
 

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. 

SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL UGDYMO LĖŠŲ NEFORMALIAJAM ŠVIETIMUI 

DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO  

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. T-123 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

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

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T-

209 „Dėl ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių nustatymo“  ir jį išdėstyti nauja redakcija: 

 

„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ 

NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ DYDŽIO NUSTATYMO 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 

straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 67 

straipsnio 5 dalimi ir 70 straipsnio 9 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

1. Patvirtinti Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį 

švietimą dydžių sąrašą (pridedama). 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. atlyginimas už neformalųjį švietimą mažinamas 100 proc.: 

2.1.1. gabiesiems mokiniams; 

2.1.2. mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą; 

2.2. mokinių, kuriems taikoma šio sprendimo 2.1.1 papunktyje nustatyta lengvata, dalis 

negali būti didesnė nei 5 proc. visų įstaigoje pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ugdomų 

mokinių; 

2.3. atlyginimas už mokinius, kuriems taikoma šio sprendimo 2.1 papunktyje nustatyta 

lengvata, mokamas iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto; 

2.4. lengvata netaikoma už neformaliojo švietimo programas, papildančias pasirenkamąsias 

programas.  

3. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui nustatyti atlyginimo už 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarką.  

4. Nustatyti, kad šis sprendimas: 

4.1. įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.; 

4.2. gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka.“ 

 

 

Savivaldybės meras           Artūras Visockas 

  



 

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-209 

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-123   

redakcija)  

 

ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ 

NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ DYDŽIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 
Neformaliojo švietimo programos pavadinimas 

Atlyginimo 

už 

neformalųjį 

švietimą 

dydis eurais 

per mėnesį 
1 2 3 

1. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos:  

1.1. Pradinio muzikinio ugdymo programa 16 /12* 

1.2. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa 16 /12* 

1.3. Pradinio dailės ugdymo programa 10 /8** 

1.4. Pagrindinio dailės ugdymo programa 10 

1.5. 
Buriavimo, baidarių-kanojų irklavimo ir irklavimo pradinio ugdymo 

programa 
4 

1.6. 
Buriavimo, baidarių-kanojų irklavimo ir irklavimo meistriškumo ugdymo 

programa 
4 

1.7. 
Buriavimo, baidarių-kanojų irklavimo ir irklavimo meistriškumo 

tobulinimo programa 
4 

1.8. 
Buriavimo, baidarių-kanojų irklavimo ir irklavimo didelio meistriškumo  

programa 
4 

1.9. 
Dziudo imtynių, graikų-romėnų imtynių, laisvųjų imtynių, moterų 

imtynių, sambo ir sunkiosios atletikos pradinio ugdymo programa 
5 

1.10. 
Dziudo imtynių, graikų-romėnų imtynių, laisvųjų imtynių, moterų 

imtynių, sambo ir sunkiosios atletikos meistriškumo ugdymo programa 
5 

1.11. 
Dziudo imtynių, graikų-romėnų imtynių, laisvųjų imtynių, moterų 

imtynių, sambo ir sunkiosios atletikos meistriškumo tobulinimo programa 
5 

1.12. 
Dziudo imtynių, graikų-romėnų imtynių, laisvųjų imtynių, moterų 

imtynių, sambo ir sunkiosios atletikos didelio  meistriškumo  programa 
5 

1.13. Tekvondo pradinio ugdymo programa 8 

1.14. Tekvondo meistriškumo ugdymo programa 8 

1.15. Tekvondo meistriškumo tobulinimo programa 8 

1.16. Tekvondo didelio meistriškumo programa 8 

1.17. Dviračių, BMX (mažųjų dviračių) ir šaudymo pradinio ugdymo programa 6 

1.18. 
Dviračių, BMX (mažųjų dviračių) ir šaudymo meistriškumo ugdymo 

programa 
6 

1.19. 
Dviračių, BMX (mažųjų dviračių) ir šaudymo meistriškumo tobulinimo 

programa 
6 

1.20. 
Dviračių, BMX (mažųjų dviračių) ir šaudymo didelio  meistriškumo 

programa 
6 

1.21. Bokso pradinio ugdymo programa 6 

1.22. Bokso meistriškumo ugdymo programa 6 

1.23. Bokso meistriškumo tobulinimo programa 6 



 

 

1.24. Bokso didelio meistriškumo programa 6 

1.25. Rankinio, tinklinio pradinio ugdymo programa 6 

1.26. Rankinio, tinklinio meistriškumo ugdymo programa 6 

1.27. Rankinio, tinklinio meistriškumo tobulinimo programa 6 

1.28 Rankinio, tinklinio didelio meistriškumo programa 6 

1.29 Stalo teniso, šachmatų ir šaškių pradinio rengimo programa 6 

1.30 Stalo teniso, šachmatų ir šaškių meistriškumo ugdymo programa 6 

1.31. Stalo teniso, šachmatų ir šaškių meistriškumo tobulinimo programa 6 

1.32. Stalo teniso, šachmatų ir šaškių didelio  meistriškumo programa 6 

1.33. Regbio ir žolės riedulio pradinio ugdymo programa 5 

1.34. Regbio ir žolės riedulio meistriškumo ugdymo programa 5 

1.35. Regbio ir žolės riedulio meistriškumo tobulinimo programa 5 

1.36. Regbio ir žolės riedulio didelio meistriškumo programa 5 

1.37. Lengvosios atletikos pradinio ugdymo programa 6 

1.38. Lengvosios atletikos meistriškumo ugdymo programa 6 

1.39. Lengvosios atletikos meistriškumo tobulinimo programa 6 

1.40. Lengvosios atletikos didelio meistriškumo ugdymo programa 6 

1.41. Plaukimo, dailiojo plaukimo pradinio ugdymo programa 17,5 

1.42. Plaukimo, dailiojo plaukimo meistriškumo ugdymo programa 17,5 

1.43. Plaukimo, dailiojo plaukimo meistriškumo tobulinimo programa 17,5 

1.44. Plaukimo, dailiojo plaukimo didelio meistriškumo ugdymo programa 17,5 

1.45. 
Teniso bendrojo ir specialiojo treniruotumo bei pradinio rengimo ugdymo 

programa (2–4 val.  per savaitę) 
15 

1.46. 
Teniso bendrojo ir specialiojo treniruotumo bei pradinio rengimo ugdymo 

programa (5–6 val.  per savaitę) 
22 

1.47. 
Teniso bendrojo ir specialiojo treniruotumo bei pradinio rengimo ugdymo 

programa (7–8 val.  per savaitę) 
29 

1.48. Teniso meistriškumo ugdymo programa 29 

1.49. Teniso meistriškumo tobulinimo programa 44 

1.50. Teniso didelio meistriškumo programa 44 

1.51. Futbolo pradinio ugdymo programa 8 

1.52. Futbolo meistriškumo ugdymo programa 8 

1.53. Futbolo meistriškumo tobulinimo programa 8 

1.54. Futbolo didelio meistriškumo programa 8 

2. Neformaliojo ugdymo programa 4 

3. 
Neformaliojo švietimo programas papildančios pasirenkamosios 

programos: 
 

3.1. Individuali programa (1 savaitinė val.) 5 

3.2. Grupinė programa (1 savaitinė val.) 1 

3.3. 
Programa, kuriai įgyvendinti reikalingos papildomos ugdymo priemonės 

ir įranga 
6 

3.4. Žirgininkų ugdymo programa 11 

4. 
Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa (tik muzikos arba 

dailės mokyklose): 
 

4.1. su individualiomis pamokomis 14 

4.2. be individualių pamokų 6 

5. Didždvario gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos:  

5.1. „Radijo klubas“ 3 

5.2. „Debatų klubas“ 5 

6. 
Lieporių gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programa „Misija–

Pilietis“ 
3 



 

 

7. 
„Romuvos“ progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programa  

„Menų akademija“ 

5 

8. Dainų progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos:  

8.1. 
Naujųjų medijų mokyklos ankstyvojo ugdymo ir pradinio ugdymo (4 

metų) programa 
5 

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

8.3.  Dūdų orkestras „Dainai“  5 

9. Gegužių progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos:  

9.1. „Meno sodas“  3 

9.2. „Meno sodo“ programos Dailės ir technologijų ugdymo studija 6 

10. „Santarvės“ gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos:  

10.1. „Tapyba ant audinio“ 5 

10.2.  „Lėlių gamyba“ 5 

10.3. „Knygų rišimas ir rankdarbiai iš popieriaus“ 5 

10.4. „Domovionok“ 5 

10.5. „Robotika“ 5 

11. 
Simono Daukanto gimnazijos neformaliojo švietimo programa 

„Keramikos meno studija“ 

3 

12. 
Normundo Valterio jaunimo mokyklos neformaliojo švietimo programa 

„Mokausi vairuoti“ 
99 

13.  
Trumpalaikė neformaliojo vaikų švietimo programa (1 akademinė  

valanda), kai mokinių skaičius grupėje ne mažesnis kaip 12 
1*** 

 

*  – atlyginimo už neformalųjį švietimą dydis „Juventos“ progimnazijoje; 

**   – atlyginimo už neformalųjį švietimą dydis Gegužių progimnazijoje; 

*** – atlyginimo dydis vienam mokiniui už akademinę valandą. 

 

__________________________ 


