
 
 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ 

PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR JŲ NAUDOJIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. birželio 25 d. Nr.  T-191 

Alytus 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 

16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalimi, Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. 

ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, Alytaus miesto 

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

1. Patvirtinti Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programoms finansuoti ir jų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. spalio 1 d. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                    Nerijus Cesiulis  

______________ 

 

  



PATVIRTINTA  

Alytaus miesto savivaldybės tarybos   

2020 m. birželio 25 d.  

sprendimu Nr. T-191 

 

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ 

PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR JŲ NAUDOJIMO 

 TVARKOS APRAŠAS 

 

 

 

1. Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programoms finansuoti ir jų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja savivaldybės 

biudžeto lėšų, skiriamų vienam mokiniui, dalyvaujančiam formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

(toliau – FŠPU) programose, mokymo lėšų krepšelio dydį ir jų naudojimo tvarką. Aprašu nustatomas 

skirtingas (diferencijuotas) krepšelio dydis, atsižvelgiant į skirtingų programų ypatumus bei 

specifiką. Vadovaujantis aprašu finansuojami visi Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, nuo 

5 metų (kai tais mokslo metais jam sueina 6 metai)  iki 20  metų (specialiųjų poreikių iki 21 metų) ir  

dalyvaujantys Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatyta tvarka 

įregistruotose FŠPU programose, kurias vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo institucijų 

registre (ŠMIR) registruotos organizacijos. FŠPU programų kriterijus nustato Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministras.  
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2. Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa – vaiko kompetencijų ir 

asmenybės ugdymo tikslus, turinį, ugdymo metodus ir mokinių pasiekimus numatanti programa, 

parengta vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo 

švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  

2004-06-18 įsakymu Nr. ISAK-991 „Dėl Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų 

finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“ ir Rekomendacijomis 

dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo;  

2.2. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų teikėjas (toliau – Teikėjas) – 

įstaiga ar organizacija, kuri Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka turi teisę vykdyti 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, registruotas Kvalifikacijos tobulinimo programų 

ir renginių registre (KTPRR). 

3. Mokymo lėšų dydis vienam formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

lankančiam mokiniui apskaičiuojamas einamaisiais metais savivaldybei skirtą formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programoms finansuoti mokymo lėšų sumą padalijus iš mokinių, ugdomų pagal 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičiaus, nurodyto Mokinių registre einamųjų  

metų sausio pirmąją dieną. Teikėjas kas ketvirtį tikslina skiriamą mokymo lėšų sumą apskaičiuojamą 

mokinių, pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičių, nurodytą Mokinių 

registre einamojo ketvirčio  pirmąją dieną.  

4. Nustatomi kiekvienos programos metų mokymo lėšų krepšelio dydžiai: 

4.1. Muzikos: 

4.1.1. pradinė programa – 1 500 eurų; 

4.1.2. pagrindinė programa – 1 800 eurų. 

4.2. Dailės: 

4.2.1. pradinė programa – 1 200 eurų; 

4.2.2. pagrindinė programa – 1 500 eurų. 

4.3. Teatro: 



4.3.1. pradinė programa – 1700 eurų; 

4.3.2. pagrindinė programa – 1 800 eurų; 

4.4. Šokio: 

4.4.1. pradinė programa – 800 eurų; 

4.4.2. pagrindinė programa – 1 200 eurų. 

4.5. Sporto: 

4.5.1.1. pradinio rengimo programa – 660 eurų; 

4.5.1.2. meistriškumo ugdymo programa –770 eurų; 

4.5.1.3. meistriškumo tobulinimo programa – 900 eurų; 

4.5.1.4. aukšto meistriškumo programa – 1 200 eurų. 

5. Kiekvienas Alytaus mokinys gali gauti ne daugiau kaip du nustatyto lėšų dydžio 

krepšelius formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti. 
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6. Mokinys, gaunantis formalųjį švietimą papildančio ugdymo krepšelį arba lankantis 

Alytaus jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo programas, negali gauti  tos pačios sporto, 

muzikos ar dailės šakos disciplinos neformaliojo vaikų švietimo krepšelio. 
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7. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo krepšelio lėšos naudojamos: su ugdymu 

susijusių darbuotojų darbo užmokesčiui (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pedagogai, 

treneriai, pedagogų padėjėjai, trenerių asistentai, metodininkai, kineziterapeutai, psichologai ir kiti su 

ugdymu susiję darbuotojai), transportui į konkursus, turnyrus, varžybas ir kitus su ugdymu susijusius 

renginius apmokėti, mokymo priemonėms ir inventoriui įsigyti ar nuomoti 

8. Alytaus miesto savivaldybės taryba, atsižvelgdama į FŠPU programas lankančių 

mokinių skaičių, biudžeto pajamų plano vykdymą bei į mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos 

pakeitimus, gali didinti arba mažinti krepšelį prieš tvirtindama metinį savivaldybės biudžetą bei per 

vieną mėnesį nuo naujų mokslo metų pradžios.              
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9. Biudžetinėms įstaigoms, vykdančioms FŠPU programas, asignavimai skiriami 

tikslinant savivaldybės biudžete asignavimų valdytojui numatytą sumą Alytaus miesto savivaldybės 

tarybos nustatyta tvarka. 

10. Viešosioms įstaigoms, vykdančioms FŠPU programas, mokymo lėšos pervedamos 

pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Teikėjo  pasirašytą finansavimo sutartį. 

11. Teikėjas užtikrina programos vykdymo kokybę, lėšas naudoja pagal tikslinę paskirtį 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

12. Teikėjas ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas mokymo lėšas arba jų nepanaudojęs,  

privalo jas grąžinti savivaldybei per 15 dienų po ketvirčio pabaigos.  

13. Ataskaitą Švietimo ir sporto skyriui apie savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą 

kiekviena organizacija pateikia ne vėliau kaip per 10 dienų pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui. 

14. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo savivaldybės administracija teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

                          _____________________________________ 

 

 

 


