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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

vykdydama Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo

ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-342 „Dėl

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo

mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10

punktą, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pavirtinti Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šilalės rajono

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos

aprašą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) arba Lietuvos

administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022  m. spalio 27 d. sprendimu

Nr. T1-242

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠILALĖS

RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO STIPRINIMO

INICIATYVOMS SKATINTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės

(toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės lėšų, skirtų Savivaldybei bendrojo ugdymo

mokyklų (toliau – Mokyklos) tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo ir naudojimo

tvarką.

2. Apraše naudojamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme bei kituose teisės aktuose

apibrėžtos sąvokos.

II SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS IR NAUDOJIMAS

3. Savivaldybei skirtos valstybės biudžeto lėšos skiriamos reikmėms, susijusioms su

Mokyklų tinklo stiprinimu, finansuoti:

3.1. Savivaldybės mokinių pavėžėjimui užtikrinti:

3.1.1. transporto priemonei, skirtai mokiniams vežti, įsigyti vietoje susidėvėjusios,

netinkamos eksploatuoti ar nuomoti;

3.1.2. anksčiau įsigytų ar nuomojamų transporto priemonių eksploatavimo išlaidoms (kuro

sąnaudos, transporto priemonės draudimas, techninė priežiūra, remontas, aptarnavimas ir pan.)

kompensuoti pagal Mokyklų pateiktus motyvuotus prašymus;

3.1.3. kitoms pavėžėjimo formoms ir išlaidoms (visuomeniniu transportu su kuriais

sudarytos mokinių pavėžėjimo paslaugų pirkimo sutartys, ir kt.);

3.2. patenkinus 3.1 papunktyje nurodytas sąlygas, likusios lėšos skiriamos ugdymo

reikmėms, nurodytoms Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo,

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo

lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.7 papunktyje,

dalijant proporcingai Mokykloms pagal rugsėjo 1 d. esantį mokinių skaičių ir siekiant sumažinti

finansavimo poreikių skirtumus tarp Mokyklų:

3.2.1. pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant pareiginės algos pastoviosios

dalies koeficientų padidinimą dėl veiklos sudėtingumo), ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo

ugdymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose), ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti;

3.2.2. finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už numatytas

švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programų bendruosiuose ugdymo planuose;

3.2.3. finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir

kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams mažinti.

4. Tinkamam Aprašo nuostatų įgyvendinimui užtikrinti Savivaldybės administracijos

direktorius sudaro darbo grupę.
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5. Sprendimo projektą dėl valstybės biudžeto lėšų, nurodytų Apraše, skirstymo Savivaldybės

tarybai tvirtinti teikia Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius. Sprendimo projektas

rengiamas atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės

protokolinį siūlymą.

6. Lėšos Mokyklai skiriamos Savivaldybės tarybos sprendimu.

7. Skirtas, bet pagal Apraše nurodytą paskirtį nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas,

Mokyklos iki einamųjų metų gruodžio 30 d. grąžina Savivaldybės iždui.

8. Mokyklos, kurioms skirtos valstybės biudžeto lėšos, iki kitų metų vasario 1 d. pateikia

Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui ataskaitą, parengtą pagal Lietuvos

Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-342 „Dėl Lietuvos Respublikos

2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo

iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede pateiktą formą. Savivaldybė

turi teisę paprašyti Mokyklų papildomos informacijos, susijusios su valstybės biudžeto lėšų

panaudojimu.

9. Metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 5 d. Savivaldybei 2022 metams skirtas ir

nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius

grąžina į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos banko sąskaitą.

10. Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius iki kitų metų kovo 1 d. pateikia

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai valstybės biudžeto lėšų panaudojimo

ataskaitą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų

savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 2 d.

įsakymu Nr. V-342 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos

aprašo patvirtinimo“, priede pateiktą formą.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Valstybės biudžeto lėšas, skirtas Mokyklų tinklo stiprinimui, paskirsto ir perskirsto

Savivaldybės taryba.

12. Mokyklų vadovai atsako už Mokyklai paskirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą

pagal Apraše nustatytą paskirtį.

13. Valstybės lėšų naudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba ir

Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

14. Dokumentai, susiję su šiame Apraše numatytų valstybės biudžeto lėšų panaudojimu,

saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________
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