir padėties sutrikimų, elgesio ir emocijų sutrikimų, kalbėjimo ir kalbos
sutrikimų, intelekto sutrikimą,
įvairiapusių raidos sutrikimų ar
sveikatos problemų turintiems
mokiniams, jaunimo namai
1.2. Specialiosios klasės, skirtos
regos sutrikimą, klausos sutrikimą, judesio ir padėties sutrikimų,
elgesio ir emocijų sutrikimų, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, intelekto sutrikimą, įvairiapusių raidos sutrikimų ar sveikatos problemų turintiems mokiniams
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Rodikliai
KT
51–100 per 100
mokinių mokinių
1,1
1,09
1,07

Savivaldybių mokyklos (klasės
arba grupės)

R

1.3. Sanatorijų mokyklos
1.4. Sanatorijų klasės
1.5. Ligoninių mokyklos, ligoninių klasės, nepilnamečių tardymo
izoliatorių ir pataisos įstaigų mokyklos, tardymo izoliatorių ir (ar)
pataisos įstaigų suaugusiųjų mokyklos, nepilnamečių tardymo
izoliatorių ir pataisos įstaigų klasės, tardymo izoliatorių ir (ar) pataisos įstaigų suaugusiųjų klasės
1.6. Konservatorijos, menų mokyklos (gimnazijos), dailės mokyklos (gimnazijos), sporto mokyklos (gimnazijos)
1.7. Mokyklos, kuriose yra
mokinių, gyvenančių mokyklos
bendrabutyje:
1.7.1. sporto mokyklos
(gimnazijos)
1.7.2. kitos mokyklos
1.71. Mokyklos, kuriose yra
mokinių, gyvenančių mokyklos
bendrabutyje:
1.71.1. sporto mokyklos
(gimnazijos)
1.71.2. kitos mokyklos
2. Metodikos 1.2 papunktyje
nurodytos mokyklos (grupės)
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