
 
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; 

 2.2. 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. 

 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. 

 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 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 
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