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ANALIZĖS PAGRINDIMAS IR PROBLEMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na cio na li nei švie ti mo sis te mai ski ria mas lė šų kie kis ir veiks min gas jų nau do ji mas da ro di de lę įta ką vals ty
bės švie ti mo sis te mos ko ky bei. Švie ti mo ana li ti kai nu sta tė, kad iš lai dos švie ti mui vals ty bė je pri klau so nuo:

•	 pe da go gų at ly gi ni mų dy džio;
•	 su dar buo to jų pen si ja su si ju sių vals ty bės įsta ty mų;
•	 vals ty bės nu sta ty to pe da go gų dar bo krū vio;
•	 mo ko mo sios me džia gos ir įvai rios švie ti mui bū ti nos įran gos kai nos;
•	 vals ty bės gy ven to jams siū lo mų iš si la vi ni mo rū šių ir įgi ji mo bū dų;
•	 švie ti mo sis te mo je da ly vau jan čių as me nų skai čiaus1. 

Iš Eu ro pos ben dra dar bia vi mo ir plėt ros or ga ni za ci jos at lik tos ana li zės ma ty ti, kad, pa ly gin ti su ki to mis 
EB PO ša li mis, Lie tu vo je vie nam pa gal ben dro jo ug dy mo pro gra mas be si mo kan čiam mo ki niui ski ria ma 
ma žiau lė šų nei dau ge ly je ki tų ša lių. To dėl yra di de lis po rei kis tiek di din ti švie ti mui ski ria mas lė šas, tiek 
tu ri mas lė šas nau do ti kuo ra cio na liau.

Pa gal Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo įsta ty mą mo ky mo lė šos iki mo kyk li nio ir ben dro jo ug dy mo pro gra mų 
įgy ven di ni mui fi nan suo ti ski ria mos iš vals ty bės biu dže to spe cia lių jų tiks li nių do ta ci jų, tvir ti na mų sa vi val
dy bių biu dže tams Lie tu vos Res pub li kos ati tin ka mų me tų vals ty bės biu dže to ir sa vi val dy bių biu dže tų fi
nan si nių ro dik lių pa tvir ti ni mo įsta ty mu, o ūkio lė šas ski ria mo kyk los sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di

1 Pg. Bil dung auf ei nen Blick 2017. OECDIn di ka to ren. S. 206. http://www.oecd.org/ber lin/pub li ka tio nen/bil dungaufei
nenblick.htm.

1 pav. Išlaidos vienam mokiniui per visą tikėtiną jo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

laikotarpį 2014 m. (perskaičiuota pagal perkamosios galios paritetą, PGP)
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nan ti ins ti tu ci ja sa vo nu sta ty ta tvar ka. Mo kyk los ga li tu rė ti ir ki tų sa vo veik los fi nan sa vi mo šal ti nių. Ga li ma 
skir ti to kius svar biau sius mo kyk lų veik los fi nan sa vi mo šal ti nius:

1) iš vals ty bės biu dže to ski ria mos mo ki nio krep še lio lė šos ir ki tos tiks li nės do ta ci jos;
2) ūkio lė šos, ku rias daž niau siai kaip ben dro jo ug dy mo mo kyk lų stei gė jos ski ria sa vi val dy bės;
3) gy ven to jų ug dy mo įstai goms ski ria ma 2 proc. su mo kė tų mo kes čių pa ra ma, jei gu šios įstai gos yra 

už si re gist ra vu sios kaip pa ra mos ir lab da ros ga vė jos (be veik vi sos ša lies mo kyk los yra už si re gist ra
vu sios);

4) da ly vau jant įvai riuo se pro jek tuo se (sa vi val dy bių, na cio na li niuo se, tarp tau ti niuo se, ir ne tik tie sio
giai su si ju siuo se su ŠMM) gau na ma ma te ria li nė (daž niau siai įvai ri įran ga ir li te ra tū ra) ir ne ma te ria
li nė (pa pras tai įvai rių mo ki nių ir pe da go gų ge bė ji mų ug dy mas) pa ra ma;

5) už mo kyk los tei kia mas pa slau gas (pa vyz džiui, mo kyk los pa tal pų nu omą) gau namos pa ja mos.

Dau giau sia lė šų ben dra jam ug dy mui ski ria vals ty bė kaip do ta ci ją sa vi val dy bėms fi nan suo jant mo ki nio 
krep še lį. Mo ki nio krep še lis įves tas 2001 m. Pa gal mo ki nio krep še lio fi nan sa vi mo mo de lį lė šos ski ria mos 
vie nam su tar ti niam mo ki niui vie nų me tų mo ky mo reik mėms. Lė šos mo ki niui ap skai čiuo ja mos dau gi nant 
pa tvir tin tą mo ki nio krep še lio ba zi nį dy dį iš nu sta ty to ko e fi cien to. Šie ko e fi cien tai yra api brėž ti mo ki nio 
krep še lio me to di ko je. Jie ga li bū ti ir ma žes ni, ir di des ni už 1. Pa vyz džiui, ko e fi cien tas di di na mas ma žai 
mo ki nių tu rin čių mo kyk lų (daž niau siai kai mo) mo ki niams, spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin tiems mo
ki niams, tau ti nių ma žu mų kal bo mis be si mo kan tiems mo ki niams ir pan. Nuo 2002 m., va do vau jan tis Lie
tu vos Res pub li kos vals ty bės biu dže to ir sa vi val dy bių biu dže tų fi nan si nių ro dik lių pa tvir ti ni mo įsta ty mu, 
mo ki nio krep še lio lė šų ben drą su mą tvir ti na Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja, pas kui pa skirs to lė šas kiek vie
nai sa vi val dy bei, o sa vi val dy bės – sa vi val dy bių ir ne vals ty bi nėms švie ti mo įstai goms. Kiek vie nai ug dy mo 
įstai gai ski ria mos mo ki nio krep še lio lė šos yra nu sta to mos me ti nia me sa vi val dy bės biu dže te.

Mo ki nio krep še lio lė šos ga li bū ti nau do ja mos tik su ug dy mu su si ju sioms iš lai doms pa deng ti. Mo ki nio 
krep še lio me to di ko je yra aiš kiai api brėž ta, kam ga li bū ti nau do ja mos mo ki nio krep še lio lė šos. Nuo 
2001 m., kai bu vo pa skelb ta ir pa tvir tin ta mo ki nio krep še lio me to di ka, pri klau so mai nuo ša lies mo kyk
loms ky lan čių ug dy mo ir ug dy mo si po rei kių ne žy miai ki to kon kre čiai nu ro do mi fi nan sa vi mo mo ki nio 
krep še lio lė šo mis tiks lai. Šiuo me tu mo ki nio krep še lio lė šos ga li bū ti nau do ja mos to kiems tiks lams:

1) pe da go gų, mo kyk los va do vų, mo kyk los bib lio te ki nin kų at ly gi ni mams;
2) va do vė liams ir ki toms mo ky mo prie mo nėms;
3) mo ki nių pa žin ti nei veik lai ir mo ki nių pro fe si niam orien ta vi mui;
4) mo ky to jų ir ki tų ug dy mo pro ce se da ly vau jan čių as me nų kva li fi ka ci jai to bu lin ti;
5) IKT dieg ti ir nau do tis jo mis;
6) pe da go gi nei psi cho lo gi nei pa gal bai or ga ni zuo ti, pre ven ci nėms pro gra moms įgy ven din ti;
7) bran dos eg za mi nams or ga ni zuo ti, vyk dy ti ir ver tin ti;
8) pro fe si nės lin kmės mo du liams ne for ma lio jo švie ti mo mo kyk lo se fi nan suo ti;
9) for ma lų jį švie ti mą pa pil dan čio ug dy mo pro gra moms fi nan suo ti.

Šiuo me tu ša ly je yra nuo lat ren ka ma in for ma ci ja apie mo ki nio krep še lio lė šų pa nau do ji mą sa vi val dy bių 
lyg me niu, t. y. ren ka ma in for ma ci ja apie mo ki nio krep še lio lė šų sky ri mą kiek vie nai sa vi val dy bei ir in for
ma ci ja apie mo ki nio krep še lio lė šų pa nau do ji mą kiek vie no je sa vi val dy bė je. Ši in for ma ci ja skel bia ma Švie
ti mo ir moks lo mi nis te ri jos in ter ne to sve tai nė je. Iš to kių duo me nų ne įma no ma spręs ti apie mo ki nio krep
še lio lė šų pa nau do ji mą mo kyk los ly giu. Tai gi sun ku pa ly gin ti mo ki nio krep še lio lė šas, ski ria mas mies to ir 
kai mo mo kyk loms, įvai rių ti pų mo kyk loms, įvai raus mo ki nių skai čiaus mo kyk loms ir pan.
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Iš Lie tu vos Res pub li kos vals ty bės biu dže to spe cia lių jų tiks li nių do ta ci jų sa vi val dy bių biu dže tams pa gal 
Vy riau sy bės pa tvir tin tą me to di ką sa vi val dy bių mo kyk loms taip pat ski ria ma ūkio lė šų mo ki niams, tu rin
tiems spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, ir ki toms sa vi val dy bėms per duo toms įstai goms iš lai ky ti.

Ant ras pa gal dy dį ben dro jo ug dy mo mo kyk las pa sie kian čių lė šų šal ti nis yra mo kyk los stei gė jo ski ria mos 
ūkio lė šos. Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo įsta ty mu ūkio lė šų sky ri mas ne reg la men tuo ja mas, tik nu ro do
ma, kad ūkio lė šas ski ria mo kyk los sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan ti ins ti tu ci ja sa vo nu sta ty ta 
tvar ka. Kiek vie nai ug dy mo įstai gai ski ria mos ūkio lė šos sa vi val dy bė se ga li bū ti ne vie no dos. Pa grin di nis 
ūkio lė šų mo kyk loms sky ri mo tiks las yra už tik rin ti de ra mą ug dy mo ap lin ką, bet ug dy mo ap lin kos už tik
ri ni mo pa slau gos ga li bū ti fi nan suo ja mos tiek tie sio giai per mo kyk lų bu hal te ri jas, tiek per sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ją. Ant ruo ju at ve ju sa vi val dy bių biu dže tuo se mo kyk loms nu ma ty tos ūkio lė šos bū na ma žes
nės. Iš mo kyk loms ski ria mų ūkio lė šų taip pat iš lai ko mi mo kyk lo se dir ban tys ne pe da go gi niai dar buo to jai. 
Ne pe da go gi niais dar buo to jais lai ko mi tiek, pa vyz džiui, va ly to jai, kū ri kai ar sar gai, tiek la biau tie sio giai ug
dy mo pro ce se da ly vau jan tys as me nys, pa vyz džiui, mo ky to jų pa dė jė jai, so cia li niai dar buo to jai ar svei ka
tos prie žiū ros dar buo to jai. Ša lies sa vi val dy bės, at si žvelg da mos į esa mą pa dė tį ir nu si sto vė ju sias tra di ci jas, 
kiek vie nais fi nan si niais me tais tvir tin da mos sa vi val dy bių biu dže tus tvir ti na ir kiek vie nai ug dy mo įstai gai 
ski ria mas ūkio lė šas. Ša lies mas tu nė ra kaip nors pla čiau ana li zuo ja mos sa vi val dy bių ski ria mos ūkio lė
šos, juo la biau mo kyk lų ly giu. Tie sa, ben dro jo ug dy mo mo kyk los kas met pa tei kia mo je sta tis ti kos for mo je 
„2mo kyk la“ (ug dy mo ap lin ka) nu ro do tais me tais joms ski ria mų lė šų ap lin kai kie kį. Šios lė šos nė ra kaip 
nors de ta li zuo ja mos ir, ana li zės au to riaus ži nio mis, nė ra ko kių nors nuo la ti nių iš sa mes nių in for ma ci jos 
apie mo kyk loms ski ria mas ap lin kos lė šas api ben dri ni mų. 

Mo kyk la pa pil do mų lė šų ga li gau ti ir kaip gy ven to jų jai skir tą 2 proc. su mo kė tų mo kes čių pa ra mą, jei yra už
si re gist ra vu si kaip pa ra mos ir lab da ros ga vė ja. Šią in for ma ci ją ren ka Vals ty bi nė mo kes čių ins pek ci ja. Tai gi 
yra įma no ma gau ti in for ma ci ją iš VMI, kiek lė šų ku ri nors ug dy mo įstai ga ku riais nors me tais ga vo kaip 
pa ra mą ir lab da rą. Pa pras tai dėl to kiu bū du su rink tų lė šų nau do ji mo spren džia mo kyk los ben druo me nės 
at sto vai: mo kyk los ta ry bos na riai, mo kyk los tė vų ko mi te to na riai, o kai ka da spren di mus pri ima ir vien tik 
mo kyk los va do vy bė. Kai ku rio se mo kyk lo se su ku ria mas spe cia lus pa ra mos mo kyk lai fon das ir tė vų at sto
vai yra ren ka mi į šio fon do val dy bą, ku ri ir spren džia dėl su au ko tų lė šų pa nau do ji mo ug dy mo įstai go je. 
Tai gi bū ti na ne ap si ri bo ti vien VMI dis po nuo ja ma in for ma ci ja apie ug dy mo įstai goms su au ko tas lė šas, bet 
ir ana li zuo ti, kaip (ku riems ug dy mo ar ki to kiems tiks lams ten kin ti) ši tos lė šos mo kyk lo je bu vo pa nau do
tos. To kia ana li zė Lie tu vo je bu vo at lik ta 2009 m. Ta da, ren giant lei di nį „Lie tu va. Švie ti mas re gio nuo se 2009. 
Švie ti mo val dy mas“, iš Vals ty bi nės mo kes čių ins pek ci jos bu vo gau ta in for ma ci ja apie kiek vie nai ša lies ug
dy mo įstai gai, lab da ros ir pa ra mos ga vė jai, 2008 m. su au ko tas lė šas ir at lik ta mo kyk lų va do vų ap klau sa 
apie šių lė šų pa nau do ji mo tiks lus 2008–2009 m. m. Bu vo ap klaus ti be veik vi sų 2008–2009 m. m. vei ku sių 
ben dro jo ug dy mo mo kyk lų di rek to riai. Pa aiš kė jo, kad 46 proc. sa vi val dy bių įsteig tų ben dro jo ug dy mo 
mo kyk lų bent da lį gau tos pa ra mos sky rė mo kyk lai rei ka lin gai tech ni nei įran gai įsi gy ti, 41 proc. – mo kyk
los pa tal pų re mon tui, 30 proc. – mo kyk li niams bal dams įsi gy ti, 25 proc. – mo ky mo prie mo nėms įsi gy ti, 
21 proc. – mo ki nių eks kur si joms ir ki to kiam mo ki nių ska ti ni mui, 12 proc. – mo kyk los ūki nėms iš lai doms 
ap mo kė ti, 4 proc. – spor to ko man dų ar me no ko lek ty vų ap ran gai įsi gy ti, o 4 proc. mo kyk lų gau tų lė šų ap
klau sos me tu dar ne bu vo pa nau do ju sios2 (mo kyk los pa ra mos ir lab da ros for ma gau tas lė šas ga lė jo skir ti 
ke liems tiks lams). Dau giau pa na šių ty ri mų, ana li zės au to riaus ži nio mis, at lik ta ne bu vo. 

Lie tu vos ben dro jo ug dy mo mo kyk los ir jų at sto vai pla čiai da ly vau ja įvai riuo se sa vi val dy bių, na cio na li
niuo se ir tarp tau ti niuo se pro jek tuo se ir juo se da ly vau da mi gau na įvai rios ma te ria li nės bei ne ma te ria li nės 

2 Lie tu va. Švie ti mas re gio nuo se 2009. Švie ti mo val dy mas. Vil nius: Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tras, 2009, p. 25.
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pa ra mos. Ma te ria li nė pa ra ma pa pras tai mo kyk loms yra tei kia ma kaip ug dy mo pro ce sui rei ka lin ga ir su 
pro jek to vyk dy mu su si ju si įran ga ar li te ra tū ra, o ne ma te ria li nė pa ra ma pa pras tai bū na su pro jek to vyk dy
mu su si ju sių mo ky to jų, mo kyk lų ko man dų ar ki tų mo kyk los ben druo me nės na rių kva li fi ka ci jos ar kom
pe ten ci jų to bu li ni mas. Ra šy da mi ata skai tas, šių na cio na li nių ar tarp tau ti nių pro jek tų dar buo to jai nu ro do 
pro jek to vyk dy mo me tu iš leis tas lė šas, bet bū tų la bai pra var tu su ži no ti, kiek to kių lė šų gau na mies to ir 
kai mo, įvai rių ti pų ir įvai raus dy džio mo kyk los. Ki ta ver tus, no rint nuo lat rink ti to kią in for ma ci ją rei kė tų la
bai daug pa stan gų, biu ro kratinių pro ce dū rų ir lė šų, ku rios tik rai ne at si pirk tų. To dėl kol kas tik ga li ma teig ti, 
kad da ly va vi mas įvai riuo se pro jek tuo se yra sun kiai įver ti na mas, bet ga na svar bus nau dos ga vi mo bū das 
pe da go gams, pe da go gų gru pėms ir mo kyk lų ben druo me nėms, kai ka da pa vei kian tis ir ki tus mo kyk loms 
ski ria mų lė šų šal ti nius. Pa vyz džiui, bu vo pa ste bė ta, kad vyk dant be veik vi sas Lie tu vos ben dro jo ug dy mo 
mo kyk las įtrau ku sį pro jek tą „Mo kyk lų to bu li ni mo pro gra ma“ ir pa siū lius pe da go gų ben druo me nei pla tų 
ne mo ka mų kva li fi ka ci jos to bu li ni mo ren gi nių spek trą, mo kyk loms bu vo sun ku su nau do ti mo ki nio krep
še lio lė šas, skir tas pe da go gų kva li fi ka ci jai to bu lin ti, ir da lis šių lė šų pro jek to vyk dy mo me tais bū da vo grą
ži na ma į vals ty bės biu dže tą.

Mo kyk lų tei kia mų mo ka mų pa slau gų ir už šias pa slau gas gau tų pa ja mų pa nau do ji mo ša lies ben dro jo ug
dy mo mo kyk lo se ana li zė ir gi bu vo at lik ta 2009 m., ren giant lei di nį „Lie tu va. Švie ti mas re gio nuo se 2009. 
Švie ti mo val dy mas“3. Ta da bu vo ap klaus ti be veik vi sų 2008–2009 m. m. vei ku sių ben dro jo ug dy mo mo
kyk lų di rek to riai. Pa aiš kė jo, kad 37 proc. sa vi val dy bių įsteig tų ben dro jo ug dy mo mo kyk lų tei kė mo ka mas 
pa slau gas vie tos ben druo me nei, 5 proc. – mo ka mas pa slau gas tei kė tik anks čiau, 12 proc. – mo ka mų pa
slau gų dar ne tei kė, bet ke ti no teik ti, 46 proc. – mo ka mų pa slau gų ne tei kė ir ne ke ti no teik ti. Sa vi val dy bių 
įsteig to se ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se bu vo tei kia mos to kios mo ka mos pa slau gos: mo kyk los pa tal pų 
nu oma (55 proc. vi sų mo ka mas pa slau gas tei kian čių mo kyk lų), spor to įren gi mų ar spor to sa lės nu oma 
(38 proc.), mo kyk los trans por to nu oma (16 proc.), or ga ni zuo ja mi mo ka mi kur sai ir tei kia ma do ku men tų 
ko pi ja vi mo pa slau ga (po 12 proc.), nuo mo ja mi mo kyk los tu ri mi IT iš tek liai (9 proc.) ir vie tos gy ven to jams 
tei kia mos du šo, pir ties, šil dy mo pa slau gos (1 proc.).

Di džiau sią da lį vi sų mo kyk los gau na mų lė šų su da ro mo ki nio krep še lio lė šos ir ūkio lė šos. Šios lė šos ir už
tik ri na ug dy mo pro ce so vyks mą mo kyk lo je. Svar bu aiš kin tis, kaip šios lė šos pa si skirs to Lie tu vos ben dro
jo ug dy mo mo kyk lo se ir nuo ko kių ben dro jo ug dy mo mo kyk lų ypa tu mų pri klau so vi du ti nis jų mo ki nių 
fak tiš kai gau na mų lė šų dy dis. De ta les nė ben dro jo ug dy mo mo kyk loms ski ria mų lė šų ana li zė ga li pa dė ti 
reng ti  mo kyk lų fi nan sa vi mo re for mas, sklan džiau per ei ti prie nau jos mo ky mo lė šų sky ri mo me to di kos 
tai ky mo. 

Ana li zės tiks las – iš si aiš ki nus ša lies ben dro jo ug dy mo mo kyk loms ten kan čių mo ki nio krep še lio ir ūkio lė šų 
dy dį, pa teik ti re ko men da ci jų dėl ra cio na les nio jų nau do ji mo.

Ana li zei ke lia mi šie už da vi niai:
1. Nu sta ty ti ša lies ben dro jo ug dy mo mo kyk loms ten kan čių mo ki nio krep še lio lė šų pri klau so my bę 

nuo svar biau sių mo kyk los ypa tu mų.
2. Nu sta ty ti ša lies ben dro jo ug dy mo mo kyk loms ten kan čių ūkio lė šų pri klau so my bę nuo svar biau

sių mo kyk los ypa tu mų.
3. Su for mu luo ti re ko men da ci jas veiks min ges niam ben dro jo ug dy mo mo kyk loms ski ria mų lė šų nau

do ji mui.

3 Plg. Lie tu va. Švie ti mas re gio nuo se 2009. Švie ti mo val dy mas. Vil nius: Švie ti mo ap rū pi ni mo cen tras, 2009, p. 26–27.
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ŠMM Švie ti mo ko ky bės ir re gio ni nės po li ti kos de par ta men to di rek to rius Ai das Al da kaus kas su for mu la vo 
už duo tį aiš kin tis, kiek vals ty bei kai nuo ja vie no ben dro jo ug dy mo mo kyk los mo ki nio ug dy mas. Kon sul
tuo jant ŠMM Re gio ni nės po li ti kos ana li zės sky riaus vy res nia jai spe cia lis tei Re gi nai Po cie nei pri ei ta prie 
iš va dos, kad rei kia mą in for ma ci ją leng viau sia su rink ti iš kas met tvir ti na mų sa vi val dy bių biu dže tų. Juo se 
nu ro do ma, kiek kiek vie nai ug dy mo įstai gai sa vi val dy bė ski ria mo ki nio krep še lio lė šų, iš jų – at ly gi ni mams, 
taip pat ūkio lė šų, iš jų – at ly gi ni mams. To dėl ga li ma leng vai ap skai čiuo ti vie nam mo ki niui ten kan čias lė
šas ir aiš kiai at skir ti lė šas, ten kan čias at ly gi ni mams ir ki tiems ug dy mo bei ug dy mo ap lin kos už tik ri ni mo 
po rei kiams ten kin ti.

Bu vo nu tar ta skai čiuo ti vi du ti niš kai vie nam mo ki niui ten kan čias lė šas 2014 m., 2016 m. ir 20184 m. Ly gi
nant tre jų me tų lė šas ga li ma nu sta ty ti su si for ma vu sias ar be si for muo jan čias ben dro jo ug dy mo mo kyk lų 
fi nan sa vi mo ten den ci jas.

Ta čiau lė šos mo kyk lai ski ria mos fi nan si niams me tams, ku rie ati tin ka ka len do ri nius me tus, o mo ki niai mo
kyk lo se skai čiuo ja mi moks lo me tais, trun kan čiais nuo rug sė jo iki ki tų me tų rug pjū čio mė ne sio. Tai gi tais 
pa čiais fi nan si niais me tais rug sė jo mė ne sį mo kyk lo je ga li keis tis mo ki nių skai čius, mo kyk la (pa pras tai dėl 
mo ki nių skai čiaus nau jais moks lo me tais su ma žė ji mo) ga li keis ti sa vo ti pą, tap ti ki tos mo kyk los sky riu mi 
ar ba ap skri tai už si da ry ti. Pa si rink tas įpras tas šios pro ble mos spren di mo bū das: skai čiuo jant vie nam mo ki
niui ten kan čias lė šas rem ta si me tais prieš tai fik suo tu mo ki nių skai čiu mi mo kyk lo je, t. y. 2014 m. mo kyk lai 
skir tos lė šos da lin tos iš 2013 m. ru de nį fik suo to mo ki nių skai čiaus to je mo kyk lo je, 2016 m. skir tos lė šos – iš 
2015 m. fik suo to mo ki nių skai čiaus, o 2018 m. pra džio je skir tos lė šos – iš 2017 m. fik suo to mo ki nių skai
čiaus.

Pas ku ti niais me tais ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se (ypač kai me) stei gia mi iki mo kyk li nio ug dy mo sky riai. 
Sta tis ti nių duo me nų, pa vyz džiui, 2017 m., ana li zė ro do, kad pa gal iki mo kyk li nio ug dy mo pro gra mas ug
do mų vai kų tu rė jo 487 ša lies ben dro jo ug dy mo mo kyk los (48 proc. vi sų tais me tais vei ku sių sa vi val dy bių 
įsteig tų ben dro jo ug dy mo mo kyk lų). Mo ki nio krep še lio dy dis ben dro jo ug dy mo mo kyk los mo ki niui ir iki
mo kyk li nio ug dy mo vai kui ski ria si5, bet ana li zės me tu šių sa vi val dy bėms ir at ski roms mo kyk loms ski ria mų 
ben dro jo ug dy mo mo kyk los mo ki nio krep še lio ir iki mo kyk li nio ug dy mo krep še lio lė šų at skir ti ne pa vy ko. 
Sa vi val dy bių biu dže tuo se nu ro do ma ben dra mo kyk lai skir tų lė šų su ma, o ŠMM in ter ne to sve tai nė je nu ro
dant sa vi val dy bėms skir tas ir pa nau do tas mo ki nio krep še lio lė šas ir gi nė ra at ski ria mos ben dro jo ug dy mo 
mo kyk lų mo ki niams ir iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gų ir sky rių auk lė ti niams skir tos lė šos. Ga li ma ma ny ti, 
kad re a lio sios mo ki nio krep še lio lė šos yra di des nės, nei bu vo nu sta ty ta ata skai to je ap ra šo mos ana li zės 
me tu.

Ren kant duo me nis ana li zei ap si ri bo ta pa dė ties sa vi val dy bių įsteig to se ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se aiš
ki ni mu si ir ne ana li zuo ta pa dė tis vals ty bi nė se bei ne vals ty bi nė se ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se.

4 Bu vo ana li zuo tos tik me tų pra džio je 2018 m. sa vi val dy bių biu dže tuo se mo kyk loms pla nuo tos skir ti mo ki nio krep še lio 
lė šos, be vals ty bės pa pil do mai 2018 m. ru de nį mo ky to jų atlyginimams di din ti skir tų lė šų.

5 Iki mo kyk li nio ug dy mo pro gra mos krep še lis vie nam vai kui yra maž daug treč da liu ma žes nis nei mo ki nio krep še lis, nes 
pa gal iki mo kyk li nio ug dy mo pro gra mą ug do mam vai kui ski ria ma do ta ci ja iš vals ty bės biu dže to tik už 20 va lan dų per sa
vai tę, o ki tą da lį ski ria ug dy mo įstai gos sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan ti ins ti tu ci ja.

5 Iki mo kyk li nio ug dy mo pro gra mos krep še lis vie nam vai kui yra maž daug treč da liu ma žes nis nei mo ki nio krep še lis, nes 
pa gal iki mo kyk li nio ug dy mo pro gra mą ug do mam vai kui ski ria ma do ta ci ja iš vals ty bės biu dže to tik už 20 va lan dų per sa
vai tę, o ki tą da lį ski ria ug dy mo įstai gos sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan ti ins ti tu ci ja.
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Dėl fi nan si nių me tų ir moks lo me tų truk mės ne ati tik ties su si dur ta su dar vie na iki duo me nų rin ki mo pra
džios au to riui ne ži no ta ap lin ky be. Kai ku rios sa vi val dy bės nu ro dė, kad, siek da mos pa dė ti mo kyk loms, ku
rio se nuo rug sė jo mė ne sio aiš kiai di dė ja ug do mų mo ki nių skai čius, jos iki 7 proc. mo ki nio krep še lio lė šų 
iki rug sė jo mė ne sio ne ski ria jo kiai mo kyk lai, o ru de nį pa da li na mo kyk loms pa gal nuo rug sė jo mė ne sio 
su si for ma vu sius mo ki nių srau tus. Dėl šios prie žas ties vi du ti niai 2018 m. mo ki nio krep še lio lė šų dy džiai, 
kaip at ro do, fak tiš kai tu rė tų bū ti tru pu tį di des ni, ne gu ap skai čiuo ti.

Su rin kus duo me nis ana li zuo ta, kiek lė šų gau na mies to ir kai mo mo kyk lų mo ki niai. Mies to mo kyk los nu
sta ty tos pa gal Lie tu vos sta tis ti kos de par ta men to tai ko mą Lie tu vos mies tų są ra šą. Kai ku riuo se šio są ra šo 
mies tuo se vei kia tik vie na ben dro jo ug dy mo mo kyk la.  

2014 m. Lie tu vos pi ni gi nė prie mo nė bu vo li tas, tai gi ir sa vi val dy bių biu dže tuo se mo kyk loms skir tos lė šos 
bu vo nu ro dy tos li tais. Ren kant duo me nis, sa vi val dy bių at sto vai li tus per skai čia vo į eu rus. Jei ren kant in for
ma ci ją sa vi val dy bės 2014 m. duo me nis pa tei kė li tais, nu ro dy tas lė šas į eu rus per skai čia vo ana li zės au to rius.

ANALIZĖS LAIKAS IR ORGANIZACINĖS PROCEDŪROS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ana li zės už duo tis au to riui bu vo su for mu luo ta 2018 m. sau sio mė ne sį. 2018 m. ko vo– ge gu žės mė ne siais, 
ini ci ja vus ŠMM Stra te gi nių pro gra mų sky riui, bu vo ren ka mi rei ka lin gi 2014, 2016 ir 2018 me tų sa vi val dy
bių biu dže tų duo me nys – in for ma ci ja apie tai, kiek mo ki nio krep še lio ir ūkio lė šų, iš jų at ly gi ni mams, bu vo 
skir ta kiek vie nai vei ku siai ben dro jo ug dy mo mo kyk lai. In for ma ci nių tech no lo gi jų cen tro dar buo to jai pa
tei kė sa vi val dy bių įsteig to se ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se 2013, 2015 ir 2017 m. be si mo kiu sių mo ki nių ir 
šių mo kyk lų iki mo kyk li nio ug dy mo sky riuo se ug dy tų vai kų skai čių.

Ana li zės au to rius, rem da ma sis ITC pa teik tais duo me ni mis apie ug dy tų mo ki nių ir iki mo kyk li nio ug dy mo 
sky riaus vai kų skai čių ir sa vi val dy bių pa teik ta in for ma ci ja, 2018 m. ba lan džio– bir že lio mė ne siais ap skai čia
vo, kiek lė šų te ko kiek vie nos ben dro jo ug dy mo mo kyk los mo ki niui ir iki mo kyk li nu kui. Pas kui bu vo ana li
zuo ja mi duo me nys ir ren gia ma ty ri mo ata skai ta.

ANALIZĖS REZULTATAI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Re mian tis at lik tos ana li zės re zul ta tais ga li ma pa teik ti du siū ly mus, kaip veiks min giau nau do ti mo kyk lų 
gau na mas lė šas: 

1. Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja, pa gal sa vi val dy bės mo kyk lo se be si mo kan čių mo ki nių skai čių 
ap skai čia vu si mo ki nio krep še lio lė šų po rei kį, tiks li nę do ta ci ją mo ki nio krep še liui fi nan suo
ti per ve da sa vi val dy bėms. Mo ki nio krep še lio me to di ko je nu ro dy tą sa vi val dy bėms per ves tų 
mo ki nio krep še lio lė šų da lį sa vi val dy bės sa vo nu sta ty ta tvar ka tie sio giai nau do ja mo ky mo 
reik mėms ten kin ti (pe da go gi nei psi cho lo gi nei pa gal bai or ga ni zuo ti, bran dos eg za mi nams 
or ga ni zuo ti ir vyk dy ti ir pan.) ir mo kyk loms ne per ve da. Vis dėl to di džio ji sa vi val dy bėms skir tų 
mo ki nio krep še lio lė šų da lis per ve da ma ug dy mo įstai goms. Ga li ma ma ny ti, kad, jei ži no ma, 
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kiek lė šų yra per ves ta sa vi val dy bei ir kaip tos lė šos pa skirs ty tos mo kyk loms, yra įma no ma ap
skai čiuo ti, kiek vi du ti niš kai vie nam mo ki niui skir tų mo ki nio krep še lio lė šų li ko sa vi val dy bė je ir 
bu vo tie sio giai pa nau do ta mo ky mo reik mėms ten kin ti. At ro dy tų, kad tai pa da ry ti ga na leng
va: ŠMM in ter ne to sve tai nė je skel bia mas kiek vie nais me tais sa vi val dy bėms skir tų ir pa nau
do tų mo ki nio krep še lio lė šų kie kis ir to se sa vi val dy bė se ug do mų ben dro jo ug dy mo mo kyk lų 
mo ki nių, iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo pro gra mo se da ly vau jan čių vai kų skai čius. 
Bet vie šai pa tei kia mi tik ben dri duo me nys apie vi sas sa vi val dy bėms skir tas mo ki nio krep še
lio lė šas, o iki mo kyk li niam ug dy mui skir tas vai ko krep še lis yra aiš kiai ma žes nis nei ben dro
jo ug dy mo mo kyk los mo ki nio krep še lis. To dėl iš vie šai skel bia mų duo me nų yra ne įma no ma 
ap skai čiuo ti, ku ri vie no vi du ti nio ben dro jo ug dy mo mo kyk los mo ki nio krep še lio lė šų da lis 
pa skirs to ma vi sos sa vi val dy bės ly giu ir ne pa ten ka į mo kyk las. Or ga ni zuo jant veiks min gą mo
ki nio krep še lio lė šų pa skirs ty mo ir nau do ji mo ste bė se ną, bū tų nau din ga skelb ti de ta les nę 
in for ma ci ją apie sa vi val dy bėms ski ria mas ir sa vi val dy bės bei ug dy mo įstai gos ly giais pa nau
do ja mas lė šas, taip pat at ski rai nu ro dy ti ben dro jo ug dy mo mo kyk los mo ki nio lė šas, iki mo kyk
li nio ug dy mo vai ko krep še lio lė šas ir prieš mo kyk li nio ug dy mo vai ko krep še lio lė šas.

2. Su rink ti duo me nys ro do, kad ga na di de lė ben dro jo ug dy mo mo kyk lų va do vų ir mo kyk lų bu
hal te rių da lis kas met dis po nuo ja la bai di de lė mis lė šo mis. Pa vyz džiui, 2018 m. iš 1014 ana li zuo
tų ben dro jo ug dy mo mo kyk lų 192 mo kyk loms mo ki nio krep še lio lė šų skir ta nuo 500 tūkst. iki 
750 tūkst. eu rų, 111 mo kyk lų – nuo 750 tūkst. iki 1 mi li jo no eu rų, o 63 mo kyk loms – dau giau 
nei vie nas mi li jo nas eu rų. Be to, 204 mo kyk loms 2018 m. ūkio lė šų skir ta nuo 300 tūkst. iki 
450 tūkst. eu rų, o 41 mo kyk lai – dau giau nei 450 tūkst. eu rų. Su dė jus ben dro jo ug dy mo mo
kyk loms 2018 m. skir tas mo ki nio krep še lio ir ūkio lė šas pa aiš kė jo, kad 254 ša lies mo kyk los  
2018 m. dis po nuo ja biu dže tu nuo 500 tūkst. iki 750 tūkst. eu rų, 171 mo kyk la – nuo 750 tūkst. 
iki 1 mi li jo no eu rų, 176 mo kyk los – nuo 1 mi li jo no iki 1,5 mi li jo no eu rų, o 33 mo kyk lų tu ri mos 
mo ki nio krep še lio ir ūkio lė šos vir ši ja 1,5 mi li jo no eu rų. Ra cio na lus to kių lė šų val dy mas ke lia 
di de lius rei ka la vi mus mo kyk lų va do vams ir mo kyk lų bu hal te riams, to dėl ver tė tų pa gal vo ti 
apie bent dau giau mo ki nių tu rin čių mo kyk lų va do vų fi nan si nių kom pe ten ci jų to bu li ni mą.

 

Mo kyk loms ski ria mos mo ki nio krep še lio lė šos

Mo kyk los gau tos mo ki nio krep še lio lė šos lei džia mos griež tai mo ki nio krep še lio me to di kos nu ro do mais 
tiks lais. Dau giau sia lė šų ski ria ma pe da go gų (mo ky to jų) dar bo už mo kes čiui (2017 m., pa vyz džiui, ša lies 
mas tu tam bu vo skir ta 94,0 proc. vi sų mo ki nio krep še lio lė šų), va do vė liams ir ki toms mo ky mo prie mo
nėms įsi gy ti (3,4 proc.), IKT dieg ti ir nau do ti (0,7 proc.) ir pe da go gi nei psi cho lo gi nei pa gal bai or ga ni zuo ti, 
pre ven ci nėms pro gra moms įgy ven din ti (0,6 proc.). Ša lies mas tu 2014 m. ben dro jo ug dy mo mo kyk loms 
sa vi val dy bės vi du ti niš kai vie nam mo ki niui sky rė 1282 eu rus, 2016 m. – 1344 eu rus, o 2018 m. – 1420 eu rų.

Ba zi nį mo ki nio krep še lio dy dį kas met nu sta to Vy riau sy bė. Ba zi nis mo ki nio krep še lio dy dis nė ra ly gus kon
kre čiam mo ki niui ten kan čiam mo ki nio krep še lio dy džiui. Kai me gy ve nan čio mo ki nio ug dy mui ski ria ma 
dau giau lė šų, nes kai mo mo kyk lo se kla sės yra ma žes nės, to dėl ir mo ki nių ug dy mo iš lai dos bū na di des nės. 
Di des nį krep še lį tu ri ir mo kyk los tau ti nės ma žu mos kal ba, taip pat spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių tu rin tys 
mo ki niai. Dėl šių prie žas čių kon kre čios mo kyk los gau na mas mo ki nio krep še lio dy dis ga li skir tis nuo to kį 
pat mo ki nių skai čių tu rin čios to kio pat ti po ir to kio pat dy džio gy ven vie tė je vei kian čios įstai gos mo ki nio 
krep še lio. To dėl svar bu ži no ti, ko kio dy džio mo ki nio krep še lio lė šo mis dis po nuo ja įvai rios ug dy mo įstai gos.
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Pa gal ŠMM Švie ti mo ko ky bės ir re gio ni nės po li ti kos de par ta men to tai ko mą sa vi val dy bių kla si fi ka ci ją vi sos 
60 ša ly je vei kian čių sa vi val dy bių skirs to mos į mies tų (ne tu rin čių kai mo gy ven to jų) sa vi val dy bes, žie di nes 
sa vi val dy bes (įsi kū ru sias ap link di džiuo sius Lie tu vos mies tus ir pa pras tai tu rin čias la bai ma žą da lį mies to 
gy ven to jų), di des ni ą sias kai miš ką sias sa vi val dy bes (sa vi val dy bes, ku rio se gy ve na ir mies to, ir kai mo gy
ven to jai ir ben dras gy ven to jų skai čius ga na di de lis) ir ma žą sias sa vi val dy bes (sa vi val dy bes, ku rio se gy ve
na ma žai gy ven to jų ir dėl to ky la spe ci fi nių sun ku mų or ga ni zuo jant ben dro jo ug dy mo mo kyk lų tin klą).

Iš 2 pav. ma ty ti, kad ma žiau sias mo ki nio krep še lis ten ka mies tų sa vi val dy bių mo kyk loms. Mies tų sa vi val
dy bė se pa pras tai vei kia di džiau sios pa gal mo ki nių skai čių ben dro jo ug dy mo mo kyk los, ku rioms pa gal 
mo ki nio krep še lio me to di ką nu ma ty ti ma žes ni ba zi nio mo ki nio krep še lio ko e fi cien tai. Di džiau sias mo ki
nio krep še lis ten ka ma žo sio se sa vi val dy bė se ir žie di nė se sa vi val dy bė se vei kian čioms ben dro jo ug dy mo 
mo kyk loms – jo se mo ko si kur kas ma žiau mo ki nių ir joms pa gal mo ki nio krep še lio me to di ką nu ma ty ti di
des ni ba zi nio mo ki nio krep še lio ko e fi cien tai. Tą pat ga li ma pa sa ky ti ir ly gi nant mies to ir kai mo mo kyk loms 
ski ria mas mo ki nio krep še lio lė šas (3 pav.) – kai mo mo kyk lo se pa pras tai mo ko si ma žiau mo ki nių ir joms 
pa gal mo ki nio krep še lio me to di ką nu ma ty ti di des ni ba zi nio mo ki nio krep še lio ko e fi cien tai. 

2 pav.  Mokykloms skirtos mokinio krepšelio lėšos (vienam mokiniui, Eur) pagal savivaldybės tipą

3 pav.  Miesto ir kaimo mokykloms skirtos mokinio krepšelio lėšos (vienam mokiniui, Eur)
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Mo ki nio krep še lio lė šos ski ria si ir pa gal ben dro jo ug dy mo mo kyk los ti pą.

Iš 4 pav. ma ty ti, kad ma žiau sią krep še lį vie nam mo ki niui gau na pra di nės mo kyk los. Di džiau sias mo ki nio 
krep še lis vie nam mo ki niui ski ria mas pa grin di nėms mo kyk loms ir gim na zi joms. 

Lie tu vo je vei kia iš es mės be si ski rian čios gim na zi jos – va di na mo sios „trum po sios“ ke tu rių kla sių ir „il go
sios“ dvy li kos kla sių gim na zi jos. Kai mo vie to vė se vei kia tik „il go sios“ gim na zi jos. Dėl ug dy mo or ga ni za vi
mo ypa tu mų mies te ir gi yra vie na ki ta „il go ji“ gim na zi ja, bet iš es mės vi sos „trum po sios“ gim na zi jos vei
kia mies tuo se. Vie nam „il go sios“ ir „trum po sios“ gim na zi jos mo ki niui ski ria mos lė šos tu rė tų skir tis, bet ITC 
pa teik to je mo kyk las api bū di nan čio je in for ma ci jo je gim na zi jų kla sių skai čius nu ro dy tas ne bu vo. Dėl to 
gim na zi jas ana li zės au to rius su skirs tė į mies to ir kai mo, kad bū tų ga li ma pa ly gin ti vi du ti nį vie nam mies to 
ir kai mo gim na zi jos mo ki niui ten kan čio mo ki nio krep še lio dy dį.

Iš 5 pav. ma ty ti, kad mies to ir kai mo gim na zi jų vie nam mo ki niui ski ria mos krep še lio lė šos ski ria si ne žy miai. 
Kai mo gim na zi jų gau na mos mo ki nio krep še lio lė šos yra di des nės, bet skir tu mas, ly gi nant su mies to gim
na zi jų mo ki nio krep še liu, ne vir ši ja pus an tro šim to eu rų.

4 pav.  Įvairių tipų mokykloms skirtos mokinio krepšelio lėšos (vienam mokiniui, Eur)

5 pav.  Miesto ir kaimo gimnazijoms skirtos mokinio krepšelio lėšos (vienam mokiniui, Eur)
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Pa gal mo ki nio krep še lio me to di ką ma žiau mo ki nių tu rin čioms mo kyk loms yra nu sta ty ti di des ni ba zi nio 
mo ki nio krep še lio ko e fi cien tai, to dėl ma žų ben dro jo ug dy mo mo kyk lų (daž niau vei kian čių kai me) gau
na mos vie no mo ki nio krep še lio lė šos yra di des nės. Iš gau tų duo me nų bu vo ap skai čiuo tas įvai raus dy džio 
ben dro jo ug dy mo mo kyk lų gau na mas vi du ti nis mo ki nio krep še lis.

Iš 6 pav. ma ty ti, kad di džiau sią mo ki nio krep še lį gau na ma žiau siai mo ki nių tu rin čios ben dro jo ug dy mo 
mo kyk los, o ma žiau sią – tu rin čios dau giau siai mo ki nių. Mo kyk los, ku rio se mo ko si iki 100 mo ki nių, gau na 
be veik dvi gu bai di des nį mo ki nio krep še lį nei mo kyk los, ku rio se mo ko si dau giau nei 550 mo ki nių. Iš 6 pav. 
taip pat ma ty ti, kad itin di de lis mo ki nio krep še lis ski ria mas ben dro jo ug dy mo mo kyk loms, ku rio se mo ko si 
iki 200 mo ki nių. Dau giau nei 200 mo ki nių tu rin čių mo kyk lų gau na mas mo ki nio krep še lis tar pu sa vy je ski
ria si ne taip jau la bai. Na cio na li nio eg za mi nų cen tro at lie ka mi mo ki nių pa sie ki mų ty ri mų ir na cio na li nio 
mo ki nių pa sie ki mų pa tik ri ni mo re zul ta tai ro do, kad tei kia mas ug dy mas ma žai mo ki nių tu rin čio se mo
kyk lo se, ne pai sant ma žes nio vi du ti niš kai vie nam mo ky to jui ten kan čio mo ki nių skai čiaus, pa pras tai nė ra 
ge res nis, o daž nai ir pras tes nis nei di des nė se pa gal mo ki nių skai čių mo kyk lo se. Va di na si, ma žų ben dro jo 
ug dy mo mo kyk lų (pa pras tai kai mo vie to vė se) iš lai ky mas nė ra su si jęs su ge res niu ug dy mu, tai la biau po li
ti nis mo kyk lų stei gė jų spren di mas. To dėl ben dro jo ug dy mo mo kyk lų stei gė jams, sie kian tiems ra cio na liai 
nau do ti švie ti mui ski ria mas mo ki nio krep še lio lė šas, bū ti na ap si spręs ti, ar ver ta sa vo sa vi val dy bė je iš lai ky
ti taip bran giai kai nuo jan tį ir daž nai ne efek ty vų ma žai mo ki nių tu rin čių ben dro jo ug dy mo mo kyk lų tin klą.

Mo kyk loms ski ria mos mo ki nio krep še lio lė šos, skir tos at ly gi ni mams

Mo ki nio krep še lio lė šas ski riant ug dy mo įstai goms, sa vi val dy bės biu dže te jų pa nau do ji mo tiks lai, skir
tin gai nei vi sos ša lies ly giu, nė ra smul kiai de ta li zuo ja mi, ne bū na nu ro do ma, kiek lė šų, pa vyz džiui, nu
ma to ma skir ti mo kyk lo je dieg ti IKT ar to bu lin ti mo kyk los mo ky to jų kva li fi ka ci ją. Sa vi val dy bių biu dže
tuo se nu ro do mos ug dy mo įstai gai skir tos mo ki nio krep še lio lė šos ir iš jų lė šos, skir tos at ly gi ni mams. 
Ana li zės me tu skai čiuo ta, ko kia mo kyk loms skir tų mo ki nio krep še lio lė šų da lis bu vo skir ta at ly gi ni
mams. Pa aiš kė jo, kad 2014 ir 2016 m. at ly gi ni mams bu vo skir ta 74 proc. mo kyk loms skir tų mo ki nio 
krep še lio lė šų, o 2018 m. – 75 proc. Tai pa sa ky ti na apie vi sų ti pų mo kyk las. Iš im tis bu vo 2014 ir2016 m. 

6 pav.  Įvairaus dydžio mokykloms skirtos mokinio krepšelio lėšos (vienam mokiniui, Eur) 
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7 pav.  Mokykloms skirtos mokinio krepšelio lėšos atlyginimams (vienam mokiniui, Eur) 

 pagal savivaldybės tipą
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si iki 100 mo ki nių, at ly gi ni mams skir ta 76 proc., o 2016 m. – 75 proc. vi sų mo ki nio krep še lio lė šų. Ma
žiau siai mo ki nio krep še lio lė šų at ly gi ni mams (vie nam mo ki niui) skir ta mies tų sa vi val dy bių mo kyk loms, 
o dau giau siai – ma žų jų sa vi val dy bių mo kyk loms (7 pav.).

Ana li zuo jant at ly gi ni mams skir tas mo ki nio krep še lio lė šas mies to ir kai mo mo kyk lo se ma ty ti, kad aiš kiai 
dau giau lė šų vie nam mo ki niui bu vo ski ria ma kai me vei kian čioms mo kyk loms (8 pav.).

Ana li zuo jant at ly gi ni mams skir tas mo ki nio krep še lio lė šas pa gal mo kyk los ti pą ma ty ti, kad ma žiau lė šų 
bu vo ski ria ma pra di nėms mo kyk loms ir pro gim na zi joms, o aiš kiai dau giau – pa grin di nėms mo kyk loms 
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8 pav.  Miesto ir kaimo mokykloms skirtos mokinio krepšelio lėšos atlyginimams (vienam mokiniui, Eur)
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Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos

Ly gi nant mies to ir kai mo gim na zi joms at ly gi ni mams ski ria mas mo ki nio krep še lio lė šas ga li ma teig ti, kad 
di de lio skir tu mo tarp jų nė ra (10 pav.). 

Dau giau siai mo ki nio krep še lio lė šų at ly gi ni mams (vie nam mo ki niui) bu vo skir ta ma žiau nei 200 mo ki nių 
tu rin čioms mo kyk loms (11 pav.). 

9 pav.  Įvairių tipų mokykloms skirtos mokinio krepšelio lėšos atlyginimams (vienam mokiniui, Eur)
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Mo kyk loms ski ria mos ūkio lė šos

Pa gal Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo įsta ty mą mo kyk lai ūkio lė šas sa vo nu sta ty ta tvar ka ski ria mo kyk los 
sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan ti ins ti tu ci ja. Iš mo kyk los stei gė jo skir tų ūkio lė šų  mo ka mas at ly
gi ni mas mo kyk los ne pe da go gi niams dar buo to jams ir jo je už tik ri na ma de ra mo ly gio ug dy mo si ap lin ka. 
Kiek vie na sa vi val dy bė dėl ūkio lė šų dy džio mo kyk loms spren džia sa va ran kiš kai ir at si žvelg da ma į nuo 
se no sa vi val dy bė je su si klos čiu sią tvar ką. Pa vyz džiui, jei mo kyk los pa čios už si i ma mo ki nių ve žio ji mu, šiai 
funk ci jai vyk dy ti mo kyk lai ski ria ma dau giau ūkio lė šų, o jei mo ki nių ve žio ji mu už si i ma ki ta or ga ni za ci ja 
(pa vyz džiui, sa vi val dy bė je vei kian ti ke lei vių ve žio ji mo įmo nė), lė šos mo ki nių ve žio ji mui mo kyk lai nė ra ski
ria mos. Ly giai taip pat yra ir su ki to mis ug dy mo si ap lin ką už tik ri nan čio mis prie mo nė mis: jei mo kyk la pa ti 
or ga ni zuo ja mo kyk los val gyk los dar bą, jai yra ski ria ma dau giau ūkio lė šų, jei mo kyk los val gyk los pa tal pos 
iš nuo mo ja mos iš orės pa slau gos tie kė jui, ma žiau; jei mo kyk la pa ti už tik ri na mo kyk los va ly to jų ir sar gų 
dar bą, jai ski ria ma dau giau ūkio lė šų, jei sa vi val dy bė dėl va ly mo ar ap sau gos pa slau gų tei ki mo mo kyk
loms su da ro su tar tį su iš ori niu pa slau gų tei kė ju ir tie sio giai mo ka už šias pa slau gas, mo kyk loms ski ria ma 
ma žiau ūkio lė šų, ir pan. Mo kyk lai ski ria mos di des nės ūkio lė šos taip pat, pa vyz džiui, ga li ro dy ti, kad dėl 
mo ki nių skai čiaus ma žė ji mo mo kyk lo je yra daug men kiau nau do ja mų pa tal pų, ku rias vis tiek rei kia šil dy ti. 
Ki ta ver tus, pa vyz džiui, jei sa vi val dy bė je nu ta ria ma dau giau dė me sio skir ti spe cia lių jų ug dy mo si po rei
kių mo ki nių ug dy mui ir mo kyk lo se įdar bi na ma dau giau mo ky to jo pa dė jė jų (ne pe da go gi nių dar buo to jų), 
mo kyk loms ski ria mos ūkio lė šos ir gi pa di dė ja. Šiaip ar taip, sa vi val dy bių ski ria mos ūkio lė šos ir gi yra švie
ti mo sis te mo je naudojamos lė šos ir to dėl svar bu ana li zuo ti, ar jos iš lei džia mos ra cio na liai.

Sa vi val dy bių biu dže tų ana li zės re zul ta tai lei džia teig ti, kad vi du ti niš kai vie nam ben dro jo ug dy mo mo kyk
lo se ug dy tam mo ki niui ūkio lė šų 2014 m. bu vo skir ta 503 eu rai, 2016 m. – 605 eu rai, o 2018 m. – 715 eu rų. 
Tai gi mo kyk loms ski ria mos ūkio lė šos yra maž daug per pus ma žes nės už joms ski ria mas mo ki nio krep še lio 
lė šas. Ly gi nant 2014, 2016 ir 2018 m. matyti, kad mo kyk loms ski ria mos ūkio lė šos vie nam mo ki niui di dė jo 
maž daug po 100 eu rų.

11 pav.  Įvairaus dydžio mokykloms skirtos mokinio krepšelio lėšos atlyginimams (vienam mokiniui, Eur) 
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Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos

Ma žiau siai ūkio lė šų vi du ti niš kai vie nam mo ki niui gau na mies tų sa vi val dy bė se vei kian čios mo kyk los. Tai 
leng va pa aiš kin ti, nes mies tų sa vi val dy bė se vei kia dau giau siai mo ki nių tu rin čios ben dro jo ug dy mo mo
kyk los. Dau giau siai ūkio lė šų ski ria ma žie di nė se sa vi val dy bė se vei kian čioms ben dro jo ug dy mo mo kyk
loms. 2018 m. taip pat aiš kiai dau giau nei vi du ti niš kai ūkio lė šų bu vo skir ta žie di nių ir ma žų jų sa vi val dy bių 
mo kyk loms (12 pav.). 

Vie nam mies to mo kyk los mo ki niui ten ka maž daug per pus ma žiau ūkio lė šų nei kai mo mo kyk lo se. Tai 
ga li ma aiš kin ti kur kas di des niu mo ki nių skai čiu mi mies to mo kyk lo se, ku ris ir už tik ri na rei kia mą ūkio lė šų 
kie kį. Iš 13 pav. taip pat ma ty ti, kad ūkio lė šos vie nam mo ki niui kai mo mo kyk lo se di dė jo daug la biau nei 
vi du ti niš kai Lie tu vo je.

Ana li zuo jant ben dro jo ug dy mo mo kyk las pa gal mo kyk los ti pą ma ty ti, kad ma žiau siai ūkio lė šų vie nam 
mo ki niui te ko pro gim na zi jo se, o dau giau siai – pa grin di nė se ir pra di nė se mo kyk lo se. Tai leng va pa aiš kin

12 pav.  Mokykloms skirtos ūkio lėšos (vienam mokiniui, Eur) pagal savivaldybės tipą
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ti – pro gim na zi jos daž nes nės mies tuo se, o pa grin di nės mo kyk los – kai mo vie to vė se. Pra di nės mo kyk los 
pa pras tai ne bū na la bai di de lės ir to dėl, sie kiant su da ry ti de ra mą ug dy mo si ap lin ką, vie nam pra di nių mo
kyk lų mo ki niui ten ka skir ti dau giau lė šų. Ly gi nant įvai riais me tais skir tas ūkio lė šas ma ty ti (14 pav.), kad jos 
pa grin di nė se mo kyk lo se ir gim na zi jo se di dė jo daug la biau nei vi du ti niš kai Lie tu vo je (vi du ti niš kai Lie tu vo
je jos di dė jo maž daug po 100 eu rų).

Iš 15 pav. ma ty ti, kad kai mo gim na zi joms ski ria ma aiš kiai dau giau ūkio lė šų nei mies to gim na zi joms ir ly
gi na mais me tais jos kai mo gim na zi jo se di dė jo daug la biau nei vi du ti niš kai Lie tu vo je. To dėl ga li ma ma ny ti, 
kad minėtą faktą, jog gim na zi joms ūkio lė šų bu vo ski ria ma dau giau nei vi du ti niš kai Lie tu vo je, dau giau sia 
lėmė kai mo gim na zi joms skir tos di des nės ūkio lė šos.

Ly gi nant ben dro jo ug dy mo mo kyk loms ski ria mas lė šas pa gal mo kyk los ti pą krin ta į akis mo ki nio krep še
lio ir ūkio lė šų san ty kis įvai rių ti pų mo kyk lo se. Vi du ti niš kai Lie tu vo je ūkio lė šos vie nam mo ki niui yra maž

14 pav.  Įvairių tipų mokykloms skirtos ūkio lėšos (vienam mokiniui, Eur)
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Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos

daug per pus ma žes nės už mo ki nio krep še lio lė šas. Pa vyz džiui, 2018 m. Lie tu vo je vie nam mo ki niui vi du ti
niš kai bu vo skir ta 1420 eu rų mo ki nio krep še lio lė šų ir 715 eu rų ūkio lė šų. Iš 16 pav. ma ty ti, kad įvai rių ti pų 
mo kyk lo se mo ki nio krep še lio ir ūkio lė šų san ty kis yra ne vie no das. Ma žiau sias jis pra di nė se mo kyk lo se, o 
di džiau sias – gim na zi jo se.

Ly gi nant skir tin go dy džio mo kyk las ma ty ti, kad dau giau sia ūkio lė šų vie nam mo ki niui bu vo ski ria ma mo
kyk loms, ku rio se mo ko si ma žiau nei 100 mo ki nių, o be veik ke tu ris kar tus ma žiau – mo kyk loms, ku rio se 
mo ko si dau giau nei 550 mo ki nių. Iš 17 pav. ma ty ti, kad mo kyk loms, ku rio se mo ko si iki 350 mo ki nių, ūkio 
lė šų vie nam mo ki niui skir ta aiš kiai dau giau nei mo kyk loms, ku rio se mo ko si dau giau nei 350 mo ki nių. Ly
gi nant įvai riais me tais skir tas ūkio lė šas vie nam mo ki niui, pa aiš kė ja, kad jos mo kyk lo se, ku rio se mo ko si iki 
350 mo ki nių, di dė jo daug la biau nei vi du ti niš kai Lie tu vo je. Bū ti na at kreip ti dė me sį į mo kyk loms, ku rio se 
mo ko si ma žiau nei 100 mo ki nių, ski ria mas ūkio lė šas. Jos daug di des nės nei vi du ti niš kai Lie tu vo je vie nam 
mo ki niui ten kan čios ūkio lė šos.

16 pav.  Įvairių tipų mokykloms skirtos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos (vienam mokiniui, Eur)
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Mo kyk loms ski ria mos ūkio lė šos, skir tos at ly gi ni mams

Lie tu vos sa vi val dy bės iš sa vo biu dže tų ben dro jo ug dy mo mo kyk loms ūkio lė šų at ly gi ni mams sky rė  
2014 m. 249 eu rus, 2016 m. 312 eu rų, o 2018 m. – 385 eu rus vie nam mo ki niui. Tai gi at ly gi ni mams ski ria ma 
maž daug pu sė ben dro jo ug dy mo mo kyk loms ski ria mų ūkio lė šų ir ši da lis di dė ja: vi du ti niš kai Lie tu vo je 
2014 m. at ly gi ni mams bu vo skir ta 50 proc. vi sų ūkio lė šų, 2016 m. – 52 proc., o 2018 m. – 54 proc. At ly gi
ni mams skir tų lė šų di dė ji mas ro do, kad mo kyk los ar ba įdar bi na dau giau ne pe da go gi nių dar buo to jų, ar ba 
šiuo me tu ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se dir ban tiems ne pe da go gi niams dar buo to jams nuo sek liai di di na
mi at ly gi ni mai.

Ma žiau siai at ly gi ni mams skir tų ūkio lė šų (vie nam mo ki niui) skir ta mies tų sa vi val dy bė se vei kian čioms ben
dro jo ug dy mo mo kyk loms, o dau giau siai – žie di nė se sa vi val dy bė se vei kian čioms ben dro jo ug dy mo mo
kyk loms. Iš 18 pav. ma ty ti, kad at ly gi ni mams skir tų ūkio lė šų su ma maž daug vie no dai di dė jo žie di nė se, 
di des nio sio se kai miš ko sio se ir ma žo sio se sa vi val dy bė se.

17 pav.  Įvairaus dydžio mokykloms skirtos ūkio lėšos (vienam mokiniui, Eur) 
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Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos

Prie šin gai nei mo ki nio krep še lio lė šų at ve ju, įvai riais me tais at ly gi ni mams skir ta ūkio lė šų da lis ne bu vo 
vie no da – ji nuo sek liai di dė jo. Iš 19 pav. ma ty ti, kad mies tų sa vi val dy bė se, ku rio se at ly gi ni mams skir ta 
ūkio lė šų su ma vie nam mo ki niui yra pa ti ma žiau sia, di džiau sia šių lė šų da lis nau do ja ma at ly gi ni mams. Ki
tų ti pų sa vi val dy bės at ly gi ni mams nau do ja iš es mės vie no dą ūkio lė šų da lį.

Kai mo mo kyk lo se at ly gi ni mams skir tos ūkio lė šos yra be veik du kar tus di des nės nei mies to mo kyk lo se 
(20 pav.).

18 pav.  Mokykloms skirtos ūkio lėšos atlyginimams (vienam mokiniui, Eur) pagal savivaldybės tipą 
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19 pav.  Mokykloms skirtų ūkio lėšų atlyginimams dalis (proc.) pagal savivaldybės tipą
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Ana li zuo jant at ly gi ni mams skir tą ūkio lė šų da lį mies to ir kai mo mo kyk lo se ga li ma teig ti, kad ji mies to ir 
kai mo mo kyk lo se per 6 me tus di dė jo vie no dai po 2 proc. per dve jus me tus, mies to mo kyk lo se – nuo 50 
proc. 2014 m. iki 54 proc. 2018 m., kai mo mo kyk lo se – nuo 49 proc. 2014 m. iki 53 proc. 2018 m.

Nag ri nė jant lė šas pa gal mo kyk los ti pą ma ty ti, kad ma žiau siai ūkio lė šų at ly gi ni mams (vie nam mo ki niui) 
ski ria ma pro gim na zi joms, o dau giau siai – pra di nėms ir pa grin di nėms mo kyk loms. Iš 21 pav. ma ty ti, kad 
la biau siai at ly gi ni mams ski ria mos ūkio lė šos di dė jo pa grin di nė se mo kyk lo se ir gim na zi jo se.

20 pav.  Miesto ir kaimo mokykloms skirtos ūkio lėšos atlyginimams (vienam mokiniui, Eur)
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21 pav.  Įvairių tipų mokykloms skirtos ūkio lėšos atlyginimams (vienam mokiniui, Eur)
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Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos

Iš 22 pav. ma ty ti, kad įvai rių ti pų mo kyk loms at ly gi ni mams skir ta ūkio lė šų da lis nė ra vie no da. Di džiau sia ji 
yra pra di nė se mo kyk lo se, o ma žiau sia – gim na zi jo se (vi du ri nių mo kyk lų 2018 m. Lie tu vo je ne be bu vo). Be 
to, pra di nė se mo kyk lo se at ly gi ni mams skir ta ūkio lė šų da lis per ket ve rius me tus be veik ne ki to, o ki tų ti pų 
ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se (iš sky rus vi du ri nes mo kyk las 2014–2016 m.) at ly gi ni mams skir ta ūkio lė šų 
da lis di dė jo, la biau siai – pa grin di nė se mo kyk lo se ir gim na zi jo se.

Iš 23 pav. ma ty ti, kad kai mo gim na zi joms skir ta dau giau ūkio lė šų at ly gi ni mams nei mies to. Be to, at ly
gi ni mams ski ria mos ūkio lė šos (vie nam mo ki niui) kai mo gim na zi jo se bu vo di di na mos daug la biau nei 
ke tur me tė se mies to gim na zi jo se.

Iš 24 pav. ma ty ti, kad at ly gi ni mams skir tų ūkio lė šų da lis mies to ir kai mo gim na zi jo se di dė jo, ir be veik vie
no dai.

22 pav.  Įvairių tipų mokykloms skirtų ūkio lėšų atlyginimams dalis (proc.)

23 pav.  Miesto ir kaimo mokykloms skirtos ūkio lėšos atlyginimams (vienam mokiniui, Eur)
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Iš ana li za vus įvai raus dy džio ben dro jo ug dy mo mo kyk lų gau na mas lė šas ga li ma teig ti, kad dau giau siai at
ly gi ni mams skir tų ūkio lė šų vie nam mo ki niui gau na mo kyk los, ku rio se mo ko si ma žiau nei 100 mo ki nių, o 
ma žiau siai – mo kyk los, ku rio se mo ko si dau giau nei 550 mo ki nių. Iš 25 pav. taip pat ma ty ti, kad la biau siai 
at ly gi ni mams skir tos ūkio lė šos di dė jo ben dro jo ug dy mo mo kyk loms, ku rio se mo ko si iki 200 mo ki nių.

Ly gi nant at ly gi ni mams skir tą ūkio lė šų da lį ma ty ti (26 pav.), kad 2014 m. ma žiau mo ki nių tu rin čioms mo
kyk loms bu vo skir ta di des nė at ly gi ni mams nu ma ty ta ūkio lė šų da lis, o per to les nius ket ve rius me tus at ly
gi ni mams skir ta ūkio lė šų da lis di dė jo vi so se mo kyk lo se ir 2018 m. iš es mės iš si ly gi no – vi sų dy džių ben
dro jo ug dy mo mo kyk lo se at ly gi ni mams bu vo skir ta 53–55 proc. ūkio lė šų.

24 pav.  Miesto ir kaimo gimnazijoms skirtų ūkio lėšų atlyginimams dalis (proc.) miesto ir kaimo gimnazijose
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25 pav.  Įvairaus dydžio mokykloms skirtos ūkio lėšos atlyginimams (vienam mokiniui, Eur) 
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Pa grin di nės ana li zės iš va dos ir re ko men da ci jos. Api ben dri nus at lik tos ana li zės re zul ta tus, ga li ma for
mu luo ti to kias iš va das ir re ko men da ci jas:

1. Da lį sa vi val dy bėms per ves tų mo ki nio krep še lio lė šų sa vi val dy bės nu sta ty ta tvar ka nau do ja tie sio
giai mo ky mo reik mėms ten kin ti (pe da go gi nei psi cho lo gi nei pa gal bai or ga ni zuo ti, bran dos eg za
mi nams or ga ni zuo ti ir vyk dy ti ir pan.) ir mo kyk loms jų ne per ve da. Ta čiau di džio ji da lis mo ki nio 
krep še lio lė šų per ve da ma mo kyk loms. 2014 m. sa vi val dy bės vie nam ben dro jo ug dy mo mo kyk lų 
mo ki niui per ve dė vi du ti niš kai 1282 eu rus, 2016 m. – 1344 eu rus, o 2018 m. – 1420 eu rų.

2. Di džiau sias vie no mo ki nio krep še lis ten ka ma žo sio se sa vi val dy bė se ir žie di nė se sa vi val dy bė se vei
kian čioms ben dro jo ug dy mo mo kyk loms, kai mo mo kyk loms, pa grin di nėms mo kyk loms ir gim na
zi joms, mo kyk loms, ku rio se mo ko si ma žiau nei 100 mo ki nių.

3. At ly gi ni mams 2014 ir 2016 m. bu vo skir ta 74 proc. mo kyk loms pa skirs ty tų mo ki nio krep še lio lė šų, 
o 2018 m. – 75 proc.

4. Vi du ti niš kai vie nam ben dro jo ug dy mo mo kyk los mo ki niui 2014 m. bu vo skir ta 503 eu rai,  
2016 m. – 605 eu rai, o 2018 m. – 715 eu rų ūkio lė šų.

5. Dau giau sia ūkio lė šų vie nam mo ki niui skir ta žie di nė se sa vi val dy bė se vei kian čioms ben dro jo ug
dy mo mo kyk loms, kai mo mo kyk loms, pa grin di nėms ir pra di nėms mo kyk loms, kai mo gim na zi
joms, mo kyk loms, ku rio se mo ko si ma žiau nei 100 mo ki nių.

6. Vi du ti niš kai Lie tu vo je 2014 m. at ly gi ni mams bu vo skir ta 50 proc. vi sų ben dro jo ug dy mo mo kyk
loms skir tų ūkio lė šų, 2016 m. – 52 proc., o 2018 m. – 54 proc. At ly gi ni mams skir tų ūkio lė šų di
dė ji mas ro do, kad mo kyk los ar ba įdar bi na dau giau ne pe da go gi nių dar buo to jų, ar ba šiuo me tu 
ben dro jo ug dy mo mo kyk lo se dir ban tiems ne pe da go gi niams dar buo to jams nuo sek liai di di na mi 
at ly gi ni mai.

7. Itin daug mo ki nio krep še lio ir ūkio lė šų vie nam mo ki niui ski ria ma ben dro jo ug dy mo mo kyk loms, 
ku rio se mo ko si iki 200 mo ki nių. Na cio na li nio eg za mi nų cen tro at lie ka mi mo ki nių pa sie ki mų ty ri
mų ir na cio na li nio mo ki nių pa sie ki mų pa tik ri ni mo re zul ta tai ro do, kad tei kia mas ug dy mas ma žo se 
mo kyk lo se, ne pai sant ma žes nio vi du ti nio vie nam mo ky to jui ten kan čių mo ki nių skai čiaus, pa pras
tai nė ra ge res nis, o daž nai ir pras tes nis nei dau giau mo ki nių tu rin čio se mo kyk lo se. To dėl ben dro jo 

26 pav.  Įvairaus dydžio mokykloms skirtų ūkio lėšų atlyginimams dalis (proc.) 

52

50
51

47

49

55

52
51

50
51

55 55
54 54

53

44

48

52

56

60

Iki 100 mokinių 101–200 mokinių 201–350 mokinių 351–550 mokinių Daugiau nei 550 
mokinių

2014 m. 2016 m. 2018 m.



25

ug dy mo mo kyk lų stei gė jams sie kiant ra cio na liai nau do ti švie ti mui ski ria mas švie ti mo, pir miau sia 
mo ki nio krep še lio, lė šas, bū ti na ap si spręs ti, ar ver ta sa vo sa vi val dy bė je iš lai ky ti bran giai kai nuo
jan tį ir daž nai ne pa kan ka mai efek ty vų ma žai mo ki nių tu rin čių ben dro jo ug dy mo mo kyk lų tin klą.

8. Sie kiant ra cio na liai nau do ti švie ti mui ski ria mas lė šas, bū ti na dau giau dė me sio skir ti švie ti mo lė šų 
nau do ji mo ste bė se nai ir į šią ste bė se ną įtrauk ti nuo la ti nę ir iš sa mią ne tik mo ki nio krep še lio lė šų, 
bet ir ki tų mo kyk los gau na mų lė šų nau do ji mo ana li zę. Ka dan gi yra daug ben dro jo ug dy mo mo
kyk lų, ku rio se šiuo me tu vai kai ug do mi ir pa gal prieš mo kyk li nio ir iki mo kyk li nio ug dy mo pro gra
mas, vie ši nant in for ma ci ją apie mo ki nio krep še lio lė šų nau do ji mą bū tų pra var tu at skir ti in for ma
ci ją apie ben dro jo ug dy mo mo kyk los mo ki nio krep še lio, prieš mo kyk li nio ug dy mo vai ko krep še lio 
ir iki mo kyk li nio ug dy mo vai ko krep še lio lė šas. 

9. Jei gu bū tų nu spręs ta stip rin ti švie ti mo įstai goms ski ria mų lė šų ste bė se ną ir bū tų ren gia ma si ana
li zuo ti mo kyk loms ski ria mas ūkio lė šas, ver tė tų pa reng ti mo kyk loms ski ria mų ūkio lė šų ana li zės 
me to di ką, ku ri ap im tų tiek mo kyk loms tie sio giai ski ria mas ūkio lė šas, tiek  sa vi val dy bės ski ria mas 
lė šas de ra mai ug dy mo si ap lin kai mo kyk lo se už tik rin ti.

10. Su rink ti duo me nys ro do, kad ga na di de lė ben dro jo ug dy mo mo kyk lų va do vų bei mo kyk lų bu hal
te rių da lis kas met dis po nuo ja ne men ka lė šų su ma. To kių lė šų val dy mas mo kyk lų va do vams ir mo
kyk lų bu hal te riams ke lia di de lius rei ka la vi mus, to dėl ver tė tų skir ti dau giau dė me sio bent di des nių 
mo kyk lų va do vų ir bu hal te rių fi nan si nių kom pe ten ci jų to bu li ni mui.
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PRIEDAS
. . . . . . . . . . . .

Suminiai analizės duomenys
 .................................................

Duo me nys pa tei kia mi eu rais. 2014 m. duo me nys per skai čiuo ti į eu rus iš li tų.

Vienam mokiniui tenkančios lėšos (Lietuvos vidurkis)

Me tai Mokinio krepšelio lėšos Iš jų lėšos atlyginimams

2014 1282 946

2016 1344 994

2018 1420 1060

Me tai Ūkio lėšos Iš jų lėšos atlyginimams

2014 503 249

2016 605 312

2018 715 385

Vie nam mo ki niui ten kan čios mo ki nio krep še lio lė šos

Sa vi val dy bės ti pas* 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to sa vi val dy bė 1211 1272 1332

Žie di nė sa vi val dy bė 1408 1457 1513

Di des nio ji kai miš ko ji sa vi val dy bė 1313 1382 1482

Ma žo ji sa vi val dy bė 1360 1424 1531

* Pa gal ŠMM Švie ti mo ko ky bės ir re gio ni nės po li ti kos de par ta men to tai ko mą kla si fi ka ci ją.

Mo kyk la pa gal vie to vę 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to mo kyk la 1210 1267 1348

Kai mo mo kyk la 1542 1625 1701

Mo kyk los ti pas 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Pra di nė mo kyk la 964 1016 1103

Pa grin di nė mo kyk la 1455 1555 1651

Pro gim na zi ja 1058 1112 1170

Vi du ri nė mo kyk la 1344 1428 

Gim na zi ja 1292 1384 1505

Gim na zi ja pa gal vie to vę 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to gim na zi ja 1286 1349 1471

Kai mo gim na zi ja 1317 1494 1607
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Mo kyk los dy dis* 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Iki 100 mo ki nių 2062 2201 2336

101–200 mo ki nių 1658 1773 1873

201–350 mo ki nių 1248 1348 1463

351–550 mo ki nių 1208 1249 1351

Dau giau nei 550 mo ki nių 1169 1200 1256

* Nu ro do mas ben dras mo ki nių bei iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo sky riuo se ug do mų vai kų skai čius.

Vie nam mo ki niui ten kan čios mo ki nio krep še lio lė šos at ly gi ni mams

Sa vi val dy bės ti pas* 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to sa vi val dy bė 889 939 993

Žie di nė sa vi val dy bė 1048 1081 1128

Di des nio ji kai miš ko ji sa vi val dy bė 972 1023 1107

Ma žo ji sa vi val dy bė 1011 1059 1149

* Pa gal ŠMM Švie ti mo ko ky bės ir re gio ni nės po li ti kos de par ta men to tai ko mą kla si fi ka ci ją.

Mo kyk la pa gal vie to vę 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to mo kyk la 891 937 1005

Kai mo mo kyk la 1144 1207 1274

Mo kyk los ti pas 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Pra di nė mo kyk la 710 748 821

Pa grin di nė mo kyk la 1077 1153 1233

Pro gim na zi ja 780 823 873

Vi du ri nė mo kyk la 989 1062 

Gim na zi ja 953 1024 1123

Gim na zi ja pa gal vie to vę 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to gim na zi ja 948 997 1097

Kai mo gim na zi ja 978 1107 1201

Mo kyk los dy dis* 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Iki 100 mo ki nių 1566 1642 1749

101–200 mo ki nių 1222 1308 1402

201–350 mo ki nių 917 997 1093

351–550 mo ki nių 896 925 1008

Dau giau nei 550 mo ki nių 861 889 938

* Nu ro do mas ben dras mo ki nių bei iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo sky riuo se ug do mų vai kų skai čius.
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Vie nam mo ki niui ten kan čios ūkio lė šos

Sa vi val dy bės ti pas* 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to sa vi val dy bė 376 453 555

Žie di nė sa vi val dy bė 689 781 944

Di des nio ji kai miš ko ji sa vi val dy bė 570 708 816

Ma žo ji sa vi val dy bė 635 728 877

* Pa gal ŠMM Švie ti mo ko ky bės ir re gio ni nės po li ti kos de par ta men to tai ko mą kla si fi ka ci ją.

Mo kyk la pa gal vie to vę 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to mo kyk la 414 497 595

Kai mo mo kyk la 819 1002 1183

Mo kyk los ti pas 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Pra di nė mo kyk la 686 765 910

Pa grin di nė mo kyk la 666 841 1009

Pro gim na zi ja 333 373 467

Vi du ri nė mo kyk la 506 680 

Gim na zi ja 400 526 661

Gim na zi ja pa gal vie to vę 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to gim na zi ja 363 450 570

Kai mo gim na zi ja 560 765 929

Mo kyk los dy dis 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Iki 100 mo ki nių 1312 1523 1855

101–200 mo ki nių 957 1184 1362

201–350 mo ki nių 633 770 923

351–550 mo ki nių 441 513 630

Dau giau nei 550 mo ki nių 300 341 428

* Nu ro do mas ben dras mo ki nių bei iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo sky riuo se ug do mų vai kų skai čius.

Vie nam mo ki niui ten kan čios ūkio lė šos at ly gi ni mams

Sa vi val dy bės ti pas* 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to sa vi val dy bė 196 244 311

Žie di nė sa vi val dy bė 335 402 502

Di des nio ji kai miš ko ji sa vi val dy bė 273 354 430

Ma žo ji sa vi val dy bė 309 380 469

* Pa gal ŠMM Švie ti mo ko ky bės ir re gio ni nės po li ti kos de par ta men to tai ko mą kla si fi ka ci ją.

Mo kyk la pa gal vie to vę 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to mo kyk la 207 258 323

Kai mo mo kyk la 398 511 632
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Mo kyk los ti pas 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Pra di nė mo kyk la 396 445 537

Pa grin di nė mo kyk la 328 442 550

Pro gim na zi ja 164 189 249

Vi du ri nė mo kyk la 247 332 

Gim na zi ja 186 258 346

Gim na zi ja pa gal vie to vę 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Mies to gim na zi ja 170 221 302

Kai mo gim na zi ja 255 372 474

Mo kyk los dy dis* 2014 m. 2016 m. 2018 m.

Iki 100 mo ki nių 683 836 1024

101–200 mo ki nių 477 620 748

201–350 mo ki nių 323 394 495

351–550 mo ki nių 208 258 338

Dau giau nei 550 mo ki nių 146 174 228

* Nu ro do mas ben dras mo ki nių bei iki mo kyk li nio ir prieš mo kyk li nio ug dy mo sky riuo se ug do mų vai kų skai čius.
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