Eksperimentinės mokymo lėšų
apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos
1 priedas
MOKYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ IR REKOMENDUOJAMŲ
MOKYMO LĖŠŲ SUMŲ SĄRAŠAS
Mokymo reikmės
1. Mokymo reikmės, finansuojamos iš
savivaldybėms skiriamų mokymo lėšų:
1.1. pedagoginei psichologinei pagalbai
organizuoti
1.2. brandos egzaminams organizuoti ir
vykdyti1
1.3. profesinės linkmės moduliams
neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti1
1.4. neformaliojo vaikų švietimo programoms
finansuoti1
2. Mokymo reikmės, finansuojamos iš
mokykloms skiriamų mokymo lėšų:
2.1. švietimo pagalbai ir bibliotekai:
2.1.1. mokiniams, išskyrus nurodytus šio
priedo 2.1.2–2.1.3 papunkčiuose
2.1.2. specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams2:
2.1.2.1. besimokantiems pagal bendrojo
ugdymo programas, integruotiems bendrojo
ugdymo klasėse ir turintiems nedidelių arba
vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių3
2.1.2.2. besimokantiems pagal bendrojo
ugdymo programas, integruotiems bendrojo
ugdymo klasėse ir turintiems didelių arba
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių3
2.1.2.3. besimokantiems pagal ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo programas,
išskyrus nurodytus šio priedo 2.1.2.4
papunktyje
2.1.2.4. besimokantiems pagal ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo programas
specialiosiose mokyklose arba grupėse arba
bendrosios paskirties grupėse ir turintiems
didelių arba labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių
2.1.3. migrantams3, 4
2.2. vadovėliams ir kitoms mokymo
priemonėms:
2.2.1. mokiniams, išskyrus nurodytus šio
priedo 2.2.2–2.2.3 papunkčiuose
2.2.2. mokiniams, besimokantiems pagal
bendrojo ugdymo programas tautinių mažumų

Mokymo reikmių
koeficientai
(BMA dydžiais)

Rekomenduojamos
mokymo lėšų sumos
(Eur/mokiniui/metams)

0,2580

9,16

0,0476

1,69

0,0313

1,11

0,4935

17,52

1,5803

56,10

14,0254

497,90

28,0507

995,8

9,7239

345,20

19,4479

690,40

12,2535

435,00

0,5738

20,37

0,6885

24,44

2
Mokymo reikmės
kalba arba valstybine mokomąja kalba
daugiakalbėje aplinkoje5, 6
2.2.3. mokiniams, besimokantiems pagal
priešmokyklinio ugdymo programą tautinių
mažumų kalba5
2.3. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam
orientavimui
2.4. mokytojų ir kitų ugdymo procese
dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti
2.5. informacinėms ir komunikacinėms
technologijoms (IKT) diegti ir naudoti

Mokymo reikmių
koeficientai
(BMA dydžiais)

Rekomenduojamos
mokymo lėšų sumos
(Eur/mokiniui/metams)

0,6025

21,39

0,0854

3,03

0,2149

7,63

0,1639

5,82

Pastabos:
1
Šio priedo 1.2–1.4 papunkčiuose nurodytos lėšos mokiniams, kurie mokosi pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skiriamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei
įgyvendinti.
2
Taikoma specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išskyrus mokinius,
turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
grupių kodai, nurodyti Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje,
patvirtintame švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-395 „Dėl Mokinių,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“: 2310, 2311, 2312,
2313, taip pat 2321, kai mokiniai turi nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių).
3
Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantai, taikomi tik
specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams nustatyti švietimo pagalbos ir bibliotekos koeficientai ir
rekomenduojamos mokymo lėšų sumos, nustatyti šio priedo 2.1.2.1 arba 2.1.2.2 papunkčiuose.
4
Taikoma užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems ar grįžusiems iš
užsienio gyventi ir dirbti Lietuvoje, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo
ugdymo klasėse (migrantams), ne ilgiau kaip vienus mokslo metus (ilgiau – jeigu nėra numatytų
pasiekimų), jeigu mokiniui skiriama daugiau bendrojo ugdymo dalykų ar pamokų nei kitam tos
klasės mokiniui, kuris nėra migrantas.
5
Mokyklų, kurių mokiniams taikomi šio priedo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčiai, sąrašą tvirtina
švietimo ir mokslo ministras.
6
Taikoma mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas: tautinių
mažumų kalba; valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje (jeigu mokykla yra Vilniaus
rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono,
Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau
kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba yra kita,
ne valstybinė kalba).
––––––––––––––––––––

