
 

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-05-07 
 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11174 

 

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO 

ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO 

 

2019 m. liepos 4 d. Nr. T-302 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 ir 29 

punktais, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo 67 straipsnio 5 dalimi ir 70 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 

straipsnio 1 dalies 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :   

1 . Patvirtinti pridedamus: 

1.1. Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį 

švietimą dydžių sąrašą; 

1.2. Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės sporto įstaigose teikiamas sportinio 

ugdymo paslaugas dydžių sąrašą. 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. atlyginimas už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį 

švietimą ir sporto įstaigose teikiamas sportinio ugdymo paslaugas mažinamas 100 proc.: 

2.1.1. gabiesiems mokiniams ir aukšto meistriškumo sportininkams; 

2.1.2. mokiniams ir sportininkams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą; 

2.1.3. mokiniams, kuriems nustatytas neįgalumas;  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. T-463, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20115 

 

2.2. atlyginimas už mokinius ir sportininkus, kuriems taikoma šio sprendimo 2.1 

papunktyje nustatyta lengvata, mokamas iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto; 

2.3. lengvata netaikoma už neformaliojo švietimo programas, papildančias 

pasirenkamąsias programas; 

2.4. atlyginimas už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį 

vaikų švietimą ir sporto įstaigose teikiamas sportinio ugdymo paslaugas nemokamas, kai dėl 

Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos einamąjį mėnesį 

daugiau nei 10 darbo dienų privalomai sustabdomas ugdymo procesas.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. T-90, 2020-04-02, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06891 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T-489, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-22, i. k. 2020-28227 

 

3. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui nustatyti Atlyginimo 

už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo 

tvarką iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d57a66601d7111eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0e07a91074e411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5d4c9ce0447011eb8d9fe110e148c770
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4. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 

d. sprendimą Nr. T-209 „Dėl ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių nustatymo“ su visais 

pakeitimais ir papildymais. 

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 1, 2, 4 punktai įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                    Artūras Visockas 



 

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-302 

 

ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 

TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ DYDŽIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 
Neformaliojo švietimo programos pavadinimas 

Atlyginimo už 

neformalųjį 

švietimą dydis 

eurais per mėnesį 

(1 asmeniui) 

  
 

1 2 3 

1. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos:  

1.1. Pradinio muzikinio ugdymo programa 20 /15* 

1.2. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa 20 /15* 

1.3. Pradinio dailės ugdymo programa 13/10** 

1.4. Pagrindinio dailės ugdymo programa 13 

2. 
Neformaliojo švietimo programas papildančios pasirenkamosios 

programos: 
 

2.1. Individuali programa (1 savaitinė val.) 5 

2.2. Grupinė programa (1 savaitinė val.) 1 

3. Žirgininkų ugdymo programa 20 

4. 
Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa (tik muzikos arba 

dailės mokyklose): 
 

4.1. Programa su individualiomis pamokomis 18 

4.2. Programa be individualių pamokų 8 

5. 
„Romuvos“ progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programa  

„Menų akademija“ 
5 

6. Dainų progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos:  

6.1. 
Naujųjų medijų mokyklos ankstyvojo ugdymo ir pradinio ugdymo (4 

metų) programa 
5 

6.2. Naujųjų medijų mokyklos pagrindinio ugdymo (4 metų) programa 5 

7. Gegužių progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos:  

7.1. „Meno sodo“ programos dainavimo, šokio, teatro ugdymo studijos 4 

7.2. „Meno sodo“ programos dailės ir technologijų ugdymo studija 6 

8. „Santarvės“ gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos:  

8.1. Tapybos ant audinio programa 5 

8.2. Robotikos programa 5 

9. 
Normundo Valterio jaunimo mokyklos neformaliojo švietimo programa 

„Mokausi vairuoti“ 
99 

10. 
Trumpalaikė neformaliojo vaikų švietimo programa, kai mokinių 

skaičius grupėje ne mažesnis kaip 12 (1 akademinė valanda 1 mokiniui) 
1 

11. Neformaliojo ugdymo programa 5 

11. Neformaliojo vaikų švietimo programa 10–20***/ 0**** 

 

*Atlyginimo už neformalųjį švietimą dydis „Juventos“ progimnazijoje. 

**Atlyginimo už neformalųjį švietimą dydis Gegužių progimnazijoje. 
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***Atlyginimo dydis priklauso nuo neformaliojo vaikų švietimo programai skiriamo lėšų vienam 

mokiniui dydžio, nustatyto vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 

Šiaulių mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimu 

Nr. T-13 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo Šiaulių mieste tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

**** Atlyginimo dydis, panaudojus neformaliojo vaikų švietimo programai skirtas valstybės 

biudžeto lėšas vienam mokiniui. 

 

_____________________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. T-157, 2021-05-06, paskelbta TAR 2021-05-06, i. k. 2021-10038 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4a3f8dd0ae5e11eba871a26c1fc3fbc1


 

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-302 

 

ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO ĮSTAIGOSE 

TEIKIAMAS SPORTINIO UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Sportinio ugdymo etapo pavadinimas  

 

 

Atlyginimo 

dydis eurais 

per mėnesį  

(1 asmeniui) 
1 2 3 

1. 

Buriavimo, baidarių-kanojų irklavimo ir irklavimo pradinio ugdymo, 

meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, aukšto meistriškumo 

etapas 

6 

2. 

Dziudo imtynių, graikų-romėnų imtynių, laisvųjų imtynių, moterų imtynių, 

sambo pradinio ugdymo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, 

aukšto meistriškumo etapas 

6 

3.  
Tekvondo  pradinio ugdymo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo 

tobulinimo, aukšto meistriškumo  etapas 
8 

4.  

Bokso, dviračių, BMX (mažųjų dviračių), rankinio, stalo teniso, šachmatų, 

šaškių, šaudymo ir tinklinio pradinio ugdymo, meistriškumo ugdymo, 

meistriškumo tobulinimo, aukšto meistriškumo etapas 

8 

5. 
Regbio ir žolės riedulio pradinio ugdymo,  meistriškumo ugdymo, 

meistriškumo tobulinimo, aukšto meistriškumo etapas  
5 

6. Lengvosios atletikos pradinio ugdymo etapas 6 

7.  
Lengvosios atletikos meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, 

aukšto meistriškumo etapas 
8 

8.  
Šiuolaikinės penkiakovės pradinio ugdymo, meistriškumo ugdymo, 

meistriškumo tobulinimo, aukšto meistriškumo etapas 
8 

9.  
Dailiojo plaukimo pradinio ugdymo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo 

tobulinimo, aukšto meistriškumo  etapas 
20 

10. 
Plaukimo pradinio ugdymo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo 

tobulinimo, aukšto meistriškumo etapas 
17,5 

11. 
Teniso bendrojo ir specialiojo treniruotumo bei pradinio ugdymo etapas (2–4 

val. per savaitę) 
15 

12. 
Teniso bendrojo ir specialiojo treniruotumo bei pradinio ugdymo etapas (5–6 

val. per savaitę) 
22 

13. 
Teniso bendrojo ir specialiojo treniruotumo bei pradinio ugdymo etapas (7–8 

val. per savaitę) 
29 

14. Teniso meistriškumo ugdymo grupė 29 

15. Teniso meistriškumo tobulinimo ir aukšto meistriškumo etapas 44 

16. Neformaliojo ugdymo etapas 5 

17. Neformaliojo vaikų švietimo programa 10–20*/0** 

 

*Atlyginimo dydis priklauso nuo neformaliojo vaikų švietimo programai skiriamo lėšų vienam 

mokiniui dydžio, nustatyto vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 

Šiaulių mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimu 

Nr. T-13 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo Šiaulių mieste tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 
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** Atlyginimo dydis, panaudojus neformaliojo vaikų švietimo programai skirtas valstybės biudžeto 

lėšas vienam mokiniui. 

__________________________ 

 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. T-157, 2021-05-06, paskelbta TAR 2021-05-06, i. k. 2021-10038 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T-463, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20115 
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo 
 

2. 
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T-90, 2020-04-02, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06891 
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo 
 

3. 
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T-489, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-22, i. k. 2020-28227 
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo 
 

4. 
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T-157, 2021-05-06, paskelbta TAR 2021-05-06, i. k. 2021-10038 
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4a3f8dd0ae5e11eba871a26c1fc3fbc1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d57a66601d7111eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0e07a91074e411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5d4c9ce0447011eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4a3f8dd0ae5e11eba871a26c1fc3fbc1

