JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D.
SPRENDIMU NR. 1 TS-172 PATVIRTINTO MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO,
PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
2020 m. spalio 22 d. Nr. 1TS-159
Jonava
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
Jonavos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1
TS-172 patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą:
1.1. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5. Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti sudaro 2,4
procentus, apskaičiuotus nuo lėšų ugdymo planui (ugdomajai veiklai) įgyvendinti sumos.“;
1.2. pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6. Lėšas kitoms ugdymo reikmėms sudaro Tvarkos aprašo 1 priede nurodytų ugdymo
reikmių koeficientų, padaugintų iš pareiginės algos bazinio dydžio ir iš atitinkamų faktinių mokinių
skaičių, suma.“;
1.3. papildyti 8.6 punktu:
„8.6. skaitmeninio ugdymo plėtrai: švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus
reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių ir
komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo
kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir
sporto ministro nustatytus reikalavimus.“;
1.4. pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9. Aprašo 8.1 papunktyje nurodytoms (ugdymo procesui organizuoti ir valdyti) reikmėms
tenkinti skiriama 100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytus dydžius,
neviršijant mokyklų lėšų poreikio pagal patvirtintas pareigybes ir maksimalius pareigybinių algų
koeficientus, o susidariusį skirtumą perskirstant kitų mokyklų lėšų trūkumui padengti. Aprašo 8.2 ir
8.4 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti skiriama 100 procentų lėšų, apskaičiuotų
pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo reikmių koeficientus ir faktinį mokinių
skaičių. Aprašo 8.3 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti lėšos skiriamos pagal
poreikį. Aprašo 8.4 papunktyje nurodytos lėšos, apskaičiuotos pagal mokinių, besimokančių pagal
bendrojo ugdymo programas skaičių, paskirstomos proporcingai šių mokinių, besimokančių pagal
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičiui, nurodytam Mokinių registre. Visos
Aprašo 8.5 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti skirtos lėšos paskirstomos
mokykloms.“;
1.5. papildyti 91 punktu:
„91. Aprašo 8.6 papunktyje nurodytoms (skaitmeninio ugdymo plėtrai) reikmėms skiriama
100 procentų lėšų, apskaičiuotų ir paskirstytų mokykloms pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą
atitinkamą ugdymo reikmių koeficientą ir faktinį mokinių skaičių, iš jų informacinių ir
komunikacinių technologijų įrangai skiriant ne daugiau kaip 30 procentų lėšų.“;
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1.6. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Aprašo 10.2–10.4 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti mokyklos turi
skirti ne mažiau kaip 80 procentų, o 10.5 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms – ne mažiau
kaip 40 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo
reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių.“;
1.7. pripažinti netekusiu galios Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d.
sprendimu Nr. 1 TS-172 patvirtinto Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo
tvarkos aprašo priedą.
2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.3 ir 1.5 papunkčiai galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos
administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai;
Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda;
Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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