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2018 m. gruodžio 21 d. tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir paslaugų teikėjo BGI Consulting 

buvo sudaryta preliminarioji sutartis dėl viešųjų intervencijų ir išlaidų vertinimo, stebėsenos rodiklių 

metodikų bei įrankių sukūrimo paslaugų pirkimo. 

 

Šios sutarties rėmuose tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, LR finansų ministerijos, LR 

vyriausybės kanceliarijos ir paslaugų tiekėjo BGI Consulting buvo sutarta dėl poreikio parengti bendrąją 

išlaidų peržiūrų atlikimo metodiką, kuria vadovaujantis biudžeto išlaidų peržiūros galėtų būti atliekamos 

sistemingai visose viešosios politikos srityse ir atlikti biudžeto išlaidų peržiūrą trijose viešosios politikos 

srityse – švietimo, mokslo ir sporto, socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos. 

  

Šio susitarimo pagrindu 2019 m. vasario 21 d. tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir paslaugų 

teikėjo BGI Consulting buvo pasirašyta papildoma sutartis dėl bendrosios biudžeto išlaidų peržiūros 

metodikos parengimo ir išlaidų peržiūros atlikimo trijose viešosios politikos srityse. 

 

Vadovaujantis minėta 2019 m. vasario 21 d. sutartimi teikiama bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos 

išlaikymo (ūkio) išlaidų peržiūros galutinė ataskaita. 
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ĮVADAS 

Poreikis ieškoti efektyvumo didinimo galimybių švietimo srityje  Lietuvoje buvo pabrėžtas 2018 m. Europos 

Sąjungos tarybos rekomendacijose 1 , o 2019 m. Lietuvai skirtoje Europos Komisijos Europos semestro 

ataskaitoje nurodoma, jog įgyvendindama šią rekomendaciją šalis padarė nedidelę pažangą. Kaip viena iš 

sričių, kurioje rezultatai ir efektyvumas išlieka gana žemi, ataskaitoje išskirta bendrojo lavinimo sistema. 

Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, jog bendrojo lavinimo srityje aktualios išlieka mokyklų tinklo efektyvumo 

ir mokymosi rezultatų kokybės problemos. Atkreipiamas dėmesys, jog nors Lietuvoje viešosios išlaidos 

švietimui kaip dalis nuo BVP yra didesnė už ES šalių vidurkį, tačiau skiriamos lėšos daugiausia naudojamos 

pastatams išlaikyti, o ne ugdymo kokybei gerinti2. 

Dar detaliau minėtas iššūkis, kai didesnė lėšų dalis skiriama ne mokymosi pasiekimų gerinimui, tačiau 

aplinkos išlaikymui, nagrinėtas 2017 m. Valstybės kontrolės ataskaitoje, kurioje pabrėžiama, jog, nepaisant 

vykdomos bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkos ir mažėjančio mokyklų skaičiaus, išlaidos, tenkančios jų 

išlaikymui ir vienam mokiniui tenkanti ploto dalis, nemažėja, o kai kurių savivaldybių atveju 2014–2016 m. 

ūkio lėšos, skirtos mokyklų išlaikymui, netgi išaugo. Tuo tarpu mokinių mokymosi rezultatai didėjant 

aplinkos (ūkio) išlaidoms vienam mokiniui (t. y. mažėjant mokinių skaičiui mokyklose) negerėjo3. 

Savivaldybių lygmens bendrojo lavinimo švietimo infrastruktūros naudojimo ir finansavimo 2017 m. 

analizę atliko ir Lietuvos laisvosios rinkos institutas, kurio atlikta analizė parodė, jog kai kuriose 

savivaldybėse efektyviau naudojama infrastruktūra per metus leistų sutaupyti iki 4,52 mln. Eur, o šalies 

mastu bendra sutaupyta suma per metus galėtų siekti beveik 25 mln. Eur. Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, 

jog skirtingose savivaldybėse bei tos pačios savivaldybės mokyklose infrastruktūra naudojama netolygiai – 

skirtingose mokyklose vienam mokiniui tenkantis bendras plotas gali skirtis 9 kartus, o klasių – apie 6,5 

kartus, tačiau atskirų mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų panaudojimo efektyvumo analizė minėtame 

tyrime atlikta nebuvo, todėl konkretūs galimų sutaupymų būdai taip pat nebuvo nurodyti. Statistiškai 

reikšmingo ryšio tarp mokyklų finansavimo ir valstybinių brandos egzaminų rezultatyvumo nenustatyta ir 

šiame tyrime4. 

Bendrojo ugdymo sistemai skiriamų ūkio lėšų pasiskirstymas analizuotas ir 2018 m. Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros tyrime. Šiame tyrime nustatyta, jog vienam mokiniui skiriamos ūkio lėšos 2014–2018 

m. didėjo, daugiausia ūkio lėšų buvo skirta žiedinėse savivaldybėse veikiančioms bendrojo ugdymo 

mokykloms, kaimo mokykloms, pagrindinėms ir pradinėms mokykloms, kaimo gimnazijoms, mokykloms, 

kuriose mokosi mažiau nei 100 mokinių. Nepedagoginių darbuotojų atlyginimams skiriama apie pusę visų 

mokykloms skiriamų ūkio lėšų, o 2014–2018 m. nepedagoginių darbuotojų atlyginimams skirta ūkio lėšų 

dalis didėjo5. 

Atsižvelgiant į minėtuose dokumentuose ir tyrimuose įvardintus iššūkius, kylančius bendrojo ugdymo 

mokykloms naudojant joms skiriamas aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas, lemiančius bendrojo lavinimo 

                                                                    

 

1 COM (2018) 414, Tarybos rekomendacija dėl 2018 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. 
Lietuvos stabilumo programos, Briuselis, 2018 
2 SWD (2019) 1014, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Šalies ataskaita. Lietuva 2019“, Briuselis, 2019 
3 Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-2017-P-50-1-20, „Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai“, 2017 m. lapkričio 28 d. 
4  Lietuvos laisvosios rinkos institutas, „Daug kvadratų, mažai vaikų. Bendrojo lavinimo švietimo infrastruktūros naudojimas ir 
finansavimas 2017 m.“, Faktai ir analizė, 2018 m. spalio 30 d. 
5 Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, „Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos“, Vilnius, 2018 
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sistemos neefektyvumą, darbo grupė, sudaryta iš LR finansų ministerijos, LR vyriausybės kanceliarijos, 

Centrinės projektų valdymo agentūros bei LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų nusprendė 

bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas pasirinkti LR švietimo, mokslo ir sporto srities 

išlaidų peržiūros objektu.  

LR švietimo, mokslo ir sporto srities išlaidų peržiūrą, vadovaujantis sutartimi, 2019 m. vasario 21 dieną 

pasirašyta tarp Centrinės projektų valdymo agentūros ir UAB „BGI Consulting“, atliko UAB „BGI Consulting“. 
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1.SEKTORIAUS IŠLAIDŲ PERŽIŪROS OBJEKTO 

APIBRĖŽIMAS 

1.1 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APLINKOS IŠLAIKYMO 

(ŪKIO) LĖŠŲ APIBRĖŽIMAS 

Prieš pradedant išlaidų peržiūros analitines veiklas, būtina apsibrėžti išlaidų peržiūros objektą, šiuo atveju 

– apsibrėžti, kas laikoma bendrojo lavinimo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšomis. Remiantis LR 

švietimo įstatymu, bendrojo ugdymo mokyklos Lietuvoje yra finansuojamos iš dviejų pagrindinių šaltinių: 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) skirstomų bendrųjų ugdymo lėšų (klasės krepšelio) bei 

ūkio lėšų, skiriamų mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos.6 Ūkio lėšos kituose 

dokumentuose dar vadinamos ugdymo aplinkos arba aplinkos išlaikymo lėšomis. Dažniausiai šios ūkio 

lėšos bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos iš savivaldybių biudžetų, kadangi dauguma (~91proc.) atvejų 

būtent savivaldybės yra mokyklų steigėjos ir savininkės, tuo tarpu likusiais atvejais, jei mokykla yra 

valstybinė arba privati, ūkio lėšos atitinkamai gaunamos iš valstybės (ŠMSM) asignavimų arba privačių 

šaltinių. 

Ūkio lėšų sąvoką, paskirtį bei pačią finansavimo ir lėšų naudojimo tvarką iš dalies aprašo specialiųjų 

tikslinių dotacijų metodika, kuria remiantis, ūkio lėšos skiriamos ir gali būti naudojamos mokyklos 

personalo (išskyrus darbuotojus, išlaikomus iš klasės krepšelio lėšų) darbo užmokesčiui ir socialinio 

draudimo įmokoms, taip pat netiesiogiai su švietimo procesu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidoms, kurios būtinos mokykloms (klasėms arba grupėms) ir bendrabučiams išlaikyti ir negali būti 

padengiamos iš klasės krepšelio lėšų: mokiniams maitinti (tik gyvenantiems bendrojo ugdymo mokyklos 

bendrabutyje pagal LR švietimo įstatymo 36 straipsnio 6 dalį), medikamentams įsigyti (ir darbuotojų 

sveikatai tikrinti), ryšių paslaugoms, transportui išlaikyti, aprangai ir patalynei, spaudiniams įsigyti, 

komandiruotėms, komunalinėms paslaugoms (šildymui, elektros energijai, vandentiekiui ir kanalizacijai), 

ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai ir einamajam remontui, samdomų ekspertų, 

konsultantų paslaugoms apmokėti, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti. 7 

Plačiau ir tiksliau ūkio lėšų paskirtis apibūdinama savivaldybių ugdymo aplinkos (ūkio) lėšų paskirstymo 

ir naudojimo tvarkos aprašuose. Lyginant su specialiųjų tikslinių dotacijų metodika šie aprašai ūkio lėšomis 

finansuojamas sritis ir pirkinius įvardija išsamiau ir detaliau. Pagal šiuos aprašus aplinkos išlaikymo (ūkio) 

lėšos gali būti naudojamos: 

• Valytojų, kūrikų, sargų, rūbininkų, buhalterių, socialinių darbuotojų, mokytojų padėjėjų, kitų 

darbuotojų darbo ir socialinio draudimo (už)mokesčiui; 

• Kanceliarinėms išlaidoms (pašto paslaugos, spausdintuvų eksploatacija, rašymo priemonės ir kt.); 

                                                                    

 

6 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-1281 
7  LR Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1516 „Dėl ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų 
valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), 
skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos patvirtinimo“ 
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• Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto einamajam remontui (langai, durys, grindų danga ir 

kt.); 

• Pavėžėjimo paslaugoms finansuoti ar geltoniesiems autobusams išlaikyti; 

• Ūkio prekėms, kompiuterinėms prekėms (elektros ir valymo priemonės, baldai, higienos prekės, 

gesintuvai, kompiuterinė ir programinė įranga, multimedija); 

• Komandiruotėms ir kvalifikacijos kėlimui (pirmosios pagalbos, raštvedybos, viešųjų pirkimų, 

priešgaisrinės saugos ir kiti kursai); 

• Kitoms (būtinoms) paslaugoms (šiukšlių išvežimas, apsaugos ir signalizacijos paslaugos, turto 

draudimas, skalbimas, pastato techninės būklės vertinimas, viešojo transporto bilietai ir kt.) 

apmokėti. 

Dalis lygintų savivaldybių ūkio / aplinkos lėšų aprašų kartu įtraukia ir šių lėšų apskaičiavimo metodiką ir 

taikomus  paslaugų bei pirkinių įkainius, taip pat galima pastebėti nedidelius skirtumus tarp finansavimo 

sričių – pavyzdžiui Jonavos r. savivaldybės apraše8 numatomas finansavimas ir šiukšlių išvežimui, tuo tarpu 

Vilniaus miesto savivaldybės apraše 9  tai nepaminėta, o Šiaulių m. savivaldybės atveju 10  teigiama, jog 

finansuojamos komunalinės išlaidos, išskyrus šiukšlių išvežimą. Kitų finansuojamų sričių skirtumų, galinčių 

lemti didelius gaunamų ūkio lėšų skirtumus, aprašuose nepastebėta.  

Vis dėlto, kiekvienai bendrojo ugdymo įstaigai skiriamos ūkio lėšos savivaldybėse gali būti nevienodos. 

Dalis ugdymo aplinkos užtikrinimo paslaugų gali būti finansuojamos ne tik tiesiogiai skiriant finansavimą 

mokykloms, bet ir per savivaldybės administraciją. Antruoju atveju savivaldybių biudžetuose mokykloms 

numatytos ūkio lėšos būna mažesnės. Tai reiškia, jog dalį kai kurių paslaugų mokyklose gali organizuoti 

arba pati mokykla, arba savivaldybė (pavyzdžiui, mokinių pavėžėjimo arba maitinimo paslaugas), tad 

atitinkamai gali kisti ir ugdymo įstaigai skiriamų ūkio lėšų dydis.  

Ugdymo įstaigos, kuriose mokosi specialiųjų poreikių mokiniai, taip pat turi galimybę gauti specialią tikslinę 

dotaciją, kuri irgi laikoma ūkio lėšomis, tad ja gali būti finansuojamos papildomos ugdymo aplinkos 

užtikrinimo išlaidos, kylančios dėl šių mokinių poreikių. Svarbu pastebėti, jog prie specialiųjų poreikių 

mokinių gali būti priskiriami ne tik negalias, bet ir išskirtinių mokslo, sporto, meno ir kitų gabumų turintys 

jaunuoliai. Pagal specialiųjų tikslinių dotacijų skyrimo įsakymą, šių mokinių turinčioms mokykloms 

skiriamos sumos svyruoja nuo kelių šimtų iki 600 000 eurų.11 Dėl specialiųjų poreikių mokinių taip pat gali 

keistis ir mokyklos pareigybių bei etatų skaičius. Pavyzdžiui, mokykloje pakanka vieno mokinio, turinčio 

vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalinčio savarankiškai dalyvauti 

ugdymo procese, jog būtų steigiamas mokytojo padėjėjo etatas. Kadangi mokytojo padėjėjai – nepedagoginė 

pareigybė, finansavimas jiems skiriamas būtent iš ūkio lėšų.  

Atsižvelgiant į apžvelgtuose teisės aktuose randamus mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų apibrėžimus 

ir tai, jog atliekant sektoriaus išlaidų peržiūrą mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšos apskaičiuojamos 

remiantis bendrojo ugdymo mokyklų pateikiamomis finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos 

išlaikymo (ūkio) išlaidomis atliekant sektoriaus išlaidų peržiūrą laikomos: 

                                                                    

 

8 Jonavos  rajono  savivaldybės  tarybos 2018 m. gruodžio 20  d. sprendimas Nr. 1TS-210 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės mokyklų 
ūkio lėšų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
9  Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A15-
567/17(2.1.4E-KS) „Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas“ 
10 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Aplinkos (ūkio) lėšų iš Savivaldybės biudžeto apskaičiavimo 2019 metais 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
11  LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl specialios tikslinės dotacijos savivaldybių 
mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms 
savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“  
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• Nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos; 

• Komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidos; 

• Komandiruočių išlaidos; 

• Transporto išlaidos; 

• Paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos; 

• Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (išskyrus mokymo priemones); 

• Nuomos išlaidos; 

• Kitų paslaugų išlaidos; 

• Pagrindinės veiklos kitų sąnaudų išlaidos. 

1.2 ANALIZUOJAMŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 

APŽVALGA PAGAL POŽYMIUS 

Minėtos aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidos buvo analizuojamos 932 bendrojo lavinimo mokyklų atžvilgiu, 

kurios buvo atrinktos iš 1084 Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS) 

registruotų bendrojo ugdymo įstaigų. Dalis bendrojo lavinimo mokyklų iš analizės buvo pašalintos dėl 

uždarosios akcinės bendrovės arba viešosios įstaigos statuso, kadangi šio tipo mokyklų finansavimo 

pagrindą sudaro ne valstybės biudžeto, o privačios lėšos. Taip pat iš analizės buvo pašalintos ir mokyklos, 

kurias jau yra numatyta reorganizuoti uždarant arba prijungiant prie kitos mokyklos kaip padalinį. Iš 

analizuojamų bendrojo ugdymo mokyklų sąrašo dėl minėtų priežasčių pašalinus dalį mokyklų, analizėje liko 

1018 bendrojo ugdymo mokyklų. Ir visus išlaidų peržiūrai reikalingus duomenis buvo siekiama surinkti 

visoms 1018 bendrojo ugdymo mokyklų. Tačiau, surinkus duomenis ir pradėjus juos analizuoti, 

analizuojamų mokyklų sąrašas nuo 1018 sutrumpėjo iki minėtų 932 mokyklų. Šios likusios bendrojo 

lavinimo mokyklos iš tolesnės analizės buvo pašalintos dėl duomenų trūkumo – nors renkant duomenis 

buvo pasitelktos kelios duomenų bazės (VSAKIS, ŠVIS, VBAMS), o taip pat ir atskiros užklausos el. paštu bei 

telefonu, tačiau dalies mokyklų atveju svarbiausių duomenų – mokinių skaičiaus, nepedagoginių darbuotojų 

skaičiaus bei aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų dydžio – taip ir nepavyko surinkti, tad šios mokyklos į tyrimo 

imtį nebuvo įtrauktos. 

Toliau išlaidų peržiūrai atrinktos mokyklos pristatomos pagal išskirtus aktualius požymius – tai bendrojo 

ugdymo mokyklų pasiskirstymas pagal tipus bei papildomas kiekvieno tipo mokyklų pasiskirstymas pagal 

mokinių skaičiaus intervalus, taip pat mokinių, pasiekiančių mokyklą geltonaisiais autobusiukais, dalį, 

specialiųjų poreikių mokinių dalį nuo visų mokinių, aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas, tenkančias vienam 

mokiniui, pagal mokyklos dydį. 

Iš analizuojamos 932 bendrojo lavinimo mokyklų imties, į vieną kategoriją buvo išskirtos 448, kurios teikia 

tik bendrojo ugdymo paslaugas arba teikia bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tačiau 

neteikia ikimokyklinio ugdymo paslaugų. Šio tipo mokyklos papildomai buvo suskirstytos į subkategorijas 

pagal mokinių skaičių. Minėto tipo mokyklų pasiskirstymas pagal mokinių skaičių pristatomas paveiksle 

žemiau. Kaip matoma iš paveikslo, tarp šio tipo mokyklų dominuoja daugiau nei 150 mokinių turinčios 

mokyklos. 
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1 PAVEIKSLAS. BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, TEIKIANČIŲ TIK BENDROJO UGDYMO ARBA BENDROJO  UGDYMO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS, SKAIČIUS VIDUTINIŠKAI TENKANTIS VIENAM PADALINIUI, PAGAL 

MOKINIŲ SKAIČIAUS INTERVALUS 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis ŠITC pateiktais duomenimis  

Į kitą kategoriją buvo išskirtos 324 mokyklos, teikiančios bendrojo ugdymo paslaugas arba bendrojo 

ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir kartu turinčios bent vieną ikimokyklinio ugdymo grupę. 

Būtent tokio tipo mokyklų daugiausia mažiausiųjų mokyklų – turinčių iki 80 mokinių – subkategorijoje. 

Galima atkreipti dėmesį ir į tai, jog didžioji dalis – 68 proc. šiam tipui priskiriamų mokyklų yra sąlyginai 

mažos ir turi tik iki 120 mokinių.   

 

2 PAVEIKSLAS. BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, TEIKIANČIŲ BENDROJO UGDYMO PASLAUGAS, ARBA BENDROJO 

UGDYMO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS BEI TURINČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ, SKAIČIUS, 

VIDUTINIŠKAI TENKANTIS VIENAM PADALINIUI, PAGAL MOKINIŲ SKAIČIAUS INTERVALUS 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis ŠITC pateiktais duomenimis  

Dėl savo finansavimo specifikos į atskirą kategoriją išskirtos ir į negalią ar specialiųjų poreikių turinčius 

mokinius orientuotos bendrojo ugdymo įstaigos – iš viso jų tarp analizei atrinktų bendrojo ugdymo įstaigų 

identifikuota 93. Minėto tipo mokyklų pasiskirstymas pagal mokinių skaičių pristatomas paveiksle žemiau.  

79

94 93
91 91

70

75

80

85

90

95

100

Iki 150 151-300 301-450 451-600 601 ir daugiau

129

92
103

0

50

100

150

Iki 80 80-120 121 ir daugiau



Viešųjų intervencijų ir išlaidų vertinimo, stebėsenos rodiklių metodikų bei įrankių sukūrimo paslaugos 

Bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų peržiūros galutinė ataskaita 

 

 

 12 

 

3 PAVEIKSLAS. Į NEGALIĄ AR SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINČIUS ASMENIS ORIENTUOTŲ MOKYKLŲ SKAIČIUS, 

VIDUTINIŠKAI TENKANTIS VIENAM PADALINIUI, PAGAL MOKINIŲ SKAIČIAUS INTERVALUS 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis ŠITC pateiktais duomenimis 

Taip pat į atskirą pogrupį buvo išskirtos 63 mokyklos – daugiafunkciniai centrai, Dauguma šių centrų savo 

apimtimi yra salyginai maži, kadangi daugiau nei pusė šių daugiafunkcinių centrų turi mažiau nei 80 

mokinių. 

 

4 PAVEIKSLAS. DAUGIAFUNKCINIŲ CENTRŲ (AR JŲ DALIES) SKAIČIUS, VIDUTINIŠKAI TENKANTIS VIENAM 

PADALINIUI, PAGAL MOKINIŲ SKAIČIAUS INTERVALUS 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis ŠITC pateiktais duomenimis 

Kartu identifikuotos ir 4 sporto, menų ar kitą specializaciją turinčios mokyklos, kurios išskirtos į atskirą 

kategoriją, bet dėl nedidelio jų skaičiaus šios mokyklos papildomai pagal mokinių skaičiaus intervalus 

neskirstytos. 

Atliekant bendrojo ugdymo įstaigų išlaidų peržiūrą aktualu įvertinti ir kiekvienos mokyklos mokinių, 

pasiekiančių mokyklą geltonaisiais autobusiukais, dalį, nes mokyklose, kuriose mokinių, mokyklą 

pasiekiančių geltonaisiais autobusiukais dalis yra didesnė, transporto išlaidos natūraliai turės būti 

didesnės. Žemiau pateikiamas visų į analizę įtrauktų bendrojo ugdymo įstaigų pasiskirstymas pagal 

mokinių, mokyklą pasiekiančių geltonaisiais autobusiukais, dalį. Galima pastebėti, jog pavėžėjimo 

geltonaisiais autobusiukais paslauga nėra labai paplitusi. Pavyzdžiui, 2017 m. iš 932 tirtų mokyklų, 726 

mokyklose šia paslauga besinaudojančių mokinių dalis nesiekė ketvirtadalio visų mokinių. Didžioji dalis – 

apie 93 proc. – mokinių mokyklas pasiekia patys, tuo tarpu likusi dalis mokyklas pasiekia geltonaisiais 

autobusiukais. 
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5 PAVEIKSLAS. MOKYKLŲ SKAIČIUS PAGAL MOKINIŲ, PASIEKIANČIŲ MOKYKLĄ GELTONAISIAIS AUTOBUSIUKAIS, 

DALĮ NUO VISŲ MOKINIŲ 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis ŠITC pateiktais duomenimis 

Tačiau nuo 2014 m. gali būti stebimas nežymus mokinių, mokyklą pasiekiančių geltonaisiais autobusiukais, 

skaičiaus augimas – lyginant 2014 ir 2017 m., tokių mokinių dalis išaugo maždaug 8 proc. Atitinkamai – nuo 

160 iki 202 – išaugo ir skaičius mokyklų, kuriose geltonaisiais autobusiukais mokyklą pasiekiančių mokinių 

dalis yra didesnė nei 26 proc. 

Dėl jau minėto specifinio finansavimo pobūdžio, svarbu analizuoti ir mokyklų pasiskirstymą pagal 

specialiųjų poreikių turinčių mokinių dalį. Visos mokyklos, neatsižvelgiant į jų tipą, gali turėti tokių mokinių.  

Iš 932 analizuojamų mokyklų, 735 analizuojamu laikotarpiu turėjo bent vieną specialiųjų poreikių mokinį. 

Mokyklų skaičiaus pasiskirstymas pagal mokykloje besimokančių specialiųjų poreikių mokinių dalį, 

pateikiamas žemiau. 

 

6 PAVEIKSLAS. MOKYKLŲ SKAIČIUS PAGAL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, DALĮ NUO VISŲ 

MOKINIŲ 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis ŠITC pateiktais duomenimis 

Galima pastebėti, jog 2014–2017 m. nežymiai – nuo 763 iki 735 – sumažėjo mokyklų skaičius, kuriose 

specialiųjų poreikių mokinių dalis nesiekė ketvirtadalio visų mokinių, atitinkamai nuo 115 iki 143 išaugo 

skaičius mokyklų, kuriose specialiųjų poreikių turinčių mokinių dalis svyravo nuo 26 iki 51 proc. visų 

mokinių. 

Kaip vienas svarbiausių tyrimo objektų buvo apžvelgtos ir mokykloms skiriamos aplinkos išlaikymo (ūkio) 

lėšos. Vidutiniškai vienai mokyklai 2017 m. buvo skirta apie 248 tūkst. Eur aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų 
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arba 806 Eur vienam mokiniui, kuomet 2014 m. ši suma siekė apie 220 tūkst. Eur arba 679 Eur vienam 

mokiniui. Taigi, 2014–2017 m., aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidos išaugo.  

 

7 PAVEIKSLAS. VIDUTINIS APLINKOS IŠLAIKYMO (ŪKIO) LĖŠŲ DYDIS EURAIS, TENKANTINIS VIENAM MOKINIUI, 

PAGAL MOKINIŲ SKAIČIŲ MOKYKLOJE  

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis iš VSAKIS surinktais duomenimis 

Remiantis turimais duomenimis, 2017 m. didžiausia – 2222 Eur – ūkio lėšų suma mokiniui buvo skirta 

mažiausiose, iki 150 mokinių turinčiose, mokyklose. Mokyklose, turinčiose tarp 150 ir 300 mokinių, 

aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų dydis krenta daugmaž per pusę – iki 1053 Eur. Ši tendencija pastebima ir 

toliau – didėjant mokinių skaičiui mokykloje, vidutinės skiriamos ūkio lėšos mokiniui mažėja. Atitinkamai, 

mažiausia lėšų dalis yra didžiausiose, daugiau nei 600 mokinių turinčiose mokyklose – jose vidutinė ūkio 

lėšų suma mokiniui yra 476 Eur. Ši tendencija gali būti siejama su tuo, jog visoms mokykloms būtina tam 

tikra infrastruktūra (mokymosi patalpos, patalpos sportui, valgykla ir t.t.), tačiau būtent mažesnių mokyklų 

atveju vienam mokiniu tenkanti išlaikytina šios infrastruktūros dalis yra didesnė, nei, pavyzdžiui, 

mokyklose, kuriose mokinių skaičius viršija 300.  Taip pat svarbu pastebėti, jog mažose (iki 150 mokinių 

turinčiose) mokyklose aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšos ne tik buvo didžiausios, tačiau ir 2014–2017 m. 

laikotarpiu labiausiai išaugo.  
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2. SEKTORIAUS IŠLAIDŲ PERŽIŪROS 

METODOLOGIJA 

2.1 SEKTORIAUS IŠLAIDŲ PERŽIŪRAI NAUDOJAMI 

DUOMENYS 

Sektoriaus išlaidų peržiūra pradėta nuo peržiūrai reikalingų duomenų surinkimo. Pirmiausia buvo 

reikalinga surinkti finansinius visų analizuojamų bendrojo lavinimo mokyklų duomenis.  

Finansiniai analizuojamų bendrojo ugdymo mokyklų duomenys buvo gauti iš trijų šaltinių. Pirmiausia, iš 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) pačių sektoriaus 

išlaidų peržiūrą atliekančių analitikų programinio kodo pagalba buvo ištrauktos 1018 bendrojo lavinimo 

mokyklų VSAFAS ataskaitos. Kadangi tokio masto duomenų iš šios sistemos užklausa buvo suformuota 

pirmą kartą ir reikiamam skaičiui subjektų, kaip įprasta, ištraukti atskiruosius VSAFAS ataskaitų rinkinius 

pagal kiekvieną subjektą nebuvo įmanoma, išlaidų peržiūrą atliekančių analitikų komandai, dirbant kartu 

su už VSAKIS funkcionavimą atsakingais LR finansų ministerijos specialistais bei pasitelkiant ir išorinius IT 

sistemų konsultantus, reikėjo sukurti naują programinį kodą, kurio pagalba vėliau minėti duomenys ir buvo 

ištraukti. Sukurtas programinis kodas ir visas finansinių duomenų iš VSAKIS ištraukimo procesas, 

išbandytas atliekant švietimo, mokslo ir sporto sektoriaus išlaidų peržiūrą, bus aprašytas ir greta šioje 

ataskaitoje pateikiamos analizės rengiamoje bendrojoje išlaidų peržiūrų atlikimo metodikoje, taigi galės 

būti pritaikytas ir ateityje, atliekant kitų sričių išlaidų peržiūras.  

Dar vienas iššūkis, kilęs duomenis iš VSAKIS ištraukus ne, kaip įprasta, atskirai kiekvienam subjektui, tačiau 

programinio kodo pagalba – ištrauktų duomenų kodavimas ne visa apimtimi atitiko jau suformuotų ir 

vartotojui pateikiamų finansinių VSAFAS ataskaitų struktūrą. Atsižvelgiant į tai, išlaidų peržiūrą atliekančių 

analitikų komandai, pasitelkiant išorinius VSAFAS ataskaitų turinio konsultantus, reikėjo programinio kodo 

pagalba ištrauktus duomenis susieti su vartotojui pateikiamų VSAFAS ataskaitų straipsniais (tam reikėjo 

detaliai išsiaiškinti, kokias išlaidas atspindi atskiri straipsniai ir kaip jie turėtų būti traktuojami) ir, analizės 

tikslais, susiformuoti vartotojui draugiškas finansines ataskaitas pagal įprastą struktūrą. 

Be iš VSAKIS ištrauktų duomenų, LR finansų ministerijos atstovai papildomai pateikė 26 LR švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų Valstybės biudžeto apskaitos ir 

mokėjimų sistemoje (VBAMS) kaupiamas finansines ataskaitas12. Taip pat pačių mokyklų identifikuotos 

lėšos, per metus skiriamos aplinkai išlaikyti, sektoriaus išlaidų peržiūrą atliekantiems analitikams buvo 

pateiktos Švietimo informacinių technologijų centro (ŠITC). Visi analizuojamų bendrojo lavinimo mokyklų 

finansiniai duomenys buvo pateikti arba pačių sektoriaus išlaidų peržiūrą atliekančių analitikų surinkti 

2013–2018 m. laikotarpiui. 

                                                                    

 

12  Kadangi savivaldybėms priklausančių mokyklų ataskaitos VBAMS sistemoje nėra kaupiamos, kaupiamos tik konsoliduotos 
savivaldybių ataskaitos, nuspręsta savivaldybėms priklausančių mokyklų atveju valstybės biudžeto apskaitos finansines ataskaitas 
tiesiogiai bendrojo lavinimo mokyklų prašyti pateikti tik atskirais atvejais, ieškant identifikuoto neefektyvaus lėšų panaudojimo 
priežasčių 
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Be finansinių duomenų, buvo aktualu gauti ir papildomus duomenis, padedančius įvertinti mokyklų 

aplinkos išlaikymo išlaidų optimalumą, tiksliau interpretuoti bendrojo lavinimo mokyklų finansinius 

duomenis, identifikuoti galimas fiskalinių sutaupymų sritis. Minėtus papildomus duomenis iš Švietimo 

valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) surinko ir išlaidų peržiūrą atliekantiems analitikams pateikė ŠITC 

atstovai. Sektoriaus išlaidų peržiūros analizės tikslais išlaidų peržiūrą atliekantiems analitikams buvo 

pateiktas visų analizuojamų mokyklų mokinių skaičius, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skaičius, klasių skaičius, jungtinių klasių skaičius, mokinių, mokyklą pasiekiančių geltonaisiais autobusais, 

skaičius, nepedagoginių darbuotojų skaičius, pedagoginių darbuotojų skaičius, bendras patalpų plotas, 

klasių kambarių bendras plotas, klasių kambarių skaičius, įvairių didesnės apimties mokykloms 

priklausančių infrastruktūrinių objektų (pvz. gamtos mokslų laboratorijų, mokomųjų dirbtuvių, sporto 

salių, aerobikos salių, bibliotekų, baseinų, stadionų, mokyklos muziejų, ir kt.) skaičius, mokyklai 

priklausančių autobusų (mikroautobusų) skaičius, iš jų papildomai išskiriant mokyklai priklausančių 

geltonųjų autobusų skaičių, mokyklai priklausančių padalinių ar skyrių skaičius ir jų pavadinimai, mokyklos 

pastatymo metai, paskutinio kapitalinio mokyklos remonto metai, paskutinio kapitalinio mokyklos remonto 

kaina, mokyklai priklausančių pastatų būklės situacija (t. y. nurodant, ar bent vienam iš mokyklai 

priklausančių pastatų yra reikalingas kapitalinis remontas). Visi išvardinti ne finansiniai duomenys buvo 

surinkti ir sektoriaus išlaidų peržiūrą atliekantiems analitikams pateikti 2013–2018 m. laikotarpiui. 

Remdamiesi AIKOS duomenimis, sektoriaus išlaidų peržiūrą atliekantys analitikai taip pat surinko 

duomenis apie analizuojamų mokyklų pasiskirstymą pagal tipus – kiekvienai iš analizuojamų mokyklų 

pagal AIKOS sistemoje nurodytą pagrindinį ir kitus mokyklos tipus bei mokyklos steigimo dokumentus 

priskiriant vieną iš analizės tikslais išskirtų tipų. 

Vis dėlto, svarbu pastebėti, jog nors sektoriaus išlaidų peržiūrą atliekantiems analitikams buvo pateikta 

daug ir įvairaus pobūdžio duomenų, tačiau dalis, ypač ŠITC pateiktų, duomenų analizėje negalėjo būti 

naudojami dėl kokybinių trūkumų. Pavyzdžiui, pastebėta, jog ŠITC renkami pačių mokyklų nurodomi 

išlaidų, skirtų aplinkos išlaikymui, duomenys labai skiriasi tiek tarp atskirų bendrojo lavinimo mokyklų 

(pvz. sudaro nuo 1 iki 95 proc. visų metinių mokyklos sąnaudų), tiek tarp skirtingų metų (t. y. matomi dideli 

ir nepaaiškinami vienos mokyklos aplinkos išlaikymui skiriamų lėšų svyravimai atskirais duomenų 

pateikimo laikotarpiais). Taip pat netikslumai pastebėti dalies mokyklų pateiktuose mokyklos pedagoginių 

ir nepedagoginių darbuotojų skaičių atspindinčiuose duomenyse. Dalis pateiktų duomenų netikslumų 

atsirado dėl techninių klaidų (pvz. mokyklų nurodomų aplinkos išlaikymui skiriamų išlaidų atskirais metais 

neperskaičiavus į eurus), tačiau dažniausiai netikslumai pateiktuose duomenyse, remiantis ŠITC atstovų 

paaiškinimais, atsirado dėl skirtingos mokyklų interpretacijos, kokie duomenys turėtų būti pateikti (t. y. 

skirtingos interpretacijos, kas turėtų būti laikoma išlaidomis aplinkos išlaikymui, kurie darbuotojai turėtų 

būti įskaičiuoti į pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų skaičių ir pan.).  

Atsižvelgiant į minėtus pateiktų duomenų kokybinius trūkumus, sektoriaus išlaidų peržiūrą atliekantys 

analitikai atliko papildomus veiksmus, siekiant duomenis patikslinti – mokyklų aplinkos išlaikymui 

skiriamos išlaidos buvo perskaičiuotos remiantis analizuojamų mokyklų VSAFAS ataskaitų duomenimis, o 

siekiant patikslinti mokyklų mokinių bei pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų skaičių, buvo 

identifikuota 141 mokykla, kurių pateiktuose duomenyse nustatyti esminiai trūkumai, ir kiekvienai iš šių 

mokyklų buvo išsiųstos užklausos, prašant ŠITC pateiktus duomenis apie jų mokinių, pedagoginių ir 

nepedagoginių darbuotojų skaičių patvirtinti arba, esant netikslumams, patikslinti. Po intensyvios 

komunikacijos telefonu ir el. paštu, 55 mokyklos iki nurodytos datos atsakė į išsiųstą užklausą ir duomenis 

patikslino. Taigi šios 55 mokyklos buvo grąžintos į tolesnę analizę, o likusios 86, duomenų nepatikslinusios, 

mokyklos iš tolesnės analizės buvo pašalintos. 

Paskutiniajame analizės etape, 14 pusiau struktūruotų interviu su atrinktų mokyklų atstovais pagalba taip 

pat buvo surinkta kokybinė informacija apie priežastis, lemiančias atskirų mokyklų aplinkos išlaikymo 

(ūkio) išlaidų efektyvumo ir neefektyvumo priežastis. 
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2.2 SEKTORIAUS IŠLAIDŲ PERŽIŪROS METODOLOGIJA 

APLINKOS IŠLAIKYMO (ŪKIO) LĖŠŲ, TENKANČIŲ VIENAM MOKINIUI, APSKAIČIAVIMAS  

Pradedant švietimo, mokslo ir sporto sektoriaus išlaidų peržiūros analitines veiklas pirmiausia reikėjo 

apskaičiuoti kiekvienoje iš analizuojamų mokyklų vienam mokiniui tenkančias aplinkos išlaikymo (ūkio) 

lėšas. Kadangi, kaip jau minėta, ŠITC pateikti duomenys apie mokyklų aplinkos išlaikymo išlaidas pasirodė 

nepakankamai kokybiški norimai analizei atlikti, buvo nuspręsta kiekvienos mokyklos aplinkos išlaikymui 

skiriamas lėšas apskaičiuoti remiantis mokyklų pateikiamais VSAFAS ataskaitų duomenimis. Skaičiuojant 

analizuojamų mokyklų aplinkos išlaikymui skiriamas išlaidas buvo remiamasi Veiklos rezultatų ataskaitos 

duomenimis, į analizę įtraukiant šiuos pagrindinės veiklos sąnaudas detalizuojančius straipsnius: 

• Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos; 

• Komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidos; 

• Komandiruočių išlaidos; 

• Transporto išlaidos; 

• Paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos; 

• Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina; 

• Nuomos išlaidos; 

• Kitų paslaugų išlaidos; 

• Pagrindinės veiklos kitų sąnaudų išlaidos. 

Pagal daugumą iš šių straipsnių analizuojamų mokyklų patirtos išlaidos galėjo būti priskirtos aplinkos 

išlaikymo (ūkio) išlaidoms visa apimtimi, tačiau darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų 

straipsnis apima tiek pedagoginio, tiek nepedagoginio personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

išlaidas, nors aplinkos išlaikymo išlaidoms gali būti priskiriamos tik nepedagoginio personalo darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos. Taip pat sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos straipsnis 

įtraukia ne tik atsargas, naudojamas aplinkos išlaikymo reikmėms, tačiau ir mokymo priemones, nors 

pastarosios aplinkos išlaikymo išlaidoms negali būti priskirtos (jos finansuojamos iš bendrųjų ugdymo 

lėšų). Taigi minėtų dviejų pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnių atveju reikėjo atskirti atitinkamai tik 

nepedagoginiams darbuotojams tenkančio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų dalį bei 

mokymo priemonėms tenkančių sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos straipsnio sąnaudų dalį. 

Išskiriant nepedagoginiams darbuotojams tenkančią visų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų 

dalį buvo nuspręsta remtis ŠITC pateiktais kiekvienos mokyklos pedagoginio personalo (apima mokymo 

personalą, mokyklų vadovus bei darbuotojus, teikiančius profesionalią pagalbą mokiniams) bei 

nepedagoginio personalo darbuotojų (apima visus kitus, pedagoginiams nepriskiriamus, mokyklos 

darbuotojus) skaičiaus duomenimis bei pačių išlaidų peržiūrą atliekančių analitikų sudaryta duomenų baze, 

apimančia skirtingas darbuotojų kategorijas ir tam tikro skaičiaus mokyklų (tų, kurios viešai skelbia 

darbuotojų darbo užmokesčio duomenis ir buvo išlaidų peržiūrą atliekantiems analitikams prieinamos) 

viešai paskelbtą darbuotojų atlyginimą pagal šias kategorijas. 

Kiekvienos analizuojamos mokyklos kiekvienos kategorijos darbuotojų skaičius buvo sudaugintas su 

išlaidų peržiūrą atliekančių analitikų pagal sudarytą duomenų bazę nustatytu kiekvienos kategorijos 

darbuotojų vidutiniu darbo užmokesčio dydžiu. Remiantis šiais skaičiavimais, kiekvienos mokyklos atveju 

buvo nustatyta mokyklai unikali viso darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų fondo dalis, tenkanti 

nepedagoginiams darbuotojams. 

Tačiau, kaip jau minėta, 141 mokyklos atveju tokio skaičiavimo nebuvo galima pritaikyti dėl pateiktų 

nekokybiškų pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų skaičiaus duomenų. Todėl šioms mokykloms išlaidų 
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peržiūrą atliekanti analitinė komanda išsiuntė užklausas su prašymu patikslinti pateiktus duomenis ir 55 

mokyklos, atsakiusios į užklausą ir duomenis patikslinusios, buvo grąžintos į tolimesnę analizę, o likusios 

86 mokyklos buvo iš tolimesnės analizės pašalintos. 

Siekiant atskirti sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos straipsnio dalį, buvo nuspręsta remtis LR 

vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarime Nr. 785 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos 

priemonių įgyvendinimo“ 13  ir jo pakeitimuose nustatyta vienam mokiniui per metus skirti 

rekomenduojama mokinio krepšelio lėšų suma vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms. Kadangi ši 

rekomenduojama suma skirtingais analizuojamais metais skyrėsi, kiekvienų analizuojamų metų 

rekomenduojama suma (2014 m. – 20,27 Eur, 2015–2017 m. – 20,37 Eur) buvo padauginta iš tais metais 

kiekvienoje mokykloje buvusių mokinių skaičiaus. Tuomet ši bendra mokymo reikmėms mokyklos skirta 

suma buvo atimta iš visų mokyklos aplinkos išlaikymo sąnaudų, kurios tuo metu dar įtraukė visas 

sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos straipsnio sąnaudas (ne konkrečiai iš šio straipsnio sąnaudų 

apskaičiuota suma buvo atimta kilus abejonėms, kad kai kurios analizuojamos mokyklos mokymo 

priemonėms skirtas išlaidas galėjo priskirti kitam straipsniui).  

Toliau gauta kiekvienos analizuojamos mokyklos bendra aplinkos išlaikymo sąnaudų metinė suma, siekiant 

sužinoti vienam mokiniui tenkantį aplinkos išlaikymo lėšų dydį, buvo padalinta iš tais metais mokyklą 

lankiusių mokinių skaičiaus. Tačiau, atsižvelgiant į tai, jog mokyklos mokinių skaičius ŠITC buvo pateiktas 

mokslo metams, o finansiniai duomenys iš VSAFAS ataskaitų ištraukti kalendoriniams metams, papildomai 

mokyklų pateiktas mokinių skaičius buvo perskaičiuotas į kalendorinių metų skaičių proporcingai pagal 

metų mėnesius tenkančius vieniems ir kitiems mokslo metams ir pagal kiekvienais iš mokslo metų 

mokykloje buvusį mokinių skaičių. Taip perskaičiuoti mokinių duomenys buvo naudoti visais atvejais, kai į 

skaičiavimus buvo reikalinga įtraukti mokyklos mokinių skaičių (taigi, ir, pavyzdžiui, apskaičiuojant jau 

minėtas mokyklos išlaidas mokymo priemonėms). 

 

KORELIACINĖ ANALIZĖ,  SIEKIANT NUSTATYTI VEIKSNIUS, TURINČIUS  ĮTAKOS APLINKOS 

IŠLAIKYMO (ŪKIO) IŠLAIDŲ DYDŽIUI  

Apskaičiavus kiekvienos mokyklos aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas, tenkančias vienam mokiniui, buvo 

atlikta šių aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų vienam mokiniui koreliacinė analizė su kitais potencialiai šių lėšų 

dydį veikiančiais veiksniais, siekiant išsiaiškinti, kurie veiksniai gali būti labiausiai siejami su aplinkos 

išlaikymo lėšų dydžiu. Atliekant minėtą koreliacinę analizę, buvo tikrinama, kaip aplinkos išlaikymo (ūkio) 

išlaidos, koreliuoja su šias išlaidas detalizuojančiais Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos 

sąnaudų straipsniais (t. y. kurios konkrečios išlaidų kategorijos labiausiai siejasi su aplinkos išlaikymo 

(ūkio) išlaidų dydžiu, tenkančiu vienam mokiniui) bei kitais mokyklos parametrais. 

Vienam mokiniui tenkančių aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų koreliacijos su Veiklos rezultatų ataskaitos 

pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniais rezultatai parodė, jog aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų dydis 

labiausiai koreliuoja su darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, komunalinių paslaugų ir ryšių bei 

sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos straipsniais. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi straipsniai, 

turėję didžiausią koreliacijos su lėšomis, skirtomis aplinkos išlaikymui, koeficientą ir jų koreliacijos 

koeficientai (lentelėje nepateikiami komandiruočių sąnaudų, nuomos sąnaudų ir pagrindinės veiklos kitų 

                                                                    

 

13 Nors cituojamas teisės aktas šiuo metu jau yra pakeistas ir nebegaliojantis, tačiau kadangi analizė atliekama remiantis 2014–2017 
m. duomenimis, o tuo laikotarpiu bendrosios ugdymo lėšos buvo skirstomos remiantis būtent cituojamo dokumento ir jo pakeitimų 
nuostatomis, čia ir kitur tekste referuojama būtent į šį teisės aktą 
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sąnaudų straipsniai, kadangi jų koreliacijos su lėšomis, skirtomis aplinkai, koeficientai buvo itin maži – 

nesiekė 0,1). 

1 LENTELĖ. LĖŠŲ, SKIRTŲ APLINKAI, TENKANČIŲ VIENAM MOKINIUI, KORELIACIJOS SU KITŲ STRAIPSNIŲ 

IŠLAIDOMIS, TENKANČIOMIS VIENAM MOKINIUI, ĮVERČIAI, 2017 METŲ KAINOMIS 

Lėšos, 
skirtos 

aplinkai 

Pagrindinės 
veiklos 

sąnaudos 

Darbo 
užmokesčio 
ir socialinio 
draudimo 
sąnaudos 

Komunalinių 
paslaugų ir 

ryšių 
sąnaudos 

Transporto 
sąnaudos 

Paprastojo 
remonto ir 

eksploatavimo 
sąnaudos 

Sunaudotų 
ir parduotų 

atsargų 
savikaina 

Kitų 
paslaugų  
sąnaudos 

1.000 0.961 0.950 0.909 0.367 0.444 0.892 0.474 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis iš VSAKIS surinktais duomenimis 

Tarp kitų mokyklos parametrų, kurie buvo pasirinkti koreliacijai su aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšomis, 

tenkančiomis vienam mokiniui, atlikti buvo pasirinktas mokinių skaičius, mokinių skaičius, tenkantis 

vienam padaliniui, skirtingų klasių mokinių dalis (išskiriant 1–4, 5–8, 9–10 ir gimnazijos I–II, 11–12 ir 

gimnazijos III–IV klasėse besimokančių mokinių dalį), mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

dalis, mokinių, mokyklą pasiekiančių geltonaisiais autobusais, dalis, mokymo personalo, tenkančio vienam 

mokiniui, skaičius, nepedagoginių darbuotojų, tenkančių vienam mokiniui, skaičius, bendras patalpų plotas, 

tenkantis vienam mokiniui, klasių kambarių plotas, tenkantis vienam mokiniui, mokyklos padalinių 

skaičius, vietų bendrabučiuose skaičius, bibliotekos, skaityklos, valgyklos turėjimo faktas, atlikto kapitalinio 

remonto faktas, mokyklos turimų mikroautobusų skaičius ir mokyklos turimų geltonųjų autobusų skaičius. 

Atlikus koreliacinę analizę nustatyta, jog iš išvardintų mokyklų parametrų su aplinkos išlaikymo (ūkio) 

išlaidomis vienam mokiniui labiausiai koreliuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis, 

mokymo personalo, tenkančio vienam mokiniui, skaičius, nepedagoginių darbuotojų, tenkančių vienam 

mokiniui, skaičius, bendras patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui, ir bendras klasių kambarių plotas, 

tenkantis vienam mokiniui. Konkretūs šių parametrų koreliacijos su lėšomis, skirtomis aplinkos išlaikymui, 

koeficientai pateikiami lentelėje žemiau. 

2 LENTELĖ. LĖŠŲ, SKIRTŲ APLINKAI, TENKANČIŲ VIENAM MOKINIUI, KORELIACIJOS SU KITAIS MOKYKLOS 

PARAMETRAIS, PERSKAIČIUOTAIS VIENAM MOKINIUI, ĮVERČIAI, 2014–2017 METŲ DUOMENIMIS 

Lėšos, 
skirtos 

aplinkai 

Mokinių 
skaičius, 
vidutiniškai 
tenkantis 1 
padaliniui 

Mokinių, 
turinčių 
spec. ugd. 
poreikių, 
dalis 

Mokinių, 
mokyklą 
pasiekiančių 
gelt. autob., 
dalis 

Mokymo 
personalas, 
tenkantis 1-
am 
mokiniui 

Nepedagoginių 
darbuotojų 
skaičius 1-am 
mokiniui 

Bendras 
patalpų 
plotas (kv. 
m.) 1-am 
mokiniui 

Klasių 
kambarių 
bendras 
plotas (kv. 
m.) 1-am 
mokiniui 

1.000 -0.312 0.542 0.176 0.631 0.813 0.735 0.504 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis ŠITC pateiktais duomenimis 

Atsižvelgiant į tai, jog iš šių aptartų su aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidomis labiausiai koreliuojančių 

mokyklų parametrų vienintelis specialiųjų poreikių mokinių skaičius mokyklos išlaidų techninio 

efektyvumo didinimo tikslais negali būti keičiamas, nuspręsta tolesnėje analizėje, vertinant mokyklų 

aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų panaudojimą ir galimus sutaupymus, į šį veiksnį atsižvelgti kaip į ribojantį 

mokyklų galimybes išlaidas mažinti (t. y. mokykloms, turinčioms didesnę dalį specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių palikti didesnę fiskalinę erdvę – leisti santykinai daugiau nukrypti nuo bendro mokyklų aplinkos 

išlaikymo (ūkio) išlaidų vidurkio). Tai atitinka ir šioje studijoje apibrėžiant aplinkos išlaikymo (ūkio) 

išlaidas cituotus teisės aktus, nurodančius, jog specialiųjų poreikių mokinių turinčioms mokykloms 

skiriamos didesnės aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšos, taikomi papildomi reikalavimai dėl nepedagoginio 

personalo skaičiaus. 
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Šalia specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalies mokykloje, kaip ribojančius veiksnius taip pat 

nuspręsta išskirti mokinių, mokyklą pasiekiančių geltonaisiais autobusais, dalį bei mokinių skaičių, 

vidutiniškai tenkantį 1-am mokyklos padaliniui. Nors mokyklą pasiekiančių geltonaisiais autobusais 

mokinių dalies koreliacija su bendrosiomis aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidomis nebuvo labai stipri, tačiau 

svarbu atkreipti dėmesį, kad mokinius pati vežiojanti mokykla objektyviai patiria daugiau išlaidų, nei visais 

kitais aspektais tokia pati mokykla, kuri pati mokinių nevežioja. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog 

mokinių vežimo geltonaisiais autobusais kaštai nepriskiriami prie siekiamų sutaupyti, kadangi tokių kaštų 

egzistavimas kaip tik rodo, jog mokykla stengiasi didinti savo lėšų panaudojimo efektyvumą, didindama 

mokyklos mokinių skaičių, atsivežant papildomus mokinius ne tik iš artimiausios aplinkinės teritorijos. 

Pasirinkimą patvirtina ir faktas, kad mokyklą pasiekiančių geltonaisiais autobusais mokinių dalis 

vidutiniškai stipriai koreliuoja su mokyklų transporto išlaidomis.  

Lygiai taip pat, nors mokinių skaičius, vidutiniškai tenkantis 1-am mokyklos padaliniui, pasirodė neturintis 

stiprios koreliacijos su aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšomis, tačiau, remiantis masto ekonomijos dėsniu, 

žinoma, jog didesni vienetai, šiuo atveju mokyklos arba jų padaliniai, dėl mažėjančių vieno vieneto (šiuo 

atveju mokinio) išlaikymo ribinių kaštų turi veikti efektyviau nei mažesni vienetai, taigi, remiantis minėtu 

dėsniu, būtų tikslinga daugiau fiskalinės erdvės suteikti mažesnėms mokykloms. Taip pat atkreiptas 

dėmesys, jog į masto ekonomijos dėsnį buvo atsižvelgta ir LR vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarime 

Nr. 785 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo“ bei jo 

pakeitimuose, kuriuose buvo numatyta, jog mažesnėse mokyklose besimokantiems moksleiviams taikomas 

didesnis mokinio krepšelio koeficientas. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, nuspręsta ir analizuojant 

mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas didesnę fiskalinę erdvę palikti mažiau mokinių turinčioms 

mokykloms. 

Atliekant tolesnę išlaidų peržiūros analizę visi minėti išskirti ribojantys veiksniai, lemiantys didesnę 

fiskalinę erdvę jais pasižyminčioms mokykloms, buvo atspindėti perskaičiuojant konkrečios mokyklos 

atveju toleruotiną aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų, tenkančių vienam mokiniui, sumą. Nuspręsta laikyti, kad 

vidutinė mokykla turėtų neviršyti aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų, tenkančių vienam mokiniui, vidurkio 

(apskaičiuoto tarpusavyje lyginamų mokyklų grupėje). Jeigu konkrečios mokyklos mokinių skaičius ir / ar 

kiti minėti parametrai nukrypsta nuo vidurkio, atitinkamai koreguojama (didinama arba mažinama) 

toleruotina išlaidų suma. Toleruotinos sumos didinimo / mažinimo tikslais buvo taikomi elastingumo 

koeficientai (atspindintys, pavyzdžiui, kiek procentų analizuojamoje grupėje padidėja vienam mokiniui 

tenkanti išlaidų suma mokinių skaičiui sumažėjus 1 proc.), kurie buvo įvertinti pasitelkus logaritminę 

regresiją. Detaliau tiek pati tolesnė analizė, tiek toleruotinos išlaidų sumos koregavimas pristatomas 

poskyryje „Lyginamoji mokyklų techninio efektyvumo analizė, ieškant galimų fiskalinių sutaupymų“. Tačiau 

prieš pradedant pačią lyginamąją mokyklų techninio efektyvumo analizę, analizuojamos mokyklos turėjo 

būti suskirstytos į tam tikras kategorijas ir subkategorijas. Šio suskirstymo pagrindas ir pačios 

analizuojamų mokyklų kategorijos bei subkategorijos pristatomos žemiau. 

 

ANALIZUOJAMŲ MOKYKLŲ  SUSKIRSTYMAS Į KATEGORIJAS IR SUBKATEGORIJAS 

Kaip jau minėta, atlikus koreliacinę analizę, prieš pradedant tolesnes analitines veiklas, visos analizuojamos 

mokyklos buvo suskirstytos į tam tikras kategorijas ir subkategorijas, suformuojant grupes iš panašiausių 

mokyklų, siekiant, jog ieškant potencialių sutaupymų būtų lyginamos tik tarpusavyje panašios mokyklos. 

Skirstant mokyklas į kategorijas ir subkategorijas, pirmiausia buvo atsižvelgiama į jų tipą. Kiekvienos 

mokyklos tipas buvo nustatytas remiantis AIKOS pateiktais duomenimis. Pagal tipą mokyklos buvo 

išskirstytos į 5 kategorijas: 1) bendrojo lavinimo mokyklos arba bendrojo lavinimo mokyklos, teikiančios 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas; 2) bendrojo lavinimo mokyklos, teikiančios ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas arba bendrojo lavinimo mokyklos, teikiančios ikimokyklinio ugdymo 
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paslaugas; 3) daugiafunkciniai centrai ar jų dalys; 4) sporto, menų ar kitą specializaciją turinčios mokyklos; 

5) į mokinius su negalia ar specialiaisiais poreikiais orientuotos mokyklos. 

Kiekvienai iš šių 5 kategorijų priskirtos mokyklos kategorijos viduje buvo papildomai suskirstytos į 

subkategorijas pagal mokinių skaičių, vidutiniškai tenkantį 1-am mokyklos padaliniui. Kadangi kiekvienai 

kategorijai priskirtų mokyklų dydis, vertinant padaliniui tenkančių mokinių skaičiumi, skiriasi, mokyklų 

subkategorijos pagal mokinių skaičių buvo sudarytos atsižvelgiant į kiekvienai kategorijai priskirtų 

mokyklų dydį bei jų pasiskirstymą kategorijos viduryje, siekiant jog subkategorijos būtų panašaus dydžio 

(t. y. jog subkategoriją sudarančių mokyklų skaičius būtų panašus visose subkategorijose).  

Vienintelei kategorijai – sporto, menų ar kitą specializaciją turinčioms mokykloms – priskirtos mokyklos 

papildomai pagal dydį į subkategorijas skirstomos nebuvo, kadangi šią kategoriją sudaro labai mažas 

skaičius (4) mokyklų. Visos išskirtos kategorijos ir subkategorijos bei mokyklų skaičius kiekvienoje iš 

subkategorijų pristatomas lentelėje žemiau. 

3 LENTELĖ. MOKYKLŲ IŠSKIRSTYMAS Į KATEGORIJAS IR SUBKATEGORIJAS BEI Į KIEKVIENĄ SUBKATEGORIJĄ 

PATENKANČIŲ MOKYKLŲ SKAIČIUS 

Kategorija Subkategorijos Mokyklų skaičius 
subkategorijoje 

1. Bendrojo ugdymo mokyklos 
arba bendrojo ugdymo 
mokyklos, teikiančios 
priešmokyklinio ugdymo 
paslaugas 

1.1 Mokyklos, viename padalinyje 
turinčios iki 150 mokinių 79 

1.2 Mokyklos, viename padalinyje 
turinčios nuo 150 iki 300 mokinių 94 

1.3 Mokyklos, viename padalinyje 
turinčios nuo 300 iki 450 mokinių 93 

1.4  Mokyklos, viename padalinyje 
turinčios nuo 450 iki 600 mokinių 91 

1.5  Mokyklos, viename 
padalinyje turinčios daugiau nei 
600 mokinių 

91 

2. Bendrojo ugdymo mokyklos, 
teikiančios priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio ugdymo 
paslaugas arba bendrojo 
ugdymo mokyklos, 
teikiančios ikimokyklinio 
ugdymo paslaugas 

2.1 Mokyklos, viename padalinyje 
turinčios iki 80 mokinių 129 

2.2 Mokyklos, viename padalinyje 
turinčios nuo 80 iki 120 mokinių 92 

2.3 Mokyklos, viename padalinyje 
turinčios daugiau nei 120 
mokinių 

103 

3. Daugiafunkciniai centrai ar 
jų dalys 

3.1 Mokyklos, viename padalinyje 
turinčios iki 80 mokinių 38 

3.2 Mokyklos, viename padalinyje 
turinčios daugiau nei 80 mokinių 25 

4. Į negalią ar specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčius 
mokinius orientuotos 
bendrojo ugdymo mokyklos 

4.1 Mokyklos, viename padalinyje 
turinčios iki 150 mokinių 53 

4.2 Mokyklos, viename padalinyje 
turinčios daugiau nei 150 
mokinių 

40 

5. Sporto, menų ar kitą specializaciją turinčios bendrojo ugdymo 
mokyklos 4 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis AIKOS duomenimis 
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LYGINAMOJI MOKYKLŲ TECHNINIO EFEKTYVUMO ANALIZĖ, IEŠKANT GALIMŲ FISKALINIŲ 

SUTAUPYMŲ  

Lyginamoji mokyklų techninio efektyvumo analizė, ieškant galimų fiskalinių sutaupymų, buvo atlikta 

atskirai kiekvienoje iš aptartų mokyklų kategorijų subkategorijų. Pirmiausia kiekvienoje iš šių kategorijų 

subkategorijų buvo atliktas jau minėtų mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų mažinimą ribojančių ir 

jais pasižyminčioms mokykloms didesnę fiskalinę erdvę suteikiančių veiksnių elastingumo koeficientų 

nustatymas logaritminės regresijos pagalba.  

Nuspręsta laikyti, kad vidutinė (tarpusavyje lyginamų mokyklų grupės mastu) mokykla turėtų neviršyti 

aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų, tenkančių vienam mokiniui, vidurkio (apskaičiuoto tarpusavyje lyginamų 

mokyklų grupėje). Jeigu konkrečios mokyklos mokinių skaičius ir / ar kiti minėti parametrai (specialiųjų 

poreikių turinčių mokinių dalis nuo visų mokinių ir mokinių, mokyklą pasiekiančių geltonaisiais autobusais, 

dalis) nukrypsta nuo vidurkio, atitinkamai koreguojama (didinama arba mažinama) toleruotina išlaidų 

suma. Toleruotinos sumos didinimo / mažinimo tikslais buvo taikomi elastingumo koeficientai 

(atspindintys, pavyzdžiui, kiek procentų analizuojamoje grupėje padidėja vienam mokiniui tenkanti išlaidų 

suma mokinių skaičiui sumažėjus 1 proc.), kurie, kaip jau minėta, buvo įvertinti pasitelkus logaritminę 

regresiją. 

Elastingumo koeficientai buvo apskaičiuoti atskirai kiekvienai subkategorijai, pavyzdžiui, bendrojo 

lavinimo mokykloms arba bendrojo lavinimo mokykloms, teikiančioms priešmokyklinio ugdymo paslaugas 

ir viename padalinyje turinčioms iki 150 mokinių, buvo apskaičiuoti skirtingi elastingumo koeficientai nei 

to paties tipo mokykloms, turinčioms nuo 150 iki 300 mokinių. 

Kaip atskaitos taškas naudotas kiekvienos subkategorijos aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų, tenkančių vienam 

mokiniui, vidurkis, pavyzdžiui, bendrojo lavinimo mokyklų arba bendrojo lavinimo mokyklų, teikiančių 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir viename padalinyje turinčių iki 150 mokinių, išlaidų vidurkis. Tuo 

atveju, jeigu 1-am mokyklos padaliniui tenkantis mokinių skaičius nukrypsta nuo subkategorijos vidurkio, 

toleruotina išlaidų suma koreguojama nuokrypį dauginant iš atitinkamo elastingumo koeficiento. 

Analogiškos korekcijos atliekamos ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalies bei mokinių, 

mokyklą pasiekiančių geltonaisiais autobusais, atveju. 

Kaip atskaitos tašką pasirinkti būtent kiekvienos subkategorijos aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų, tenkančių 

vienam mokiniui, vidurkį, o ne kitą statistinę kategoriją (pavyzdžiui, medianą) nuspręsta atsižvelgiant į tai, 

jog analizuojamų subjektų išlaidų vidurkis kaip atskaitos taškas naudojamas Pasaulio banko išlaidų 

peržiūros metodologinėse rekomendacijose14. Konkrečiu – bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo 

(ūkio) išlaidų peržiūros – atveju, buvo identifikuota galimybė šią Pasaulio banko praktiką pritaikyti, kadangi 

nustatyta, jog analizuojamų mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų, tenkančių vienam mokiniui, 

pasiskirstymas subkategorijų viduje reikšmingai minėtų išlaidų vidurkio reikšmės neiškreipia. Šalia 

kiekvienos subkategorijos vidurkio apskaičiavus kiekvienos subkategorijos medianą, nustatyta, jog 

dauguma atvejų medianos reikšmė sudaro 87–95 proc. vidurkio reikšmės, taigi šie statistiniai dydžiai 

tarpusavyje reikšmingai nesiskiria. Dar vienas argumentas, lėmęs sprendimą kaip pagrindinį kiekvienos 

subkategorijos atskaitos tašką pasirinkti kiekvienos subkategorijos aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų, 

tenkančių vienam mokiniui, vidurkį, o ne medianą buvo tai, jog pagrindiniu atskaitos tašku pasirinkus 

medianą, nors rezultatas ir keistųsi ne žymiai, tačiau analizuojamose mokyklose turėtų būti identifikuoti 

didesni sutaupymai (kadangi medianos dydis būtų šiek tiek mažesnis, nei vidurkio). Tačiau, atsižvelgiant į 

tai, jog apskaičiuojant konkrečios mokyklos toleruotiną aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų sumą 

                                                                    

 

14 L. Jensen, H. Wolde, „Strengthening Public Expenditure Analysis. Application of BOOST Standard Tables and Selected Tools and 
Techniques“, The International Bank for Reconstruction and Development, 2016 
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atsižvelgiama tik į tris didžiausią įtaką konkrečios mokyklos aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų dydžiui 

turinčius veiksnius, tačiau šias išlaidas gali, nors ir nedidele apimtimi, lemti analizėje nematomi, kai kuriais 

atvejais mokyklų pastangomis negalimi koreguoti, veiksniai, tikslinga mokykloms palikti šiek tiek didesnę 

fiskalinę erdvę ir nekelti perteklinių taupymo tikslų kaip pagrindinį atskaitos tašką renkantis kiekvienos 

subkategorijos vidurkį, o ne medianą. 

Apskaičiavus kiekvienos mokyklos toleruotiną išlaidų sumą, ji palyginama su faktu ir nustatomas 

sutaupymo potencialas. Susumavus visų mokyklų individualius sutaupymų potencialus gaunamas visos 

subkategorijos sutaupymų potencialas. Lygiai taip pat susumavus visų subkategorijų ir kategorijų 

sutaupymų potencialus, gaunamas bendras sektoriaus sutaupymų potencialas. 

Papildomai minėti sutaupymų potencialai buvo apjungti į savivaldybių lygmens potencialius sutaupymus 

bei atskirai savivaldybėms ir ŠMSM pavaldžių mokyklų potencialius sutaupymus. 

 

MIKRO LYGMENS ATSKIRŲ ATVEJŲ ANALIZĖ IEŠKANT APLINKOS IŠLAIKYMO (ŪKIO) IŠLAIDŲ 

PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO SKIRTUMŲ PRIEŽASČIŲ 

Apskaičiavus galimą analizuojamų mokyklų sutaupymų potencialą, buvo pradėta mikro lygmens, atskirų 

atvejų analizė, siekiant nustatyti veiksnius, lemiančius skirtingas bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos 

išlaikymo (ūkio) išlaidas, tenkančias vienam mokiniui. Atvejo studijų atlikimui buvo pasirinkta analizuoti į 

dvi didžiausias analizuojamas kategorijas patenkančias mokyklas – bendrojo ugdymo mokyklas arba 

bendrojo ugdymo mokyklas, teikiančias priešmokyklinio ugdymo paslaugas bei bendrojo ugdymo 

mokyklas, teikiančias priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas arba bendrojo ugdymo 

mokyklas, teikiančias ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Iš kiekvienos iš šių kategorijų subkategorijų buvo 

atrinkta po vieną konkrečioje subkategorijoje didžiausias ir mažiausias aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas, 

tenkančias vienam mokiniui, turinčią mokyklą ir susisiekta su jų atstovais. Iš viso buvo susisiekta su 20 

mokyklų atstovais, 14 iš jų sutiko suteikti kokybinės informacijos apie priežastis, lemiančias konkrečios 

mokyklos aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų dydį ir su šiais mokyklų atstovais buvo atlikta 14 pusiau 

struktūruotų interviu. Apibendrintos bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų skirtumų 

priežastys pateikiamos toliau aptariant sektoriaus išlaidų peržiūros rezultatus. 
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3.SEKTORIAUS IŠLAIDŲ PERŽIŪROS 

REZULTATAI 

Mokinių skaičius analizuojamose mokyklose 2014–2017 m. kasmet mažėjo vidutiniškai 2 proc. Jeigu ši 

tendencija nesikeis, 2022 m. Lietuvos mastu mokinių skaičius analizuotose mokyklose turėtų sudaryti tik 

87 proc. 2014 m. buvusio mokinių skaičiaus. Atitinkamai, atsižvelgiant į 2014–2017 m. tendencijas ir 

nekintant esamai situacijai, iki pat 2022 m. numatomas analizuotų bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos 

išlaikymo (ūkio) išlaidų, tenkančių vienam mokiniui, vidutiniškai 9 proc. kasmetinis augimas. 

 

8 PAVEIKSLAS. ANALIZUOTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APLINKOS IŠLAIKYMO (ŪKIO) IŠLAIDŲ, TENKANČIŲ 

VIENAM MOKINIUI, AUGIMO PROGNOZĖ, REMIANTIS 2014–2017 M. TENDENCIJOMIS 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting, remiantis ŠITC pateiktais ir iš VSAKIS surinktais duomenimis 

Kaip matoma 8 paveiksle, remiantis 2014–2017 m. analizuotų mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, 

tenkančių vienam mokiniui, augimo tendencijomis, prognozuojama, jog, situacijai nesikeičiant, 2022 m. 

analizuotų mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidos, tenkančios vienam mokiniui, Lietuvos mastu, 

lyginant su 2014 m., turėtų išaugti 57 proc. ir sudaryti 1064 Eur. Nesikeičiat aptartoms tendencijoms 2022 

m. bendros visų analizuotų mokyklų aplinkos išlaikymo išlaidos galėtų sudaryti apie 279 mln. Eur per 

metus. Tačiau, pavyzdžiui, Kauno m. savivaldybėje šis augimas galėtų būti dar didesnis – lygus 96 proc. (t. 

y. šioje savivaldybėje, nesikeičiant esamoms tendencijoms, analizuotų mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) 

išlaidos vienam mokiniui, galėtų išaugti dvigubai). Vilniaus m. ir Klaipėdos m. savivaldybėse lyginant 2022 

m. prognozuojamą analizuotų mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, tenkančių vienam mokiniui, dydį, 

su 2014 m. duomenimis, matomas šiek tiek mažesnis augimas (3 proc. Vilniaus m. savivaldybėje ir 18 proc. 

Klaipėdos m. savivaldybėje). Tačiau likusiose šalies savivaldybėse 2022 m., lyginant su 2014 m., analizuotų 

mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidos, tenkančios vienam mokiniui, galėtų išaugti labiau reikšmingai 

– 76 proc. 

Tačiau, atlikus lyginamąją mokyklų techninio efektyvumo analizę nustatyta, jog aptartos tendencijos galėtų 

būti pakeistos – efektyviau naudojant aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas šalies mastu bendrojo ugdymo 

mokyklose per metus būtų galima sutaupyti apie 29 mln. Eur (kiek daugiau nei 12 proc. visų analizuotų 

mokyklų metinių aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų). Vertinant absoliučia potencialių sutaupymų suma, 

didžiausi potencialūs sutaupymai (kiek daugiau nei 14 mln. Eur) matomi pirmojoje mokyklų kategorijoje, 

apimančioje bendrojo ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklas, teikiančias priešmokyklinio 

157%

103%
100%

196%

118%

176%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%
160%
180%
200%

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m.

Visa Lietuva Vilniaus m. sav. Kauno m. sav. Klaipėdos m. sav. Likusi Lietuva



Viešųjų intervencijų ir išlaidų vertinimo, stebėsenos rodiklių metodikų bei įrankių sukūrimo paslaugos 

Bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų peržiūros galutinė ataskaita 

 

 

 25 

ugdymo paslaugas. Taip pat dideli potencialūs sutaupymai (apie 8 mln. Eur) matomi ir antrojoje mokyklų 

kategorijoje, apimančioje bendrojo ugdymo mokyklas, teikiančias priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

paslaugas arba bendrojo ugdymo mokyklas, teikiančias ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Tuo tarpu sporto, 

menų ar kitą specializaciją turinčių mokyklų kategorijoje potencialių sutaupymų neidentifikuota. 

Tačiau, vertinant procentine dalimi nuo esamų aplinkos išlaikymo išlaidų, tenkančių vienam mokiniui, 

didžiausi potencialūs sutaupymai matomi į negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius 

orientuotų bendrojo ugdymo mokyklų kategorijoje (potencialūs sutaupymai sudaro beveik 19 proc. esamų 

aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, tenkančių vienam mokiniui). Taip pat daugiafunkcinių centrų kategorijoje 

(potencialūs sutaupymai sudaro beveik 14 proc. esamų aplinko išlaikymo (ūkio) išlaidų, tenkančių vienam 

mokiniui).  

Toliau apžvelgiamas sutaupymų potencialas kiekvienoje iš bendrojo ugdymo mokyklų kategorijų ir 

subkategorijų atskirai. 

 

SUTAUPYMŲ POTENCIALAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ARBA BENDROJO UGDYMO 

MOKYKLŲ, TEIKIANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS, KATEGORIJOJE IR 

SUBKATEGORIJOSE 

Kaip matoma iš lentelės apačioje (4 lentelė), pirmojoje kategorijoje, apimančioje bendrojo ugdymo 

mokyklas arba bendrojo ugdymo mokyklas, teikiančias priešmokyklinio ugdymo paslaugas, analizuotos 

448 mokyklos. Aplinkos išlaikymo lėšos, tenkančios vienam mokiniui, šios kategorijos mokyklose atskirais 

analizuotais metais svyravo nuo 38 iki 5 654 Eur. Didžiausios vidutinės vienam mokiniui tenkančios 

aplinkos išlaikymo lėšos buvo identifikuotos mažiausių (iki 150 mokinių turinčių) šios kategorijos mokyklų 

subkategorijoje. Mažiausios vidutinės vienam mokiniui tenkančios aplinkos išlaikymo lėšos buvo 

identifikuotos didžiausių (daugiau nei 600 mokinių turinčių) šios kategorijos mokyklų subkategorijoje.  

Į šią mokyklų kategoriją pateko ir tarp visų analizuotų mokyklų atskirais metais mažiausias aplinkos 

išlaikymo (ūkio) išlaidas turėjusios mokyklos. Į daugiau nei 600 mokinių turinčių mokyklų subkategoriją 

pateko atskirais metais 1 ir 2 vietoje tarp visų analizuojamų mokyklų pagal aplinkos išlaikymo išlaidų dydį 

vienam mokiniui buvusios mokyklos, į 150–300 mokinių turinčių mokyklų subkategoriją pateko 2017 m. 3 

vietoje tarp visų analizuotų mokyklų pagal aplinkos išlaikymo išlaidų dydį vienam mokiniui buvusi 

mokyklą, į iki 150 mokinių turinčių mokyklų subkategoriją pateko atskirais analizuotais metais 4 ir 5 vietoje 

tarp visų analizuotų mokyklų pagal aplinkos išlaikymo išlaidų dydį vienam mokiniui buvusios mokyklos. 

4 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ARBA BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, 

TEIKIANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS, KATEGORIJOJE IR SUBKATEGORIJOSE 

Mokinių 
skaičius 

mokykloje 

 Lėšos, skirtos aplinkos 
išlaikymui, tenkančios 1-am 

mokiniui 

Vieta tarp visų mokyklų pagal 
lėšas, skirtas aplinkos 

išlaikymui, tenkančias 1 
mokiniui 

Mokyklų 
skaičius 

Potencialūs 
sutaupymai 

Potencialūs 
sutaupymai, 
proc. nuo 
lėšų, skirtų 
aplinkai   

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

2017 
m. 

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

2017 
m. 

2017 m. 2017 m. 2017 m. 

Iki 150  

nuo 142 210 219 206 5 9 7 4 

79 2,209,245 16,9 % vidurkis 1,304 1,364 1,576 1,615 581 581 588 590 

iki 5,152 4,019 4,760 5,654 893 878 886 895 

150–300  

nuo 210 212 215 179 9 10 6 3 

94 2,835,713 12,9 % vidurkis 719 774 847 881 360 367 373 377 

iki 2,785 3,891 3,915 4,101 848 877 868 867 
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Mokinių 
skaičius 

mokykloje 

 Lėšos, skirtos aplinkos 
išlaikymui, tenkančios 1-am 

mokiniui 

Vieta tarp visų mokyklų pagal 
lėšas, skirtas aplinkos 

išlaikymui, tenkančias 1 
mokiniui 

Mokyklų 
skaičius 

Potencialūs 
sutaupymai 

Potencialūs 
sutaupymai, 
proc. nuo 
lėšų, skirtų 
aplinkai 

300–450  

nuo 219 222 270 296 11 12 24 23 

93 3,126,317 12,5 % vidurkis 634 626 692 692 288 286 285 285 

iki 3,869 2,536 5,466 3,063 873 844 896 844 

450–600  

nuo 226 225 231 235 13 14 9 6 

91 2,790,523 10,0 % vidurkis 517 527 605 569 224 225 236 214 

iki 1,032 986 4,331 1,018 573 528 875 478 

Daugiau 
nei 600  

nuo 99 38 77 131 2 1 1 2 

91 3,205,820 10,4 % vidurkis 409 404 407 432 128 122 111 112 

iki 793 802 886 1,219 450 439 447 551 

Iš viso 

 

448 14,167,617 11,9 % 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

Iš lentelės (4 lentelė) taip pat matoma, jog bendrojo ugdymo mokyklų arba bendrojo ugdymo mokyklų, 

teikiančių priešmokyklinio ugdymo paslaugas, kategorijoje didžiausi (vertinant sutaupymų sumos dydį) 

sutaupymai galimi didžiausių – daugiau nei 600 mokinių turinčių – mokyklų subkategorijoje bei vidutinių – 

tarp 300 ir 450 mokinių turinčių – mokyklų subkategorijoje. Tačiau visose subkategorijose potencialūs 

sutaupymai, jeigu aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidos būtų sumažintos iki kiekvienos mokyklos atveju 

nustatyto optimalaus dydžio, galėtų siekti nuo kiek daugiau nei 2 mln. Eur iki 3,2 mln. Eur. O skaičiuojant 

procentine dalimi nuo esamų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, tenkančių vienam mokiniui, didžiausi galimi 

sutaupymai matomi mažiausių – iki 150 ir nuo 150 iki 300 mokinių turinčių – mokyklų subkategorijose. 

Šiose kategorijose būtų galima sutaupyti atitinkamai beveik 17 ir 13 proc. esamų aplinkos išlaikymo (ūkio) 

išlaidų. 

Didžiausias sutaupymų potencialas šioje mokyklų kategorijoje ir subkategorijose matomas iki kiekvienai 

mokyklai nustatyto optimalaus dydžio sumažinant nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudas, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas, kitų paslaugų bei 

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas. Daugiausia aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų visų dydžių mokyklų 

subkategorijose potencialiai būtų galima sutaupyti iki kiekvienai mokyklai nustatyto optimalaus dydžio 

sumažinant nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas. Tačiau kitų 

daugiausia potencialių sutaupymų galinčių atnešti išlaidų kategorijų santykinė svarba skirtingo dydžio 

mokyklų subkategorijose skiriasi. Pavyzdžiui, mokyklų, turinčių nuo 300 iki 450 mokinių subkategorijoje 

antra didžiausia pagal potencialius sutaupymus išlaidų kategorija yra kitų paslaugų sąnaudos, kai tuo tarpu 

150–300, 450–600 ir daugiau nei 600 mokinių turinčių mokyklų subkategorijose antra didžiausia pagal 

potencialius sutaupymus išlaidų kategorija yra sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina. 

Atskirų bendrojo ugdymo mokyklų arba bendrojo ugdymo mokyklų, teikiančių priešmokyklinio ugdymo 

paslaugas, kategorijai ir subkategorijoms priskiriamų mokyklų potencialūs sutaupymai pateikiami šios 

ataskaitos priede Nr. 1. Minėtame priede pateiktose lentelėse nurodomos tik tos kategorijai ir konkrečioms 

subkategorijoms priskiriamos mokyklos, kuriose sutaupymų potencialas buvo identifikuotas (t. y. 

mokyklos, kuriose sutaupymų potencialo nebuvo identifikuota, į lentelę neįtrauktos). 
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SUTAUPYMŲ POTENCIALAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ARBA BENDROJO UGDYMO 

MOKYKLŲ, TEIKIANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS, KATEGORIJOJE IR 

SUBKATEGORIJOSE 

Antrojoje kategorijoje, apimančioje bendrojo ugdymo mokyklas, teikiančias priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo paslaugas, arba bendrojo ugdymo mokyklas, teikiančias ikimokyklinio ugdymo 

paslaugas, kaip matoma iš lentelės žemiau (5 lentelė), buvo analizuotos 324 mokyklos. Aplinkos išlaikymo 

(ūkio) išlaidos, tenkančios vienam mokiniui, šios kategorijos mokyklose atskirais analizuotais metais 

svyravo nuo 226 iki 54 266 Eur ir bendrai buvo didesnės nei pirmajai kategorijai priskirtų mokyklų. Kaip 

matoma iš lentelės (5 lentelė), į aptariamos kategorijos mokyklų, turinčių ne daugiau nei 80 mokinių, 

subkategoriją, atskirais metais pateko ir tarp visų analizuojamų mokyklų didžiausias aplinkos išlaikymo 

(ūkio) išlaidas vienam mokiniui turinčios mokyklos (užimančios 931–932 vietą tarp visų analizuotų 

mokyklų pagal aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas vienam mokiniui). 

Kaip ir pirmosios analizuojamų mokyklų kategorijos atveju, tarp bendrojo ugdymo mokyklų, teikiančių 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas, arba bendrojo ugdymo mokyklų, teikiančių 

ikimokyklinio ugdymo paslaugas, didžiausios aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšos, tenkančios vienam mokiniui, 

buvo identifikuotos mažiausiųjų mokyklų (turinčių iki 80 mokinių) subkategorijoje, mažiausios – didžiausių 

mokyklų (turinčių daugiau nei 120 mokinių) subkategorijoje.  Taip pat, kaip ir pirmosios analizuojamų 

mokyklų kategorijos atveju, didžiausi (vertinant sutaupytų lėšų suma) potencialūs sutaupymai (beveik 3,5 

mln. Eur) identifikuoti didžiausių (daugiau nei 120 mokinių turinčių) mokyklų subkategorijoje. Kitose 

dviejose subkategorijose identifikuoti potencialūs sutaupymai galėtų sudaryti kiek daugiau nei 2 mln. Eur 

kasmet. Procentine dalimi nuo esamų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, tenkančių vienam mokiniui, visose 

subkategorijose identifikuoti potencialūs sutaupymai yra panašaus dydžio. 

5 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, TEIKIANČIŲ 

PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS, ARBA BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, 

TEIKIANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS, KATEGORIJOJE IR SUBKATEGORIJOSE 

Mokinių 
skaičius 

mokykloje 

 

Lėšos, skirtos aplinkos išlaikymui, 
tenkančios 1-am mokiniui 

Vieta tarp visų mokyklų pagal 
lėšas, skirtas aplinkos 

išlaikymui, tenkančias 1 
mokiniui 

Mokyklų 
skaičius 

Potencialūs 
sutaupymai 

Potencialūs 
sutaupymai, 

proc. nuo 
lėšų, skirtų 

aplinkai   

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

2017 
m. 

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

2017 
m. 

2017 m. 2017 m. 2017 m. 

Iki 80 

nuo 654 676 806 652 361 366 409 281 

129 2,252,821 10,3 % vidurkis 2,499 2,781 3,176 3,297 717 722 722 723 

iki 33,234 39,192 46,659 54,266 925 931 932 932 

80–120  

nuo 442 622 703 753 152 321 357 365 

92 2,131,396 11,0 % vidurkis 1,362 1,467 1,562 1,607 634 643 632 642 

iki 6,831 5,619 5,265 4,459 908 904 894 876 

Daugiau 
nei 120  

nuo 226 236 264 266 12 16 20 14 

103 3,424,870 11,9 % vidurkis 913 964 1,024 1,057 453 460 455 453 

iki 3,336 3,382 3,477 3,168 863 866 856 850 

Iš viso 324 7,809,086 11,1 % 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

Kaip ir pirmojoje mokyklų kategorijoje, bendrojo ugdymo mokyklų, teikiančių priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo paslaugas, arba bendrojo ugdymo mokyklų, teikiančių ikimokyklinio ugdymo 
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paslaugas, kategorijoje daugiausia sutaupymų galėtų atsirasti iki kiekvienai mokyklai nustatyto optimalaus 

dydžio sumažinus nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas, 

sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas, kitų paslaugų bei komunalinių paslaugų ir ryšių 

sąnaudas. Taip pat, kaip ir pirmosios kategorijos mokyklų atveju, didžiausi potencialūs sutaupymai galėtų 

atsirasti iki kiekvienai mokyklai nustatyto optimalaus dydžio sumažinus nepedagoginių darbuotojų darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas. Tačiau santykinė kitų paminėtų išlaidų kategorijų svarba 

skiriasi tiek nuo pirmosios kategorijos mokyklų, tiek tarp skirtingo dydžio mokyklų subkategorijų. 

Pavyzdžiui, mokyklų, turinčių iki 80 mokinių subkategorijoje antra pagal potencialių sutaupymų dydį 

išlaidų kategorija yra komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidos, kai mokyklų turinčių 80–120 ir daugiau nei 

120 mokinių subkategorijose antra pagal potencialių sutaupymų dydį išlaidų kategorija yra sunaudotų ir 

parduotų atsargų savikaina. 

Atskirų bendrojo ugdymo mokyklų, teikiančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas, arba 

bendrojo ugdymo mokyklų, teikiančių ikimokyklinio ugdymo paslaugas, kategorijai ir subkategorijoms 

priskiriamų mokyklų potencialūs sutaupymai pateikiami šios ataskaitos priede Nr. 2. Minėtame priede 

pateiktose lentelėse nurodomos tik tos kategorijai ir konkrečioms subkategorijoms priskiriamos mokyklos, 

kuriose sutaupymų potencialas buvo identifikuotas (t. y. mokyklos, kuriose sutaupymų potencialo nebuvo 

identifikuota, į lentelę neįtrauktos). 

 

SUTAUPYMŲ POTENCIALAS DAUGIAFUNKCINIŲ CENTRŲ AR JŲ DALIŲ KATEGORIJOJE IR  

SUBKATEGORIJOSE 

Trečiojoje kategorijoje, apimančioje bendrojo ugdymo mokyklas, veikiančias daugiafunkciniuose centruose 

ar jų dalyje, kaip matoma iš žemiau pateiktos lentelės (6 lentelė), buvo analizuotos 63 mokyklos. Aplinkos 

išlaikymo (ūkio) išlaidos, tenkančios vienam mokiniui, šios kategorijos mokyklose atskirais analizuotais 

metais svyravo nuo 421 iki 28 754 Eur. Kaip ir anksčiau aptartose mokyklų kategorijose, tarp bendrojo 

ugdymo mokyklų, veikiančių daugiafunkciniuose centruose ar jų dalyse, didesnės aplinkos išlaikymo (ūkio) 

išlaidos vienam mokiniui teko mažesnėse (iki 80 mokinių turinčiose) mokyklose. Į šią mažesnių mokyklų 

subkategoriją atskirais metais pateko ir vienas didžiausių aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, tenkančių 

vienam mokiniui, tarp visų analizuotų mokyklų turinčios mokyklos (užimančios 923–929 vietą tarp visų 

analizuotų mokyklų pagal aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas vienam mokiniui). 

Apskritai potencialūs sutaupymai bendrojo ugdymo mokyklų, veikiančių daugiafunkciniuose centruose ar 

jų dalyse, kategorijoje, palyginus su anksčiau aptartomis kategorijomis, nėra dideli. Bendras galimų 

sutaupymų mastas siekia apie 1,7 mln. Eur. Taip pat, skirtingai nei anksčiau aptartų kategorijų atveju, 

mokyklų, įsikūrusių daugiafunkciniuose centruose ar jų dalyje, atveju šiek tiek didesni tiek absoliučia suma, 

tiek procentine dalimi nuo esamų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, tenkančių vienam mokiniui, potencialūs 

sutaupymai matomi mažesnių (iki 80 mokinių turinčių) mokyklų kategorijoje.  

6 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS DAUGIAFUNKCINIŲ CENTRŲ AR JŲ DALIŲ KATEGORIJOJE IR 

SUBKATEGORIJOSE 

Mokinių 
skaičius 

mokykloje 

 

Lėšos, skirtos aplinkos išlaikymui, 
tenkančios 1-am mokiniui 

Vieta tarp visų mokyklų 
pagal lėšas, skirtas aplinkos 

išlaikymui, tenkančias 1 
mokiniui 

Mokyklų 
skaičius 

Potencialūs 
sutaupymai 

Potencialūs 
sutaupymai, 

proc. nuo 
lėšų, skirtų 

aplinkai   

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

2017 
m. 

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

2017 
m. 

2017 m. 2017 m. 
2017 m. 

Iki 80 

  

nuo 527 550 594 521 246 261 268 175 
38 857,486 14,2 % 

vidurkis 2,496 3,186 3,201 3,365 728 743 757 765 
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iki 9,433 28,754 12,887 12,387 916 929 924 923 

Daugiau 
nei 80 

  

nuo 510 470 507 421 217 174 191 97 

25 812,964 12,9 % vidurkis 1,077 1,201 1,401 1,448 546 566 588 591 

iki 2,706 3,113 3,212 3,290 846 859 850 854 

Iš viso 63 1,670,450 13,5 % 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

Tačiau, kaip ir anksčiau aptartų mokyklų kategorijų atveju, didžiausi sutaupymai bendrojo ugdymo 

mokyklų, veikiančių daugiafunkciniuose centruose ar jų dalyje, kategorijoje galėtų atsirasti iki kiekvienai 

mokyklai nustatyto optimalaus dydžio sumažinus nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo sąnaudas, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas, kitų paslaugų bei 

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas. Be to, analizuojamos mokyklų kategorijos atveju esminių skirtumų 

tarp daugiausiai sutaupymų potencialo turinčių išlaidų kategorijų nematoma (t. y. tiek didesnėse, tiek 

mažesnėse kategorijos mokyklose didžiausi sutaupymai potencialiai galėtų atsirasti tose pačiose išlaidų 

kategorijose). 

Atskirų bendrojo ugdymo mokyklų, veikiančių daugiafunkciniuose centruose ar jų dalyje, kategorijai ir 

subkategorijoms priskiriamų mokyklų potencialūs sutaupymai pateikiami šios ataskaitos priede Nr. 3. 

Minėtame priede pateiktose lentelėse nurodomos tik tos kategorijai ir konkrečioms subkategorijoms 

priskiriamos mokyklos, kuriose sutaupymų potencialas buvo identifikuotas (t. y. mokyklos, kuriose 

sutaupymų potencialo nebuvo identifikuota, į lentelę neįtrauktos). 

 

SUTAUPYMŲ POTENCIALAS Į NEGALIĄ AR SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS 

MOKINIUS ORIENTUOTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KATEGORIJOJE IR SUBKATEGORIJOSE 

Į ketvirtąją kategoriją, apimančią į negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius orientuotas 

bendrojo ugdymo mokyklas, pateko ir joje analizuotos buvo 93 mokyklos (7 lentelė). Aplinkos išlaikymo 

(ūkio) išlaidos, tenkančios vienam mokiniui, šios kategorijos mokyklose atskirais analizuotais metais 

svyravo nuo 62 iki 32 149 Eur. Kaip ir ankstesnių kategorijų atveju, į negalią ar specialiųjų poreikių turinčius 

mokinius orientuotų bendrojo ugdymo mokyklų kategorijoje mažesnių mokyklų (iki 150 mokinių turinčių) 

aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidos, tenkančios vienam mokiniui, buvo didesnės. Tačiau įdomu tai, jog toje 

pačioje mažesnių (iki 150 mokinių turinčių) į negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius 

orientuotų bendrojo ugdymo mokyklų subkategorijoje atskirais metais randamos tiek mažiausiai, tiek 

daugiausiai aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų vienam mokiniui tarp visų analizuotų mokyklų skyrusios 

mokyklos (užimančios 1–3 vietą ir 927–930 vietą tarp visų analizuotų mokyklų pagal aplinkos išlaikymo 

(ūkio) išlaidas vienam mokiniui). 

Kaip ir daugiafunkciniuose centruose ar jų dalyje įsikūrusių mokyklų kategorijos atveju, didžiausias 

sutaupymų potencialas, siekiantis kiek daugiau nei 3,5 mln. Eur, identifikuotas ne didesnių, tačiau mažesnių 

(iki 150 mokinių turinčių) mokyklų subkategorijoje. Būtent šioje subkategorijoje matomas didžiausias 

sutaupymų potencialas ir potencialius sutaupymus vertinant procentine dalimi nuo esamų aplinkos 

išlaikymo (ūkio) išlaidų, tenkančių vienam mokiniui. Minėtos subkategorijos mokyklos išsiskiria ir tuo, kad 

nors didžiausias sutaupymų potencialas šioje subkategorijoje nesiskiria nuo identifikuoto kitose mokyklų 

kategorijose ir subkategorijose bei yra matomas iki kiekvienai mokyklai nustatyto optimalaus dydžio 

sumažinus nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas, tačiau kitos 

didžiausią sutaupymų potencialą turinčios išlaidų kategorijos šioje mokyklų subkategorijoje skiriasi nuo 

anksčiau aptartų mokyklų kategorijų ir subkategorijų. Pavyzdžiui, antra pagal potencialių sutaupymų mastą 

sritis aptariamoje mokyklų subkategorijoje yra išlaidos transportui, trečia – paprastojo remonto ir 

eksploatavimo išlaidos.  
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Didesnių (daugiau nei 150 mokinių turinčių) į negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius 

orientuotų bendrojo ugdymo mokyklų subkategorijoje didžiausią sutaupymų potencialą turinčios išlaidų 

kategorijos sutampa su identifikuotomis kitų mokyklų kategorijų ir subkategorijų atveju. 

7 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS Į NEGALIĄ AR SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS 

MOKINIUS ORIENTUOTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KATEGORIJOJE IR SUBKATEGORIJOSE 

Mokinių 
skaičius 

mokykloje 

 

Lėšos, skirtos aplinkos išlaikymui, 
tenkančios 1-am mokiniui 

Vieta tarp visų mokyklų pagal 
lėšas, skirtas aplinkos 

išlaikymui, tenkančias 1 
mokiniui 

Mokyklų 
skaičius 

Potencialūs 
sutaupymai 

Potencialūs 
sutaupymai, 
proc. nuo 
lėšų, skirtų 
aplinkai   

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

2017 
m. 

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

2017 
m. 

2017 m. 2017 m. 
2017 m. 

Iki 150  

nuo 62 77 88 95 1 3 2 1 

53 3,586,288 24,1% vidurkis 4,762 4,778 5,490 6,081 751 752 751 750 

iki 23,894 22,823 24,131 32,149 923 927 929 930 

Daugiau nei 
150  

nuo 104 75 162 242 3 2 3 9 

40 1,483,265 11,8 % vidurkis 614 610 637 683 301 289 277 284 

iki 1,304 1,184 1,309 1,479 688 606 610 659 

Iš viso 93 5,069,552 18,5 % 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

Atskirų į negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius orientuotų bendrojo ugdymo mokyklų 

kategorijai ir subkategorijoms priskiriamų mokyklų potencialūs sutaupymai pateikiami šios ataskaitos 

priede Nr. 4. Minėtame priede pateiktose lentelėse nurodomos tik tos kategorijai ir konkrečioms 

subkategorijoms priskiriamos mokyklos, kuriose sutaupymų potencialas buvo identifikuotas (t. y. 

mokyklos, kuriose sutaupymų potencialo nebuvo identifikuota, į lentelę neįtrauktos). 

 

SUTAUPYMŲ POTENCIALAS SPORTO, MENŲ AR KITĄ SPECIALIZACIJĄ TURINČIŲ BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLŲ KATEGORIJOJE IR SUBKATEGORIJOSE 

Paskutinėje, penktojoje kategorijoje, apimančioje sporto, menų ar kitą specializaciją turinčias bendrojo 

ugdymo mokyklas, analizuotos 4 mokyklos. Atskirais metais jų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidos, 

tenkančios vienam mokiniui, svyravo nuo 729 iki 3 874 Eur. Tačiau, kaip matoma iš 8 lentelės, detaliau 

išnagrinėjus šių mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų struktūrą, potencialių sutaupymų šios 

kategorijos mokyklose nenustatyta. 
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8 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS SPORTO, MENŲ AR KITĄ SPECIALIZACIJĄ TURINČIŲ BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLŲ KATEGORIJOJE IR SUBKATEGORIJOSE 

Mokinių 
skaičius 

mokykloje 

 

Lėšos, skirtos aplinkos 
išlaikymui, tenkančios 1-am 

mokiniui 

Vieta tarp visų mokyklų pagal 
lėšas, skirtas aplinkos 

išlaikymui, tenkančias 1 
mokiniui 

Mokyklų 
skaičius 

Potencialūs 
sutaupymai 

Potencialūs 
sutaupymai, 

proc. nuo 
lėšų, skirtų 

aplinkai   

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

2017 
m. 

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

2017 
m. 

2017 m. 2017 m. 
 

Iki 80 

  

nuo 729 824 847 1,036 417 450 429 485 

  

 

vidurkis 1,341 1,334 1,987 1,559 666 647 675 655 4 0 0 % 

iki 1,670 1,653 3,874 2,097 779 754 867 774 
  

 

Iš viso 4 0 0 % 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

 

SUTAUPYMŲ POTENCIALAS ANALIZUOTOSE MOKYKLOSE PAGAL SAVIVALDYBES IR MOKYKLŲ 

STEIGĖJO TIPĄ  

Apskaičiavus potencialius sutaupymus mokyklų kategorijose ir subkategorijose bei atskirose mokyklose, 

šie potencialūs sutaupymai buvo apibendrinti savivaldybių lygmenyje, sudedant identifikuotus kiekvienoje 

savivaldybėje veikiančių bendrojo ugdymo mokyklų potencialius sutaupymus. Lentelėje 9 pateikiamas 6 

savivaldybių, kuriose, procentine dalimi nuo esamų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, identifikuoti 

potencialūs sutaupymai yra didžiausi. Tai Neringos, Trakų r., Rokiškio r., Vilniaus r., Zarasų r. ir Visagino 

savivaldybės. Taip pat minėtoje lentelėje pateikiamos ir 4 savivaldybės, kuriose, procentine dalimi nuo 

esamų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, identifikuoti potencialūs sutaupymai yra mažiausi. Tai Pasvalio r., 

Tauragės r., Kelmės r., Kėdainų r. savivaldybės. 

9 LENTELĖ. SAVIVALDYBĖS, KURIŲ TERITORIJOJE ESANČIOSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 

IDENTIFIKUOTAS DIDŽIAUSIAS IR MAŽIAUSIAS SUTAUPYMŲ POTENCIALAS 

Savivaldybė Bendras 
mokyklų 
skaičius 

Analizuojamų 
mokyklų 
skaičius 

Dėl 
prastos 
duomenų 
kokybės 
eliminuotų 
mokyklų 
skaičius 

Mokyklų, 
kuriose 
identifikuoti 
potencialūs 
sutaupymai, 
skaičius 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(1–am 
mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
proc. 

Neringos sav. 1 1 0 1 2,160 296,789 53.6% 

Trakų r. sav. 17 17 0 10 241 879,871 23.0% 

Rokiškio r. 
sav. 

13 13 0 7 260 814,349 22.6% 

Vilniaus r. 
sav. 

45 45 0 32 294 2,699,452 22.4% 

Zarasų r. sav. 8 8 0 4 227 336,297 22.0% 

Visagino sav. 5 4 1 4 193 315,322 22.0% 

Pasvalio r. 
sav. 

12 12 0 1 12 34,884 1.4% 
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Tauragės r. 
sav. 

17 13 4 1 5 16,141 0.8% 

Kelmės r. sav. 16 16 0 2 5 16,378 0.5% 

Kėdainių r. 
sav. 

17 15 2 1 2 10,911 0.2% 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

Taip pat svarbu paminėti, jog 10 iš 60 analizuotų savivaldybių galimybės sutaupyti aplinkos išlaikymo 

(ūkio) lėšas, nenustatyta. Tai –Alytaus r., Anykščių r., Birštono15, Jonavos r., Kalvarijos, Kazlų rūdos, Pagėgių, 

Plungės r., Raseinių r. ir Ukmergės r. savivaldybės. 

Detalūs visų analizuotų savivaldybių potencialių sutaupymų duomenys pateikti šios ataskaitos priede Nr. 

5. 

Papildomai atskirose bendrojo ugdymo mokyklose identifikuoti sutaupymai buvo apibendrinti pagal 

mokyklų steigėjo tipą (t. y. pagal tai, ar mokyklos, kuriose identifikuoti potencialūs sutaupymai, yra įsteigtos 

savivaldybės, ar ŠMSM). Kiekvienoje savivaldybėje atskirai išskirta sutaupymų suma, identifikuota 

savivaldybės įsteigtose bendrojo ugdymo mokyklose ir ŠMSM įsteigtose bendrojo ugdymo mokyklose. 

Lietuvos mastu, potencialūs sutaupymai savivaldybių įsteigtose bendrojo ugdymo mokyklose galėtų siekti 

25 057 828 Eur. ŠMSM įsteigtose mokyklose – 3 658 878 Eur. Tačiau, nors absoliučia suma didesni 

potencialūs sutaupymai matomi savivaldybių įsteigtose bendrojo ugdymo mokyklose, vertinant šiuos 

sutaupymus kaip procentą nuo esamų aplinkos išlaikymo išlaidų, didesni sutaupymai matomi ŠMSM 

įsteigtose bendrojo ugdymo mokyklose (šiose mokyklose būtų galima sutaupyti apie 33 proc. nuo esamų 

aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, lyginant su kiek daugiau nei 11 proc. savivaldybių įsteigtų bendrojo 

ugdymo mokyklų atveju). 

Savivaldybių įsteigtose mokyklose galimi sutaupymai identifikuoti visose savivaldybėse, išskyrus minėtas 

10, kuriose galimybių sutaupyti bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų neidentifikuota. 

ŠMSM įsteigtose mokyklose galimi sutaupymai taip pat identifikuoti visose savivaldybėse, kuriose veikia 

ŠMSM įsteigtos mokyklos. Tai – Kauno m., Klaipėdos m., Panevėžio m., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., 

Šilutės r., Vilniaus m. ir Vilniaus r. savivaldybės.  

Detalūs visų analizuotų savivaldybių potencialių sutaupymų pagal mokyklos steigėjo tipą duomenys 

pateikti šios ataskaitos priede Nr. 6. 

 

GALIMI SPRENDIMAI, LEIDŽIANTYS SUTAUPYTI  APLINKOS IŠLAIKYMO (ŪKIO) LĖŠAS 

ATSKIROSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 

Išnagrinėjus efektyviausiai ir mažiausiai efektyviai aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančių bendrojo 

ugdymo mokyklų (t. y. mokyklų, kiekvienoje iš subkategorijų turinčių mažiausias ir didžiausias aplinkos 

išlaikymo (ūkio) išlaidas, tenkančias vienam mokiniui) duomenis ir atlikus patikslinamuosius interviu, 

nustatyta, jog dauguma efektyviai aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančių bendrojo ugdymo mokyklų 

pasižymi panašiomis charakteristikomis, jas skiriančiomis nuo mažiausiai efektyviai aplinkos išlaikymo 

(ūkio) lėšas naudojančių bendrojo ugdymo mokyklų. 

                                                                    

 

15  Birštono savivaldybėje sutaupymų nenustatyta, kadangi šioje savivaldybėje veikia tik 1 bendrojo ugdymo paslaugas teikianti 
mokykla, tačiau iš analizės ji turėjo būti eliminuota dėl analizei netinkamos duomenų kokybės. 
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Pirmiausia, daugumoje efektyviausiai aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančių bendrojo ugdymo 

mokyklų vienam mokiniui vidutiniškai tenkantis mokyklos plotas yra mažesnis nei subkategorijos vidurkis. 

Taigi, siekiant mažinti mažiausiai efektyviai aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančių bendrojo ugdymo 

mokyklų išlaidas, pirmiausia reikia efektyviau išnaudoti šių mokyklų plotą, pavyzdžiui, atliekant mokyklų 

tinklo pertvarką ir dalį mokyklų likviduojant bei jose besimokančius mokinius perkeliant į aplinkinėse 

teritorijose veikiančias mokyklas, tame pačiame mokyklos pastate įkuriant ne tik bendrojo ugdymo 

mokyklą, bet ir ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Nors tokia bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka jau 

vykdoma apie 15 metų, tačiau, kaip savo audito ataskaitoje buvo pastebėjusi Valstybės kontrolė, daugeliu 

atvejų vykdant šią pertvarką ir bendrojo ugdymo mokyklas apjungiant į vieną juridinį vienetą, vieną iš 

mokyklų paskelbiant kitos mokyklos padaliniu, pasikeičia tik šių mokyklų teisinis statusas, tačiau mokyklų 

pastatų ir aplinkos plotas nepasikeičia, taigi aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidos išlieka tos pačios16. Todėl 

labai svarbu atkreipti dėmesį, jog, siekiant sumažinti aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas, mokyklų tinklo 

pertvarka turi būti vykdoma ne tik keičiant apjungiamų bendrojo ugdymo mokyklų teisinį statusą, tačiau ir 

atsisakant bent dalies pertvarkomoms bendrojo ugdymo mokykloms priklausiančių pastatų ir aplinkos 

ploto. 

Taip pat daugumoje efektyviausiai aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančių bendrojo ugdymo mokyklų 

nepedagoginių darbuotojų, tenkančių vienam mokiniui, skaičius yra mažesnis nei subkategorijos vidurkis. 

Dažniausiai efektyviausiai aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančios bendrojo ugdymo mokyklos 

nepedagoginių darbuotojų skaičių mažina atsisakydamos mokyklų sargų ir mokyklos pastatų apsaugą 

perleisdamos privačiai apsaugos įmonei (pavyzdžiui, vienoje iš analizuotų mokyklų atsisakius 3 naktinių 

sargų, kurių atlyginimams mokykla išleisdavo apie 1700 Eur kas mėnesį, buvo pasirinktos privačios 

apsaugos įmonės paslaugos, kurios mokyklai kainuoja tik 85 Eur per mėnesį). Taip pat efektyviai aplinkos 

išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančios mokyklos dažnai iš privačių tiekėjų perka ir mokinių maitinimo 

paslaugas, tai leidžia atsisakyti valgyklos darbuotojų ir išlaidų maisto produktams, o masto ekonomija 

vienam maisto tiekėjui aptarnaujant keletą subjektų leidžia sumažinti maistui tenkančias išlaidas. Dalis 

efektyviausiai aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančių mokyklų iš privačių tiekėjų perka ir mokyklos 

valymo paslaugas (pavyzdžiui, vienoje mokykloje įdarbintos valytojos ne tik buvo pakeistos privačios 

valymo įmonės paslaugomis, tačiau net buvo sutarta, jog mokyklos valymo darbus perimanti įmonė įdarbins 

iki tol mokykloje dirbusias valytojas). Nors kai kuriais atvejais iš privataus tiekėjo perkamos paslaugos 

nebūtinai yra pigesnės nei pačios mokyklos įdarbintų nepedagoginių darbuotojų išlaikymas, tačiau 

privačios paslaugas teikiančios įmonės dažnai už tą pačią kainą siūlo ir papildomas paslaugas (pavyzdžiui, 

vienai iš analizuotų mokyklų valymo paslaugas teikianti įmonė ne tik rūpinasi kasdiene patalpų švara, 

tačiau taip pat kelis kartus per metus nuvalo mokyklos langus, išvalo baldus, atnaujina higienos priemones, 

teikia kitas papildomas paslaugas, kurių mokyklai nebereikia pirkti papildomai). 

Kai kuriais atvejais prie mokyklų efektyvaus aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų panaudojimo prisideda ir 

savivaldybės lygmens iniciatyvos. Pavyzdžiui, Plungės r., Šiaulių r., Kelmės r., Telšių r. savivaldybėse 

bendrojo ugdymo mokykloms buvo sudarytos sąlygos atsisakyti mokyklos buhalterių, nes visa bendrojo 

ugdymo mokyklų buhalterija centralizuotai rūpinasi už tai atsakinga savivaldybės įstaiga. Dalis 

savivaldybių taip pat yra priėmusios sprendimus, jog jos teritorijoje veikiančios bendrojo ugdymo 

mokyklos naudosis privačių maitinimo tiekėjų paslaugomis. 

Efektyviausiai aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančiose bendrojo ugdymo mokyklose pritaikyti ir 

sprendimai, padedantys sumažinti išlaidas už komunalines paslaugas, kurios efektyviausiai aplinkos 

išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančiose bendrojo ugdymo mokyklose yra mažesnės nei subkategorijos 

                                                                    

 

16  Valstybės kontrolė, Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-2017-P-50-1-20 „Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai“, 2017 m. 
lapkričio 28 d. 
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vidurkis. Daugumoje efektyviausiai aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančių bendrojo ugdymo mokyklų 

yra atlikta renovacija, įdiegtos pagal oro sąlygas reguliuojamos šildymo sistemos, patalpų apšvietimas 

susietas su judesio davikliais, apšvietimui naudojami elektros energiją taupantys šviesios diodų (LED) 

prietaisai.  
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IŠVADOS 

Švietimo, mokslo ir sporto sektorius išlaidų peržiūrai pasirinktas atsižvelgiant į poreikį šioje srityje rasti 

esamų išlaidų sutaupymo galimybių, siekiant sutaupytas lėšas perskirstyti kitiems šio sektoriaus 

poreikiams finansuoti. Atsižvelgiant į 2017 m. Valstybės kontrolės ataskaitą, 2018 m. Europos Sąjungos 

tarybos rekomendacijas, 2019 m. Lietuvai skirtą Europos Komisijos Europos semestro ataskaitą, kitus 

sektoriaus iššūkius analizuojančius tyrimus, kuriuose bendrojo lavinimo sistema išskiriama kaip viena iš 

sričių, kurios rezultatai ir efektyvumas išlieka gana žemi bei atkreipiamas dėmesys, jog skiriamos lėšos šioje 

srityje daugiausia naudojamos pastatams išlaikyti, o ne ugdymo kokybei gerinti, atliekamos išlaidų 

peržiūros objektu nuspręsta pasirinkti bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas.  

Atlikus bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų peržiūrą, suformuluotos šios 

pagrindinės išvados: 

• Mokinių skaičius analizuojamose mokyklose 2014–2017 m. kasmet mažėjo vidutiniškai 2 proc. 

Jeigu ši tendencija nesikeis, 2022 m. Lietuvos mastu mokinių skaičius analizuotose mokyklose 

turėtų sudaryti tik 87 proc. 2014 m. buvusio mokinių skaičiaus; 

• Atitinkamai, atsižvelgiant į 2014–2017 m. tendencijas ir nekintant esamai situacijai, iki pat 2022 

m. numatomas analizuotų bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų kasmetinis 

vidutiniškai 9 proc. augimas. Tai reiškia, jog, situacijai nesikeičiant, analizuotų bendrojo ugdymo 

mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidos, tenkančios vienam mokiniui, Lietuvoje 2022 m., 

lyginant su 2014 m., bus 57 proc. didesnės ir sudarys 1064 Eur; 

• Nesikeičiat aptartoms tendencijoms, 2022 m. bendros visų analizuotų mokyklų aplinkos išlaikymo 

išlaidos sudarys apie 279 mln. Eur per metus.; 

• Kauno m. ir kitose šalies savivaldybėse, išskyrus Kauno m., Klaipėdos m. ir Vilniaus m., įsikūrusiose 

analizuotose bendrojo ugdymo mokyklose šis augimas, prognozuojama, bus dar didesnis ir 2022 

m. sieks atitinkamai 96 proc. ir 76 proc. (lyginant su 2014 m.); 

• Tačiau, imantis atitinkamų priemonių ir efektyviau naudojant bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos 

išlaikymo (ūkio) lėšas, šalies mastu bendrojo ugdymo mokyklose per metus būtų galima sutaupyti 

apie 29 mln. Eur (kiek daugiau nei 12 proc. visų analizuotų mokyklų metinių aplinkos išlaikymo 

(ūkio) išlaidų); 

• Vertinant absoliučia potencialių sutaupymų suma, didžiausi potencialūs sutaupymai (kiek daugiau 

nei 14 mln. Eur) matomi bendrojo ugdymo mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų, teikiančių 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas kategorijoje. Taip pat dideli potencialūs sutaupymai (apie 8 

mln. Eur) matomi bendrojo ugdymo mokyklų, teikiančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

paslaugas arba bendrojo ugdymo mokyklų, teikiančių ikimokyklinio ugdymo paslaugas, 

kategorijoje. Tuo tarpu sporto, menų ar kitą specializaciją turinčių mokyklų kategorijoje 

potencialių sutaupymų neidentifikuota; 

• Vertinant procentine dalimi nuo esamų aplinkos išlaikymo išlaidų, tenkančių vienam mokiniui, 

didžiausi potencialūs sutaupymai matomi į negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 

mokinius orientuotų bendrojo ugdymo mokyklų kategorijoje (potencialūs sutaupymai sudaro 

beveik 19 proc. esamų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, tenkančių vienam mokiniui). Taip pat 

daugiafunkcinių centrų kategorijoje (potencialūs sutaupymai sudaro beveik 14 proc. esamų 

aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų, tenkančių vienam mokiniui); 

• Apibendrinus atskirų analizuotų bendrojo ugdymo mokyklų sutaupymus savivaldybių lygmenyje, 

didžiausi potencialūs sutaupymai (vertinant dalimi nuo esamų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų), 
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matomi Neringos, Trakų r., Rokiškio r., Vilniaus r., Zarasų r., Visagino savivaldybėse. Mažiausi – 

Pasvalio r., Tauragės r., Kelmės r., Kėdainių r. savivaldybėse; 

• Alytaus r., Anykščių r., Birštono17 , Jonavos r., Kalvarijos, Kazlų rūdos, Pagėgių, Plungės r., Raseinių 

r. ir Ukmergės r. savivaldybėse, galimybės sutaupyti aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas, nenustatyta; 

• Identifikuotus potencialius aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšų sutaupymus analizuotose bendrojo 

ugdymo mokyklose apibendrinus pagal mokyklos steigėjo tipą, nustatyta, jog savivaldybių 

įsteigtose bendrojo ugdymo mokyklose potencialūs sutaupymai galėtų siekti kiek daugiau nei 25 

mln. Eur (kiek daugiau nei 11 proc. nuo esamų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų), ŠMSM įsteigtose 

mokyklose – beveik 3,7 mln. Eur (apie 33 proc. nuo esamų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų); 

• Savivaldybių įsteigtose bendrojo ugdymo mokyklose galimi sutaupymai identifikuoti visose 

savivaldybėse, išskyrus tas, kuriose galimybių sutaupyti bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos 

išlaikymo (ūkio) lėšų apskritai neidentifikuota. ŠMSM įsteigtose mokyklose galimi sutaupymai taip 

pat identifikuoti visose savivaldybėse, kuriose veikia ŠMSM įsteigtos mokyklos. Tai – Kauno m., 

Klaipėdos m., Panevėžio m., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šilutės r., Vilniaus m. ir Vilniaus r. 

savivaldybės.; 

• Atlikus detalesnę 14 analizuotų efektyviausiai ir mažiausiai efektyviai aplinkos išlaikymo (ūkio) 

lėšas naudojančių bendrojo ugdymo mokyklų analizę, nustatyta, jog efektyviausiai aplinkos 

išlaikymo (ūkio) išlaidas naudojančiose bendrojo ugdymo mokyklose vienam mokiniui vidutiniškai 

tenkantis mokyklos plotas yra mažesnis nei subkategorijos vidurkis. Todėl, siekiant sumažinti 

bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas, pirmiausia būtina efektyviau 

išnaudoti mokyklų plotą, pavyzdžiui, atliekant mokyklų tinklo pertvarką ir dalį mokyklų 

likviduojant bei jose besimokančius mokinius perkeliant į aplinkinėse teritorijose veikiančias 

mokyklas, tame pačiame mokyklos pastate įkuriant ne tik bendrojo ugdymo mokyklą, bet ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą; 

• Taip pat svarbu, jog atliekant mokyklų tinklo pertvarką bendrojo ugdymo mokyklų likvidavimas ar 

sujungimas pasireikštų ne tik pasikeitusiu mokyklos teisiniu statusu, tačiau ir sumažėjusiu 

mokyklos pastatų ar aplinkos plotu; 

• Tačiau mažinti aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas galima ir atskirų bendrojo ugdymo mokyklų 

pastangomis, pavyzdžiui, atsisakant dalies nepedagoginių darbuotojų ir jų atliekamas funkcijas 

perduodant privatiems paslaugų teikėjams. Efektyviausiai aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas 

naudojančios bendrojo ugdymo mokyklos, dažniausiai privatiems paslaugų teikėjams perduoda 

apsaugos, maitinimo, valymo paslaugas. Siekiant efektyviau naudoti aplinkos išlaikymo (ūkio) 

lėšas, minėtas paslaugas privatiems paslaugų teikėjams perduoti turėtų ir mažiau efektyviai 

aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančios bendrojo ugdymo mokyklos; 

• Kai kuriais atvejais prie bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų mažinimo 

prisideda ir savivaldybės. Pavyzdžiui, dalis savivaldybių joms pavaldžių bendrojo ugdymo mokyklų 

buhalterinės apskaitos paslaugas centralizuotai teikti perdavė atsakingai savivaldybės įstaigai, taip 

sudarant sąlygas mokykloms atsisakyti buhalterinę apskaitą atliekančių nepedagoginių 

darbuotojų. Kai kurios savivaldybės taip pat priėmė sprendimus, jog jų pavaldžiose bendrojo 

ugdymo mokyklose maitinimo paslaugos būtų teikiamos privačių tiekėjų. Siekiant efektyviau 

naudoti aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas, panašias praktikas būtų tikslinga taikyti ir kitose 

savivaldybėse; 

• Efektyviausiai aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančios bendrojo ugdymo mokyklos taip pat 

yra pritaikiusios sprendimus, leidžiančius sumažinti komunalinių paslaugų išlaidas. Daugumoje 

efektyviausiai aplinkos išlaikymo (ūkio) lėšas naudojančių bendrojo ugdymo mokyklų yra atlikta 

                                                                    

 

17  Birštono savivaldybėje sutaupymų nenustatyta, kadangi šioje savivaldybėje veikia tik 1 bendrojo ugdymo paslaugas teikianti 
mokykla, tačiau iš analizės ji turėjo būti eliminuota dėl analizei netinkamos duomenų kokybės. 
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renovacija, įdiegtos pagal oro sąlygas reguliuojamos šildymo sistemos, patalpų apšvietimas 

susietas su judesio davikliais, apšvietimui naudojami elektros energiją taupantys šviesios diodų 

(LED) prietaisai. Siekiant mažinti aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas panašūs komunalinių paslaugų 

išlaidas padedantys sumažinti sprendimai turėtų būti pritaikyti ir kitose, mažiau efektyviai 

aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidas naudojančiose bendrojo ugdymo mokyklose. 
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PRIEDAI 

1 PRIEDAS. MOKYKLŲ, PRISKIRTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ARBA 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, TEIKIANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

PASLAUGAS, KATEGORIJAI, SUTAUPYMŲ POTENCIALAS 

10 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI IKI 150 MOKINIŲ (BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLOS IR TEIKIANČIOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(1–am 
mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Biržų r. sav. 190594653 Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

671 48,569 

Druskininkų 
sav. 

300035075 Druskininkų švietimo centras Gimnazija 1,234 167,334 

Kaišiadorių r. 
sav. 

290595560 Kaišiadorių r. Palomenės 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

68 7,748 

Kaišiadorių r. 
sav. 

190596661 Kaišiadorių r. Žaslių 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

546 63,538 

Kauno r. sav. 191075177 Kauno r. Kulautuvos 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

639 95,662 

Klaipėdos m. 
sav. 

290442080 Klaipėdos Ievos Simonaitytės 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

305 27,167 

Klaipėdos m. 
sav. 

190968528 Klaipėdos Stasio Šimkaus 
konservatorija 

Gimnazija 2,107 297,450 

Neringos sav. 190893381 Neringos gimnazija Gimnazija 2,160 296,789 

Palangos m. 
sav. 

190275132 Palangos Šventosios 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

297 29,558 

Šalčininkų r. 
sav. 

195002618 Butrimonių pagrindinė 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

1,321 34,352 

Šalčininkų r. 
sav. 

191416664 Šalčininkų r. Kalesninkų 
Liudviko Narbuto gimnazija 

Gimnazija 112 13,478 

Šalčininkų r. 
sav. 

191413020 Turgelių "Aistuvos" gimnazija Gimnazija 615 79,281 

Vilniaus r. sav. 191322250 Vilniaus r. Veriškių pradinė 
mokykla 

Pradinė 
mokykla 

3,135 26,332 

Vilniaus r. sav. 191320057 Vilniaus r. Rakonių pagrindinė 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

1,467 42,258 

Vilniaus r. sav. 191317075 Vilniaus r. Sužionių pagrindinė 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

918 34,893 

Vilniaus r. sav. 291318210 Vilniaus r. Dūkštų pagrindinė 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

3,532 89,011 

Vilniaus r. sav. 191319845 Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos 
Kovalskos pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

693 56,264 
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Vilniaus r. sav. 191320242 Vilniaus r. Sudervės Mariano 
Zdziechovskio pagrindinė 

mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

1,412 156,970 

Vilniaus r. sav. 191318558 Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

298 22,657 

Vilniaus r. sav. 191315829 Vilniaus r. Medininkų šv. 
Kazimiero gimnazija 

Gimnazija 712 69,529 

Vilniaus r. sav. 191317794 Vilniaus r. Zujūnų gimnazija Gimnazija 1,169 139,288 

Vilniaus r. sav. 191321910 Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija Gimnazija 1,339 174,378 

Vilniaus r. sav. 191317837 Vilniaus r. Bezdonių Julijaus 
Slovackio gimnazija 

Gimnazija 560 73,127 

Vilniaus r. sav. 191315633 Vilniaus r. Maišiagalos 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 

Algirdo gimnazija 

Gimnazija 10 2,551 

Vilniaus r. sav. 191315252 Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo 
Moniuškos gimnazija 

Gimnazija 169 22,806 

Vilniaus r. sav. 191315448 Vilniaus r. Lavoriškių Stepono 
Batoro gimnazija 

Gimnazija 708 97,472 

Vilniaus r. sav. 191315590 Vilniaus r. Maišiagalos kun. 
Juzefo Obrembskio gimnazija 

Gimnazija 290 40,784 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

11 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI NUO 150 IKI 300 MOKINIŲ 

(BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS IR TEIKIANČIOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(1–am 
mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Alytaus m. 
sav. 

191056814 Alytaus Likiškėlių 
progimnazija 

Progimnazija 226 65,238 

Alytaus m. 
sav. 

191056433 Alytaus Vidzgirio 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

18 5,328 

Ignalinos r. 
sav. 

195472087 Ignalinos gimnazija Gimnazija 52 15,290 

Joniškio r. sav. 190565388 Joniškio r. Žagarės 
gimnazija 

Gimnazija 203 53,124 

Kauno m. sav. 290967950 Kauno Juozo Gruodžio 
konservatorija 

Gimnazija 1,580 262,298 

Kauno m. sav. 300117533 Generolo Povilo 
Plechavičiaus kadetų licėjus 

Gimnazija 251 98,586 

Kauno m. sav. 190137640 Kauno "Žiburio" pagrindinė 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

117 23,847 

Kauno m. sav. 191829150 Kauno "Šilo" pradinė 
mokykla 

Pradinė 
mokykla 

84 23,617 

Kauno r. sav. 191074456 Kauno r. Ežerėlio 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

266 40,844 

Kauno r. sav. 191090275 Kauno r. Karmėlavos Balio 
Buračo gimnazija 

Gimnazija 56 32,175 

Kelmės r. sav. 190093788 Kelmės r. Pakražančio 
gimnazija 

Gimnazija 27 4,446 
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Klaipėdos r. 
sav. 

191788593 Klaipėdos r. Dovilų 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

241 46,740 

Kretingos r. 
sav. 

190284487 Kretingos Simono Daukanto 
progimnazija 

Progimnazija 106 30,158 

Lazdijų r. sav. 290608520 Lazdijų r. Veisiejų Sigito 
Gedos gimnazija 

Gimnazija 44 13,542 

Mažeikių r. 
sav. 

191814981 Mažeikių Kazimiero 
Jagmino pradinė mokykla 

Pradinė 
mokykla 

72 13,954 

Mažeikių r. 
sav. 

190176839 Mažeikių r. Tirkšlių Juozo 
Vitkaus-Kazimieraičio 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

153 31,845 

Mažeikių r. 
sav. 

190176981 Mažeikių Sodų pagrindinė 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

154 38,643 

Pakruojo r. 
sav. 

190066944 Pakruojo r. Linkuvos 
gimnazija 

Gimnazija 114 47,956 

Pakruojo r. 
sav. 

190067284 Pakruojo r. Žeimelio 
gimnazija 

Gimnazija 110 25,592 

Palangos m. 
sav. 

190275328 Palangos pradinė mokykla Pradinė 
mokykla 

322 48,486 

Panevėžio m. 
sav. 

190420574 Panevėžio "Aušros" 
progimnazija 

Progimnazija 58 16,895 

Panevėžio r. 
sav. 

290397710 Panevėžio r. Naujamiesčio 
gimnazija 

Gimnazija 723 142,079 

Radviliškio r. 
sav. 

190672543 Radviliškio r. Baisogalos 
gimnazija 

Gimnazija 523 156,018 

Rokiškio r. 
sav. 

301843565 Rokiškio r. Pandėlio 
gimnazija 

Gimnazija 980 214,332 

Šiaulių m. sav. 191826574 Šiaulių sporto gimnazija Gimnazija 3,147 682,850 

Šiaulių m. sav. 190968866 Šiaulių Sauliaus Sondeckio 
menų gimnazija 

Gimnazija 658 158,977 

Šiaulių m. sav. 290530840 Šiaulių Vinco Kudirkos 
progimnazija 

Progimnazija 191 48,454 

Šiaulių r. sav. 190061064 Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir 
Vladimiro Zubovų mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

202 45,099 

Šilalės r. sav. 290329780 Šilalės r. Laukuvos 
Norberto Vėliaus gimnazija 

Gimnazija 270 89,747 

Trakų r. sav. 190663875 Trakų r. Onuškio Donato 
Malinausko gimnazija 

Gimnazija 253 38,050 

Utenos r. sav. 190181633 Utenos "Saulės" gimnazija Gimnazija 38 10,681 

Vilniaus m. 
sav. 

195472468 Vilniaus Vytės Nemunėlio 
pradinė mokykla 

Pradinė 
mokykla 

88 22,381 

Vilniaus r. sav. 191824413 Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" 
gimnazija 

Gimnazija 560 86,647 

Vilniaus r. sav. 291316540 Vilniaus r. Paberžės 
"Verdenės" gimnazija 

Gimnazija 481 84,387 

Vilniaus r. sav. 191315786 Vilniaus r. Mickūnų 
gimnazija 

Gimnazija 262 48,472 

Vilniaus r. sav. 191339495 Vilniaus r. Marijampolio 
Meilės Lukšienės gimnazija 

Gimnazija 15 3,247 

Visagino sav. 190243280 Visagino "Atgimimo" 
gimnazija 

Gimnazija 232 61,099 

Zarasų r. sav. 190202999 Zarasų "Ąžuolo" gimnazija Gimnazija 16 4,591 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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12 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI NUO 300 IKI 450 MOKINIŲ 

(BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS IR TEIKIANČIOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens 
kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus (1–
am mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Akmenės r. 
sav. 

300009283 Naujosios Akmenės 
"Saulėtekio" progimnazija 

Progimnazija 462 288,274 

Jonavos r. 
sav. 

195093984 Jonavos "Neries" 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

0 53 

Joniškio r. 
sav. 

190565235 Joniškio Mato Slančiausko 
progimnazija 

Progimnazija 16 5,416 

Kaišiadorių r. 
sav. 

190596280 Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija 

Gimnazija 262 111,061 

Kauno m. sav. 190140775 Kauno Panemunės pradinė 
mokykla 

Pradinė 
mokykla 

223 70,345 

Kauno m. sav. 190138219 Kauno šv. Kazimiero 
progimnazija 

Progimnazija 322 102,616 

Kauno m. sav. 190135785 Kauno Jurgio Dobkevičiaus 
progimnazija 

Progimnazija 323 104,374 

Kauno m. sav. 190994836 Kauno technologijos 
universiteto gimnazija 

Gimnazija 17 5,856 

Kauno m. sav. 190137989 Kauno Palemono gimnazija Gimnazija 212 78,419 

Kauno m. sav. 190134498 Kauno technologijos 
universiteto Vaižganto 

progimnazija 

Progimnazija 349 129,247 

Kauno m. sav. 190139310 Kauno Antano Smetonos 
gimnazija 

Gimnazija 36 13,858 

Kauno m. sav. 190139844 Kauno "Santaros" 
gimnazija 

Gimnazija 94 37,480 

Kauno m. sav. 191824947 Kauno Petrašiūnų 
progimnazija 

Progimnazija 57 22,584 

Kauno m. sav. 191090841 Kauno Rokų gimnazija Gimnazija 241 99,495 

Kauno r. sav. 291091410 Kauno r. Lapių pagrindinė 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

74 23,313 

Kauno r. sav. 191089878 Kauno r. Babtų gimnazija Gimnazija 201 89,363 

Kelmės r. sav. 190091584 Kelmės Jono Graičiūno 
gimnazija 

Gimnazija 30 11,932 

Klaipėdos m. 
sav. 

190443039 Klaipėdos Baltijos 
gimnazija 

Gimnazija 76 24,473 

Klaipėdos m. 
sav. 

290438420 Klaipėdos "Žaliakalnio" 
gimnazija 

Gimnazija 61 23,073 

Kretingos r. 
sav. 

290284520 Kretingos rajono Salantų 
gimnazija 

Gimnazija 58 23,159 

Marijampolės 
sav. 

190454249 Marijampolės "Šaltinio" 
progimnazija 

Progimnazija 46 18,789 

Mažeikių r. 
sav. 

190448495 Mažeikių rajono Viekšnių 
gimnazija 

Gimnazija 179 73,923 

Molėtų r. sav. 191227820 Molėtų gimnazija Gimnazija 207 89,969 

Pakruojo r. 
sav. 

190066410 Pakruojo "Atžalyno" 
gimnazija 

Gimnazija 421 140,338 
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Panevėžio m. 
sav. 

190421719 Panevėžio Rožyno 
progimnazija 

Progimnazija 17 6,496 

Panevėžio m. 
sav. 

190423912 Panevėžio "Minties" 
gimnazija 

Gimnazija 103 44,925 

Panevėžio m. 
sav. 

191816313 Panevėžio "Šaltinio" 
progimnazija 

Progimnazija 86 37,893 

Panevėžio r. 
sav. 

190397677 Panevėžio r. Krekenavos 
Mykolo Antanaičio 

gimnazija 

Gimnazija 253 83,118 

Prienų r. sav. 190189676 Prienų "Žiburio" gimnazija Gimnazija 98 43,685 

Šiaulių m. 
sav. 

190541864 Šiaulių Simono Daukanto 
gimnazija 

Gimnazija 15 6,088 

Šiaulių r. sav. 190057557 Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazija 

Gimnazija 91 38,746 

Skuodo r. sav. 195175171 Skuodo Pranciškaus 
Žadeikio gimnazija 

Gimnazija 1 323 

Trakų r. sav. 195003677 Trakų pradinė mokykla Pradinė 
mokykla 

121 37,396 

Varėnos r. 
sav. 

190108756 Varėnos "Ąžuolo" 
gimnazija 

Gimnazija 323 144,846 

Vilniaus m. 
sav. 

190979161 Vilniaus lietuvių namai Gimnazija 2,345 838,244 

Vilniaus m. 
sav. 

304089960 Vilniaus "Santaros" 
gimnazija 

Gimnazija 74 27,121 

Vilniaus m. 
sav. 

190002226 Vilniaus Senvagės 
gimnazija 

Gimnazija 5 1,819 

Vilniaus m. 
sav. 

195007921 Vilniaus Žėručio pradinė 
mokykla 

Pradinė 
mokykla 

14 5,522 

Vilniaus m. 
sav. 

190009352 Vilniaus Šolomo Aleichemo 
ORT gimnazija 

Gimnazija 330 131,161 

Vilniaus m. 
sav. 

191715588 Vilniaus Jono Pauliaus II 
gimnazija 

Gimnazija 126 50,255 

Visagino sav. 300135691 Visagino Draugystės 
progimnazija 

Progimnazija 104 41,268 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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13 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI NUO 450 IKI 600 MOKINIŲ 

(BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS IR TEIKIANČIOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens 
kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(1–am 
mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Biržų r. sav. 190546110 Biržų "Saulės" gimnazija Gimnazija 73 35,515 

Elektrėnų 
sav. 

190659268 Elektrėnų "Versmės" 
gimnazija 

Gimnazija 203 95,721 

Elektrėnų 
sav. 

190669038 Elektrėnų sav. Vievio 
gimnazija 

Gimnazija 381 187,000 

Jurbarko r. 
sav. 

290917890 Jurbarko Antano 
Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

Gimnazija 42 23,684 

Kauno m. sav. 190138895 Kauno "Varpo" gimnazija Gimnazija 150 73,615 

Kauno m. sav. 190138742 Kauno Pilėnų 
progimnazija 

Progimnazija 97 48,605 

Kauno m. sav. 190136887 Kauno "Vyturio" gimnazija Gimnazija 39 42,308 

Kauno m. sav. 190139463 Kauno Jono Basanavičiaus 
gimnazija 

Gimnazija 80 43,069 

Kauno m. sav. 190136691 Kauno Kovo 11-osios 
gimnazija 

Gimnazija 175 94,297 

Kauno m. sav. 190135447 Prezidento Valdo 
Adamkaus gimnazija 

Gimnazija 122 72,379 

Klaipėdos m. 
sav. 

190451324 Klaipėdos "Varpo" 
gimnazija 

Gimnazija 173 94,511 

Kupiškio r. 
sav. 

190043194 Kupiškio Lauryno 
Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazija 

Gimnazija 4 1,644 

Marijampolės 
sav. 

190452045 Marijampolės Rimanto 
Stankevičiaus pagrindinė 

mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

32 16,371 

Mažeikių r. 
sav. 

190158435 Mažeikių Senamiesčio 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

51 25,420 

Mažeikių r. 
sav. 

190176796 Mažeikių Gabijos 
gimnazija 

Gimnazija 34 18,718 

Pakruojo r. 
sav. 

190066563 Pakruojo "Žemynos" 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

49 25,616 

Palangos m. 
sav. 

190274564 Palangos senoji gimnazija Gimnazija 232 105,322 

Panevėžio m. 
sav. 

190419981 Panevėžio Vytauto 
Žemkalnio gimnazija 

Gimnazija 80 38,355 

Panevėžio m. 
sav. 

300594538 Panevėžio Vytauto 
Mikalausko menų 

gimnazija 

Gimnazija 375 188,674 

Panevėžio m. 
sav. 

190423150 Panevėžio "Žemynos" 
progimnazija 

Progimnazija 412 236,053 

Panevėžio r. 
sav. 

190398779 Panevėžio r. Velžio 
gimnazija 

Gimnazija 341 181,758 

Radviliškio r. 
sav. 

190670535 Radviliškio Lizdeikos 
gimnazija 

Gimnazija 72 37,648 

Šakių r. sav. 195360750 Šakių "Žiburio" gimnazija Gimnazija 184 85,311 



Viešųjų intervencijų ir išlaidų vertinimo, stebėsenos rodiklių metodikų bei įrankių sukūrimo paslaugos 

Bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų peržiūros galutinė ataskaita 

 

 

 44 

Šiaulių m. 
sav. 

190532324 Šiaulių Lieporių gimnazija Gimnazija 95 46,010 

Utenos r. sav. 193295784 Utenos Adolfo Šapokos 
gimnazija 

Gimnazija 149 74,782 

Utenos r. sav. 190182016 Utenos Dauniškio 
gimnazija 

Gimnazija 39 21,121 

Vilniaus m. 
sav. 

190008784 Vilniaus "Sietuvos" 
progimnazija 

Progimnazija 43 19,616 

Vilniaus m. 
sav. 

190002564 Vilniaus Maironio 
progimnazija 

Progimnazija 4 1,968 

Vilniaus m. 
sav. 

190002411 Vilniaus Levo Karsavino 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

119 58,451 

Vilniaus m. 
sav. 

190006057 Vilniaus "Ryto" 
progimnazija 

Progimnazija 96 48,068 

Vilniaus m. 
sav. 

302817872 Vilniaus Antakalnio 
gimnazija 

Gimnazija 4 2,288 

Vilniaus m. 
sav. 

290008970 Vilniaus Simono 
Stanevičiaus progimnazija 

Progimnazija 135 80,070 

Vilniaus m. 
sav. 

190661671 Vilniaus savivaldybės 
Grigiškių "Šviesos" 

gimnazija 

Gimnazija 106 62,784 

Vilniaus r. 
sav. 

191316920 Vilniaus r. Rudaminos 
"Ryto" gimnazija 

Gimnazija 170 80,200 

Vilniaus r. 
sav. 

191315971 Vilniaus r. Nemenčinės 
Konstanto Parčevskio 

gimnazija 

Gimnazija 190 100,120 

Vilniaus r. 
sav. 

191316016 Vilniaus r. Nemenčinės 
Gedimino gimnazija 

Gimnazija 203 107,486 

Vilniaus r. 
sav. 

191316888 Vilniaus r. Rudaminos 
Ferdinando Ruščico 

gimnazija 

Gimnazija 386 220,033 

Visagino sav. 190243095 Visagino "Gerosios vilties" 
progimnazija 

Progimnazija 177 95,930 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

14 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI DAUGIAU NEI 600 MOKINIŲ 

(BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS IR TEIKIANČIOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens 
kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus (1–
am 
mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Alytaus m. 
sav. 

195320460 Alytaus šv. Benedikto 
gimnazija 

Gimnazija 77 55,978 

Druskininkų 
sav. 

190030357 Druskininkų "Atgimimo" 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

63 42,233 

Kauno m. sav. 290136920 Vytauto Didžiojo 
universiteto "Atžalyno" 

progimnazija 

Progimnazija 192 130,206 

Kauno m. sav. 190137074 Kauno Juozo Urbšio 
katalikiška pagrindinė 

mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

214 151,125 

Kauno m. sav. 190134683 Kauno "Saulės" gimnazija Gimnazija 235 208,967 
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Kauno m. sav. 190138938 Kauno Kazio Griniaus 
progimnazija 

Progimnazija 97 87,481 

Kauno m. sav. 190138557 Vytauto Didžiojo 
universiteto "Rasos" 

gimnazija 

Gimnazija 17 16,087 

Kėdainių r. 
sav. 

191019591 Lietuvos sporto 
universiteto Kėdainių 
"Aušros" progimnazija 

Progimnazija 14 10,911 

Klaipėdos m. 
sav. 

290445190 Klaipėdos "Smeltės" 
progimnazija 

Progimnazija 131 79,026 

Klaipėdos m. 
sav. 

295170620 Klaipėdos Prano Mašioto 
progimnazija 

Progimnazija 150 94,532 

Klaipėdos m. 
sav. 

190438049 Klaipėdos Vytauto 
Didžiojo gimnazija 

Gimnazija 735 474,537 

Klaipėdos m. 
sav. 

190910382 Klaipėdos Vydūno 
gimnazija 

Gimnazija 122 86,971 

Klaipėdos m. 
sav. 

190451477 Klaipėdos Liudviko 
Stulpino progimnazija 

Progimnazija 35 25,606 

Klaipėdos r. 
sav. 

191788821 Gargždų "Vaivorykštės" 
gimnazija 

Gimnazija 206 154,753 

Marijampolės 
sav. 

190451662 Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazija 

Gimnazija 134 109,526 

Marijampolės 
sav. 

300594972 Marijampolės Sūduvos 
gimnazija 

Gimnazija 104 87,417 

Mažeikių r. 
sav. 

190160653 Mažeikių Kalnėnų 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

11 9,054 

Panevėžio m. 
sav. 

190420617 Panevėžio 5-oji gimnazija Gimnazija 1 634 

Panevėžio m. 
sav. 

190419796 Panevėžio Juozo 
Balčikonio gimnazija 

Gimnazija 24 17,109 

Panevėžio m. 
sav. 

190421338 Panevėžio Juozo Miltinio 
gimnazija 

Gimnazija 48 34,309 

Rokiškio r. 
sav. 

302843970 Rokiškio Juozo Tumo-
Vaižganto gimnazija 

Gimnazija 577 378,361 

Rokiškio r. 
sav. 

190249358 Rokiškio Juozo Tūbelio 
progimnazija 

Progimnazija 122 85,193 

Šiaulių m. 
sav. 

190530654 Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazija 

Gimnazija 262 159,749 

Šiaulių m. 
sav. 

190531375 Šiaulių Didždvario 
gimnazija 

Gimnazija 65 41,797 

Šiaulių m. 
sav. 

300137692 Šiaulių "Romuvos" 
progimnazija 

Progimnazija 82 66,357 

Šiaulių m. 
sav. 

190532139 Šiaulių "Juventos" 
progimnazija 

Progimnazija 120 100,428 

Varėnos r. 
sav. 

190108941 Varėnos "Ryto" 
progimnazija 

Progimnazija 39 25,532 

Vilniaus m. 
sav. 

190003666 Vilniaus "Ateities" 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

3 1,903 

Vilniaus m. 
sav. 

190008631 Vilniaus Karoliniškių 
gimnazija 

Gimnazija 71 49,829 

Vilniaus m. 
sav. 

190008827 Vilniaus Žemynos 
gimnazija 

Gimnazija 57 48,286 

Vilniaus m. 
sav. 

191665719 Vilniaus "Genio" 
progimnazija 

Progimnazija 48 47,840 
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Vilniaus m. 
sav. 

190009014 Vilniaus Ozo gimnazija Gimnazija 206 291,600 

Vilniaus m. 
sav. 

190003513 Vilniaus Gabijos gimnazija Gimnazija 9 14,117 

Vilniaus m. 
sav. 

195003862 Vilniaus Martyno Mažvydo 
progimnazija 

Progimnazija 11 18,368 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

2 PRIEDAS. MOKYKLŲ, PRISKIRTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, TEIKIANČIŲ 

PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS, ARBA BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLŲ, TEIKIANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS, 

KATEGORIJAI, SUTAUPYMŲ POTENCIALAS 

15 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI IKI 80 MOKINIŲ (BENDROJO UGDYMO 

MOKYKLOS, TEIKIANČIOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens 
kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus (1–
am mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Alytaus m. 
sav. 

191055146 Alytaus "Vilties" mokykla-
darželis 

Pradinė 
mokykla 

8,141 356,579 

Biržų r. sav. 290533950 Biržų mokykla-darželis 
"Vyturėlis" 

Pradinė 
mokykla 

47,747 286,481 

Elektrėnų 
sav. 

190648962 Elektrėnų mokykla-
darželis "Žiogelis" 

Pradinė 
mokykla 

28,601 200,209 

Jurbarko r. 
sav. 

190916111 Jurbarko "Ąžuoliuko" 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

22,242 266,905 

Kaišiadorių 
r. sav. 

190503059 Kaišiadorių r. Žiežmarių 
mokykla-darželis 

"Vaikystės dvaras" 

Pradinė 
mokykla 

969 68,767 

Kauno r. sav. 191894842 Kauno r. Linksmakalnio 
mokykla-darželis 

Pradinė 
mokykla 

731 20,172 

Kauno r. sav. 300586491 Kauno r. Ilgakiemio 
mokykla-darželis 

Pradinė 
mokykla 

2,002 58,849 

Lazdijų r. 
sav. 

190608868 Lazdijų r. Krosnos 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

639 48,718 

Mažeikių r. 
sav. 

191815211 Mažeikių r. Žemalės 
pradinė mokykla 

Pradinė 
mokykla 

316 3,789 

Mažeikių r. 
sav. 

293108310 Mažeikių darželis-mokykla 
"Kregždutė" 

Pradinė 
mokykla 

315 19,613 

Panevėžio r. 
sav. 

190392897 Panevėžio r. Bernatonių 
mokykla-darželis 

Pradinė 
mokykla 

322 4,831 

Panevėžio r. 
sav. 

190395288 Panevėžio r. Piniavos 
mokykla-darželis 

Pradinė 
mokykla 

912 65,647 

Pasvalio r. 
sav. 

190624491 Pasvalio r. Narteikių 
mokykla-darželis "Linelis" 

Pradinė 
mokykla 

1,097 34,884 

Šalčininkų r. 
sav. 

191411927 Kalesninkų Mykolo Rudzio 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

473 36,167 

Trakų r. sav. 190647294 Trakų r. Aukštadvario 
mokykla-darželis 

"Gandriukas" 

Pradinė 
mokykla 

1,206 86,099 
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Trakų r. sav. 190664781 Trakų r. Paluknio Longino 
Komolovskio gimnazija 

Gimnazija 3,245 243,988 

Utenos r. sav. 190183641 Utenos r. Saldutiškio 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

825 64,669 

Vilkaviškio r. 
sav. 

190480361 Vilkaviškio r. Kybartų 
mokykla-darželis 

"Ąžuoliukas" 

Pradinė 
mokykla 

10,854 123,731 

Vilniaus m. 
sav. 

191713046 Vilniaus Volungės 
darželis-mokykla 

Pradinė 
mokykla 

2,025 142,947 

Vilniaus r. 
sav. 

191326658 Vilniaus r. Vaidotų 
mokykla-darželis 

"Margaspalvis aitvarėlis" 

Pradinė 
mokykla 

4,537 119,774 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

16 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI NUO 80 IKI 120 MOKINIŲ (BENDROJO 

UGDYMO MOKYKLOS, TEIKIANČIOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens 
kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(1–am 
mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Biržų r. sav. 291656660 Biržų rajono Pačeriaukštės 
Petro Poškaus pagrindinė 

mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

109 9,265 

Biržų r. sav. 190546982 Biržų rajono Papilio 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

170 18,747 

Elektrėnų 
sav. 

190595189 Elektrėnų sav. Kietaviškių 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

332 35,437 

Jurbarko r. 
sav. 

190918468 Jurbarko r. Klausučių 
Stasio Santvaro pagrindinė 

mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

78 7,579 

Jurbarko r. 
sav. 

190918087 Jurbarko r. Smalininkų 
Lidijos Meškaitytės 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

45 4,583 

Jurbarko r. 
sav. 

190919036 Jurbarko r. Veliuonos 
Antano ir Jono Juškų 

gimnazija 

Gimnazija 34 6,985 

Kauno m. sav. 191846114 Kauno Montesori 
mokykla-darželis 

"Žiburėlis" 

Pradinė 
mokykla 

2,045 200,385 

Kauno m. sav. 290140580 Kauno Motiejaus 
Valančiaus mokykla-

darželis 

Pradinė 
mokykla 

60 6,309 

Kauno r. sav. 302831847 Kauno r. Piliuonos 
gimnazija 

Gimnazija 143 29,326 

Klaipėdos m. 
sav. 

190437132 Klaipėdos Marijos 
Montessori mokykla - 

darželis 

Pradinė 
mokykla 

1,711 158,125 

Klaipėdos m. 
sav. 

190429370 Klaipėdos "Saulutės" 
mokykla-darželis 

Pradinė 
mokykla 

1,212 123,656 

Kretingos r. 
sav. 

190278776 Kretingos mokykla - 
darželis "Žibutė" 

Pradinė 
mokykla 

478 45,507 

Marijampolės 
sav. 

190451281 Marijampolės mokykla-
darželis "Želmenėliai" 

Pradinė 
mokykla 

510 48,981 
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Marijampolės 
sav. 

290399490 Marijampolės sav. 
Sasnavos pagrindinė 

mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

162 15,681 

Marijampolės 
sav. 

190398811 Marijampolės sav. 
Liudvinavo Kazio Borutos 

gimnazija 

Gimnazija 17 3,617 

Pakruojo r. 
sav. 

190067099 Pakruojo r. Pašvitinio 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

192 17,186 

Panevėžio r. 
sav. 

190398430 Panevėžio rajono Smilgių 
gimnazija 

Gimnazija 193 46,209 

Radviliškio r. 
sav. 

190672739 Radviliškio r. Grinkiškio 
Jono Poderio gimnazija 

Gimnazija 370 70,729 

Radviliškio r. 
sav. 

190672162 Radviliškio r. Alksniupių 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

157 15,956 

Rietavo sav. 191131366 Rietavo sav. Tverų 
gimnazija 

Gimnazija 140 27,583 

Rokiškio r. 
sav. 

190238290 Rokiškio mokykla-darželis 
"Ąžuoliukas" 

Pradinė 
mokykla 

862 76,339 

Rokiškio r. 
sav. 

190249881 Rokiškio r. Jūžintų Juozo 
Otto Širvydo pagrindinė 

mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

408 37,770 

Šalčininkų r. 
sav. 

191416283 Šalčininkų r. Eišiškių 
Stanislovo Rapolionio 

gimnazija 

Gimnazija 62 18,688 

Šiaulių r. sav. 290059370 Šiaulių r. Bubių mokykla Pagrindinė 
mokykla 

794 77,380 

Šilutės r. sav. 190695727 Šilutės r. Vilkyčių 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

20 2,343 

Šilutės r. sav. 190697692 Šilutės r. Usėnų pagrindinė 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

167 19,683 

Trakų r. sav. 191817949 Trakų r. Senųjų Trakų 
Kęstučio pagrindinė 

mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

602 50,793 

Utenos r. sav. 190174788 Utenos mokykla - vaikų 
darželis "Eglutė" 

Pradinė 
mokykla 

277 26,062 

Utenos r. sav. 190181448 Utenos mokykla-vaikų 
darželis "Varpelis" 

Pradinė 
mokykla 

612 59,084 

Vilniaus m. 
sav. 

190012291 Vilniaus darželis-mokykla 
"Dainorėliai" 

Pradinė 
mokykla 

1,208 114,275 

Vilniaus m. 
sav. 

290013960 Vilniaus Vaduvos darželis-
mokykla 

Pradinė 
mokykla 

1,878 191,597 

Vilniaus m. 
sav. 

190022061 Vilniaus darželis - mokykla 
"Saulutė" 

Pradinė 
mokykla 

2,370 242,685 

Vilniaus r. 
sav. 

195005347 Lavoriškių gimnazija Gimnazija 379 69,061 

Vilniaus r. 
sav. 

191325937 Vilniaus r. Skaidiškių 
mokykla-darželis 

Pradinė 
mokykla 

1,254 124,878 

Vilniaus r. 
sav. 

191316735 Vilniaus r. Rukainių 
gimnazija 

Gimnazija 556 116,461 

Zarasų r. sav. 190205760 Zarasų r. Salako 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

144 12,451 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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17 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI DAUGIAU NEI 120 MOKINIŲ 

(BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS, TEIKIANČIOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens 
kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(1–am 
mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Akmenės r. 
sav. 

190448680 Akmenės rajono Ventos 
gimnazija 

Gimnazija 142 44,457 

Jurbarko r. 
sav. 

190920152 Jurbarko r. Viešvilės 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

21 2,533 

Kauno m. sav. 191090994 Kauno Vaišvydavos 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

82 12,207 

Kauno m. sav. 191634816 Kauno mokykla-darželis 
"Šviesa" 

Pradinė 
mokykla 

725 142,038 

Kauno m. sav. 191635156 Kauno mokykla-darželis 
"Rūtelė" 

Pradinė 
mokykla 

503 140,204 

Kauno m. sav. 190138361 Kauno Bernardo 
Brazdžionio mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

492 156,194 

Kauno r. sav. 291090080 Kauno r. Čekiškės Prano 
Dovydaičio gimnazija 

Gimnazija 206 50,589 

Kauno r. sav. 195092882 Kauno r. Ringaudų pradinė 
mokykla 

Pradinė 
mokykla 

750 215,820 

Kauno r. sav. 191822896 Kauno r. Neveronių 
gimnazija 

Gimnazija 135 46,236 

Klaipėdos r. 
sav. 

191788789 Klaipėdos r. Endriejavo 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

375 48,540 

Klaipėdos r. 
sav. 

191788974 Gargždų "Minijos" 
progimnazija 

Progimnazija 78 81,487 

Lazdijų r. sav. 190607232 Lazdijų mokykla-darželis 
"Kregždutė" 

Pradinė 
mokykla 

1,322 177,944 

Marijampolės 
sav. 

190450037 Marijampolės Mokolų 
mokykla-darželis 

Pradinė 
mokykla 

302 50,555 

Mažeikių r. 
sav. 

190191894 Mažeikių r. Židikų Marijos 
Pečkauskaitės gimnazija 

Gimnazija 285 54,451 

Rietavo sav. 191130830 Rietavo Lauryno Ivinskio 
gimnazija 

Gimnazija 143 88,977 

Šakių r. sav. 190822046 Šakių "Varpo" mokykla Pagrindinė 
mokykla 

285 240,007 

Šalčininkų r. 
sav. 

291416850 Šalčininkų r. Turgelių 
Povilo Ksavero 

Bžostovskio gimnazija 

Gimnazija 306 39,888 

Šalčininkų r. 
sav. 

191651922 Šalčininkų r. Jašiūnų 
"Aušros" gimnazija 

Gimnazija 268 41,666 

Šalčininkų r. 
sav. 

191416098 Šalčininkų r. Eišiškių 
gimnazija 

Gimnazija 114 46,430 

Šilutės r. sav. 190696633 Šilutės Pamario 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

58 48,814 

Širvintų r. 
sav. 

300565013 Širvintų pradinė mokykla Pradinė 
mokykla 

91 31,197 

Skuodo r. sav. 290893610 Skuodo rajono Mosėdžio 
gimnazija 

Gimnazija 113 38,272 
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Trakų r. sav. 290665350 Trakų gimnazija Gimnazija 1,079 176,876 

Trakų r. sav. 191817753 Trakų r. Lentvario Henriko 
Senkevičiaus gimnazija 

Gimnazija 577 99,768 

Trakų r. sav. 195004245 Trakų rajono Lentvario 
pradinė mokykla 

Pradinė 
mokykla 

54 17,158 

Vilniaus m. 
sav. 

190021689 Vilniaus darželis-mokykla 
"Šaltinėlis" 

Pradinė 
mokykla 

1,818 229,765 

Vilniaus m. 
sav. 

190032365 Vilniaus "Aušros" 
mokykla-darželis 

Pradinė 
mokykla 

852 126,295 

Vilniaus m. 
sav. 

191665861 Vilniaus "Atžalyno" 
mokykla-darželis 

Pradinė 
mokykla 

649 101,933 

Vilniaus m. 
sav. 

190022976 Vilniaus darželis-mokykla 
"Vilija" 

Pradinė 
mokykla 

1,525 296,737 

Vilniaus m. 
sav. 

190013393 Vilniaus darželis - 
mokykla "Vaivorykštė" 

Pradinė 
mokykla 

1,389 369,405 

Vilniaus m. 
sav. 

190661333 Vilniaus savivaldybės 
Grigiškių gimnazija 

Gimnazija 74 28,320 

Vilniaus r. 
sav. 

190995023 Juodšilių "Šilo" gimnazija Gimnazija 87 32,567 

Vilniaus r. 
sav. 

191318362 Vilniaus r. Egliškių šv. Jono 
Bosko gimnazija 

Gimnazija 286 59,986 

Vilniaus r. 
sav. 

191314684 Vilniaus r. Avižienių 
gimnazija 

Gimnazija 253 87,554 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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3 PRIEDAS. MOKYKLŲ, PRISKIRTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, VEIKIANČIŲ 

DAUGIAFUNKCINIUOSE CENTRUOSE AR JŲ DALYJE, KATEGORIJAI, 

SUTAUPYMŲ POTENCIALAS 

18 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI IKI 80 MOKINIŲ (DAUGIAFUNKCINIAI 

CENTRAI AR JŲ DALYS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens 
kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(1–am 
mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Ignalinos r. 
sav. 

190239969 Ignalinos r. Naujojo 
Daugėliškio mokykla - 
daugiafunkcis centras 

Pagrindinė 
mokykla 

306 23,834 

Klaipėdos r. 
sav. 

302850915 Klaipėdos r. Slengių 
mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Pradinė 
mokykla 

1,784 132,367 

Kretingos r. 
sav. 

190283047 Kretingos rajono Baublių 
mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Pagrindinė 
mokykla 

49 3,330 

Mažeikių r. 
sav. 

303226783 Mažeikių rajono Šerkšnėnų 
mokykla-daugiafunkcinis 

centras 

Pradinė 
mokykla 

1,230 8,857 

Mažeikių r. 
sav. 

303100432 Mažeikių rajono Auksūdžio 
mokykla-daugiafunkcinis 

centras 

Pradinė 
mokykla 

754 8,597 

Panevėžio m. 
sav. 

148209637 Panevėžio specialioji 
mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Pagrindinė 
mokykla 

6,698 144,685 

Rokiškio r. 
sav. 

190251195 Rokiškio r. Panemunėlio 
mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Pagrindinė 
mokykla 

267 18,267 

Šiaulių r. sav. 190061445 Šiaulių r. Kurtuvėnų 
mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Pradinė 
mokykla 

6,819 73,645 

Telšių r. sav. 190581620 Telšių r. Ubiškės mokykla-
daugiafunkcis centras 

Pradinė 
mokykla 

1,042 18,336 

Telšių r. sav. 190986921 Telšių Naujamiesčio 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

2,131 130,846 

Utenos r. sav. 190987261 Utenos specialioji mokykla 
- daugiafunkcis centras 

Pagrindinė 
mokykla 

7,790 235,271 

Vilniaus r. 
sav. 

191319083 Vilniaus r. Mostiškių 
mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Pagrindinė 
mokykla 

887 59,452 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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19 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI DAUGIAU NEI 80 MOKINIŲ 

(DAUGIAFUNKCINIAI CENTRAI AR JŲ DALYS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens 
kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(1–am 
mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai per 
metus (bendra 
suma), Eur 

Jurbarko r. 
sav. 

190918849 Jurbarko r. Seredžiaus 
Stasio Šimkaus mokykla-

daugiafunkcis centras 

Pagrindinė 
mokykla 

402 40,746 

Kauno m. 
sav. 

190136168 Kauno "Nemuno" mokykla Pagrindinė 
mokykla 

564 111,927 

Kauno m. 
sav. 

190134530 Kauno Šančių mokykla-
daugiafunkcis centras 

Pagrindinė 
mokykla 

517 177,336 

Kauno m. 
sav. 

190136549 Kauno Jono ir Petro 
Vileišių mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

231 141,018 

Kretingos r. 
sav. 

290283190 Kretingos rajono Jokūbavo 
Aleksandro Stulginskio 
mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Pagrindinė 
mokykla 

41 4,351 

Rokiškio r. 
sav. 

190249696 Rokiškio r. Juodupės 
gimnazija 

Gimnazija 15 4,087 

Šakių r. sav. 190821510 Šakių rajono Plokščių 
mokykla - daugiafunkcis 

centras 

Pagrindinė 
mokykla 

599 54,970 

Šiaulių r. sav. 190057742 Šiaulių r. Bazilionų 
mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Pagrindinė 
mokykla 

320 28,123 

Šiaulių r. sav. 190057361 Šiaulių r. Kuršėnų 
Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Pagrindinė 
mokykla 

162 70,473 

Vilniaus m. 
sav. 

190982862 Vilniaus "Šaltinio" 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

1,406 179,934 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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4 PRIEDAS. MOKYKLŲ, PRISKIRTŲ Į NEGALIĄ AR SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ 

TURINČIUS MOKINIUS ORIENTUOTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

KATEGORIJAI, SUTAUPYMŲ POTENCIALAS 

20 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI IKI 150 MOKINIŲ (ORIENTUOTOS Į 

NEGALIĄ AR SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens 
kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus (1–
am mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai per 
metus (bendra 
suma), Eur 

Akmenės r. 
sav. 

300008466 Akmenės rajono jaunimo ir 
suaugusiųjų švietimo 

centras 

Gimnazija 308 126,471 

Kauno m. 
sav. 

190979695 Kauno vaikų socializacijos 
centras "Saulutė" 

Pagrindinė 
mokykla 

16,626 212,811 

Kauno m. 
sav. 

190983398 Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras 

Pagrindinė 
mokykla 

593 36,899 

Klaipėdos r. 
sav. 

191791237 Klaipėdos r. Lapių 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

1,716 151,389 

Kupiškio r. 
sav. 

190041033 Kupiškio mokykla 
"Varpelis" 

Pagrindinė 
mokykla 

1,974 32,762 

Panevėžio m. 
sav. 

190984151 Panevėžio "Šviesos" 
specialiojo ugdymo centras 

Pagrindinė 
mokykla 

1,400 136,644 

Šakių r. sav. 190823714 Gelgaudiškio "Šaltinio" 
specialiojo ugdymo centras 

Pagrindinė 
mokykla 

1,283 72,131 

Šiaulių m. 
sav. 

190527334 Šiaulių suaugusiųjų 
mokykla 

Gimnazija 4 1,217 

Šiaulių m. 
sav. 

190528589 Šiaulių specialiojo ugdymo 
centras 

Pagrindinė 
mokykla 

2,999 271,729 

Šiaulių m. 
sav. 

190983964 Šiaulių sanatorinė mokykla Pagrindinė 
mokykla 

3,077 299,733 

Šiaulių r. sav. 190089213 Gruzdžių vaikų 
socializacijos centras 

Pagrindinė 
mokykla 

7,738 103,683 

Šilutės r. sav. 190980473 "Diemedžio" ugdymo 
centras 

Pagrindinė 
mokykla 

7,613 204,017 

Tauragės r. 
sav. 

190986889 Tauragės r. Skaudvilės 
specialioji mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

262 16,141 

Vilniaus m. 
sav. 

190978974 Vilniaus "Vilnios" 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

2,305 310,267 

Vilniaus m. 
sav. 

190981194 Vilniaus "Atgajos" 
specialioji mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

2,371 320,591 

Vilniaus m. 
sav. 

191709681 Vilniaus Jono Ivaškevičiaus 
jaunimo mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

90 9,186 

Vilniaus m. 
sav. 

191713612 Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių ugdymo 

centras 

Gimnazija 5,718 381,973 

Vilniaus m. 
sav. 

290982710 Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras 

Gimnazija 3,794 328,579 

Vilniaus r. 
sav. 

190990777 Vėliučionių vaikų 
socializacijos centras 

Pagrindinė 
mokykla 

22,394 250,809 
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Zarasų r. sav. 190177179 Zarasų "Lakštingalos" 
mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

7,982 51,084 

Zarasų r. sav. 190204669 Zarasų r. Dusetų Kazimiero 
Būgos gimnazija 

Gimnazija 1,104 268,171 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

21 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS MOKYKLOSE, KURIOSE MOKOSI DAUGIAU NEI 150 MOKINIŲ 

(ORIENTUOTOS Į NEGALIĄ AR SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS) 

Savivaldybė Juridinio 
asmens 
kodas 

Mokyklos pavadinimas Tipas Potencialūs 
sutaupymai 
per metus (1–
am mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai per 
metus (bendra 
suma), Eur 

Alytaus m. 
sav. 

193310058 Alytaus suaugusiųjų ir 
jaunimo mokykla 

Gimnazija 159 47,966 

Kauno m. sav. 300594100 Kauno Aleksandro Puškino 
gimnazija 

Gimnazija 108 99,915 

Klaipėdos m. 
sav. 

290443410 Klaipėdos Martyno 
Mažvydo progimnazija 

Progimnazija 81 59,877 

Klaipėdos m. 
sav. 

303378556 Klaipėdos suaugusiųjų 
gimnazija 

Gimnazija 150 46,647 

Klaipėdos r. 
sav. 

191789019 Gargždų "Kranto" 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

200 134,884 

Marijampolės 
sav. 

190454587 Marijampolės Petro 
Armino progimnazija 

Progimnazija 2 415 

Prienų r. sav. 190189861 Prienų "Revuonos" 
pagrindinė mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

54 17,349 

Radviliškio r. 
sav. 

190673798 Radviliškio r. Sidabravo 
gimnazija 

Gimnazija 499 106,142 

Radviliškio r. 
sav. 

290671780 Radviliškio r. Šeduvos 
gimnazija 

Gimnazija 360 199,541 

Šalčininkų r. 
sav. 

191415758 Šalčininkų Jano Sniadeckio 
gimnazija 

Gimnazija 283 202,897 

Švenčionių r. 
sav. 

190505971 Švenčionių progimnazija Progimnazija 119 33,291 

Švenčionių r. 
sav. 

190506920 Švenčionių rajono 
Pabradės "Ryto" gimnazija 

Gimnazija 30 14,272 

Trakų r. sav. 190658928 Trakų r. Aukštadvario 
gimnazija 

Gimnazija 258 39,662 

Trakų r. sav. 190663494 Trakų r. Lentvario 
Motiejaus Šimelionio 

gimnazija 

Gimnazija 180 90,083 

Vilniaus m. 
sav. 

190005336 Vilniaus karaliaus 
Mindaugo mokykla 

Pagrindinė 
mokykla 

180 44,486 

Vilniaus m. 
sav. 

190005489 Vilniaus Lazdynų mokykla Pagrindinė 
mokykla 

365 174,991 

Vilniaus m. 
sav. 

191713384 Vilniaus Šeškinės pradinė 
mokykla 

Pradinė 
mokykla 

50 16,533 

Vilniaus m. 
sav. 

195472315 Vilniaus Jono Pauliaus II 
progimnazija 

Progimnazija 42 37,291 

Visagino sav. 190243519 Visagino "Verdenės" 
gimnazija 

Gimnazija 270 117,025 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting  
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5 PRIEDAS. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 

PAGAL SAVIVALDYBES 

22 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, PAGAL SAVIVALDYBES 

Savivaldybė Bendras 
mokyklų 
skaičius 

Analizuojamų 
mokyklų 
skaičius 

Dėl 
prastos 
duomenų 
kokybės 
eliminuotų 
mokyklų 
skaičius 

Mokyklų, 
kuriose 
identifikuoti 
potencialūs 
sutaupymai, 
skaičius 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(1–am 
mokiniui), 
Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
proc. 

Neringos sav. 1 1 0 1 2,160 296,789 53.6% 

Trakų r. sav. 17 17 0 10 241 879,871 23.0% 

Rokiškio r. 
sav. 

13 13 0 7 260 814,349 22.6% 

Vilniaus r. 
sav. 

45 45 0 32 294 2,699,452 22.4% 

Zarasų r. sav. 8 8 0 4 227 336,297 22.0% 

Visagino sav. 5 4 1 4 193 315,322 22.0% 

Šiaulių m. 
sav. 

33 31 2 12 149 1,883,390 20.5% 

Elektrėnų 
sav. 

9 8 1 4 201 518,367 20.4% 

Biržų r. sav. 13 11 2 5 232 398,577 19.5% 

Kauno m. sav. 68 57 11 37 130 3,478,004 18.1% 

Vilniaus m. 
sav. 

123 106 17 41 102 5,469,480 17.5% 

Radviliškio r. 
sav. 

13 11 2 6 174 586,035 16.3% 

Palangos m. 
sav. 

6 4 2 3 147 183,367 16.1% 

Klaipėdos r. 
sav. 

20 17 3 7 168 750,159 15.3% 

Klaipėdos m. 
sav. 

38 35 3 14 89 1,615,651 15.2% 

Akmenės r. 
sav. 

8 8 0 3 177 459,201 14.9% 

Utenos r. sav. 14 13 1 7 153 491,669 14.5% 

Panevėžio m. 
sav. 

23 21 2 12 96 902,671 14.2% 

Alytaus m. 
sav. 

17 15 2 5 82 531,089 14.1% 

Šakių r. sav. 14 12 2 4 152 452,419 13.6% 

Rietavo sav. 3 3 0 2 131 116,560 12.8% 

Kauno r. sav. 28 19 9 11 91 702,350 12.2% 
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Šalčininkų r. 
sav. 

25 22 3 9 161 512,847 12.0% 

Panevėžio r. 
sav. 

19 19 0 6 169 523,641 12.0% 

Druskininkų 
sav. 

6 6 0 2 100 209,567 11.9% 

Jurbarko r. 
sav. 

14 14 0 7 121 353,015 11.4% 

Pakruojo r. 
sav. 

10 9 1 5 131 256,688 11.2% 

Lazdijų r. sav. 12 11 1 3 122 240,204 11.1% 

Šiaulių r. sav. 23 23 0 7 123 437,149 10.5% 

Kaišiadorių r. 
sav. 

14 11 3 4 81 251,115 9.0% 

Marijampolės 
sav. 

20 20 0 9 57 351,352 7.7% 

Varėnos r. 
sav. 

11 11 0 2 81 170,378 7.5% 

Šilutės r. sav. 18 18 0 4 56 274,858 6.6% 

Mažeikių r. 
sav. 

24 24 0 12 47 306,863 6.0% 

Molėtų r. sav. 9 8 1 1 57 89,969 5.9% 

Telšių r. sav. 23 21 2 2 31 149,181 4.3% 

Kretingos r. 
sav. 

16 15 1 5 31 106,506 3.5% 

Vilkaviškio r. 
sav. 

22 22 0 1 27 123,731 3.3% 

Šilalės r. sav. 11 11 0 1 30 89,747 3.2% 

Skuodo r. sav. 7 7 0 2 22 38,594 3.1% 

Joniškio r. 
sav. 

9 8 1 2 35 58,540 3.1% 

Ignalinos r. 
sav. 

7 6 1 2 29 39,124 2.8% 

Švenčionių r. 
sav. 

9 8 1 2 19 47,563 2.8% 

Kupiškio r. 
sav. 

10 9 1 2 21 34,406 2.4% 

Prienų r. sav. 12 12 0 2 23 61,034 2.4% 

Širvintų r. 
sav. 

7 7 0 1 20 31,197 2.2% 

Pasvalio r. 
sav. 

12 12 0 1 12 34,884 1.4% 

Tauragės r. 
sav. 

17 13 4 1 5 16,141 0.8% 

Kelmės r. sav. 16 16 0 2 5 16,378 0.5% 
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Kėdainių r. 
sav. 

17 15 2 1 2 10,911 0.2% 

Jonavos r. 
sav. 

18 17 1 1 0 53 0.0% 

Alytaus r. sav. 7 7 0 0 0 0 0.0% 

Anykščių r. 
sav. 

10 10 0 0 0 0 0.0% 

Kalvarijos 
sav. 

7 6 1 0 0 0 0.0% 

Kazlų Rūdos 
sav. 

9 9 0 0 0 0 0.0% 

Pagėgių sav. 6 6 0 0 0 0 0.0% 

Plungės r. 
sav. 

13 13 0 0 0 0 0.0% 

Raseinių r. 
sav. 

13 12 1 0 0 0 0.0% 

Ukmergės r. 
sav. 

15 15 0 0 0 0 0.0% 

Birštono sav. 1 0 1 - - - - 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 
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6 PRIEDAS. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 

PAGAL STEIGĖJO TIPĄ 

23 LENTELĖ. SUTAUPYMŲ POTENCIALAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, PAGAL STEIGĖJO TIPĄ 

Savivaldybė 

Savivaldybei pavaldžios mokyklos ŠMSM pavaldžios mokyklos 

Analizuojamų 
mokyklų 
skaičius 

Mokyklų, 
kuriose 
identifikuoti 
potencialūs 
sutaupymai, 
skaičius 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
proc. 

Analizuojamų 
mokyklų 
skaičius 

Mokyklų, 
kuriose 
identifikuoti 
potencialūs 
sutaupymai, 
skaičius 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
(bendra 
suma), Eur 

Potencialūs 
sutaupymai 
per metus 
proc. 

Akmenės r. 

sav. 
8 3 459,201 14.9% 0 0 0 - 

Alytaus m. 

sav. 
15 5 531,089 14.1% 0 0 0 - 

Alytaus r. 

sav. 
7 0 0 0.0% 0 0 0 - 

Anykščių r. 

sav. 
10 0 0 0.0% 0 0 0 - 

Birštono sav. 0 0 - - 0 0 - - 

Biržų r. sav. 11 5 398,577 19.5% 0 0 0 - 

Druskininkų 

sav. 
6 2 209,567 11.9% 0 0 0 - 

Elektrėnų 

sav. 
8 4 518,367 20.4% 0 0 0 - 

Ignalinos r. 

sav. 
6 2 39,124 2.8% 0 0 0 - 

Jonavos r. 

sav. 
17 1 53 0.0% 0 0 0 - 

Joniškio r. 

sav. 
8 2 58,540 3.1% 0 0 0 - 

Jurbarko r. 

sav. 
14 7 353,015 11.4% 0 0 0 - 

Kaišiadorių 

r. sav. 
11 4 251,115 9.0% 0 0 0 - 

Kalvarijos 

sav. 
6 0 0 0.0% 0 0 0 - 

Kauno m. 

sav. 
53 35 3,002,896 16.9% 4 2 475,108 31.9% 

Kauno r. sav. 19 11 702,350 12.2% 0 0 0 - 

Kazlų Rūdos 

sav. 
9 0 0 0.0% 0 0 0 - 

Kėdainių r. 

sav. 
15 1 10,911 0.2% 0 0 0 - 

Kelmės r. sav. 16 2 16,378 0.5% 0 0 0 - 

Klaipėdos m. 

sav. 
33 13 1,318,201 13.6% 2 1 297,450 31.0% 
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Klaipėdos r. 

sav. 
17 7 750,159 15.3% 0 0 0 - 

Kretingos r. 

sav. 
15 5 106,506 3.5% 0 0 0 - 

Kupiškio r. 

sav. 
9 2 34,406 2.4% 0 0 0 - 

Lazdijų r. 

sav. 
11 3 240,204 11.1% 0 0 0 - 

Marijampolės 

sav. 
20 9 351,352 7.7% 0 0 0 - 

Mažeikių r. 

sav. 
24 12 306,863 6.0% 0 0 0 - 

Molėtų r. sav. 8 1 89,969 5.9% 0 0 0 - 

Neringos sav. 1 1 296,789 53.6% 0 0 0 - 

Pagėgių sav. 6 0 0 0.0% 0 0 0 - 

Pakruojo r. 

sav. 
9 5 256,688 11.2% 0 0 0 - 

Palangos m. 

sav. 
4 3 183,367 16.1% 0 0 0 - 

Panevėžio m. 

sav. 
20 11 713,997 12.2% 1 1 188,674 39.9% 

Panevėžio r. 

sav. 
19 6 523,641 12.0% 0 0 0 - 

Pasvalio r. 

sav. 
12 1 34,884 1.4% 0 0 0 - 

Plungės r. 

sav. 
13 0 0 0.0% 0 0 0 - 

Prienų r. sav. 12 2 61,034 2.4% 0 0 0 - 

Radviliškio r. 

sav. 
11 6 586,035 16.3% 0 0 0 - 

Raseinių r. 

sav. 
12 0 0 0.0% 0 0 0 - 

Rietavo sav. 3 2 116,560 12.8% 0 0 0 - 

Rokiškio r. 

sav. 
13 7 814,349 22.6% 0 0 0 - 

Šakių r. sav. 12 4 452,419 13.6% 0 0 0 - 

Šalčininkų r. 

sav. 
19 6 363,046 9.7% 3 3 149,800 29.3% 

Šiaulių m. 

sav. 
30 11 1,724,413 19.6% 1 1 158,977 44.1% 

Šiaulių r. sav. 22 6 333,466 8.5% 1 1 103,683 43.8% 

Šilalės r. sav. 11 1 89,747 3.2% 0 0 0 - 

Šilutės r. sav. 17 3 70,840 1.9% 1 1 204,017 45.8% 
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Širvintų r. 

sav. 
7 1 31,197 2.2% 0 0 0 - 

Skuodo r. 

sav. 
7 2 38,594 3.1% 0 0 0 - 

Švenčionių r. 

sav. 
8 2 47,563 2.8% 0 0 0 - 

Tauragės r. 

sav. 
13 1 16,141 0.8% 0 0 0 - 

Telšių r. sav. 21 2 149,181 4.3% 0 0 0 - 

Trakų r. sav. 17 10 879,871 23.0% 0 0 0 - 

Ukmergės r. 

sav. 
15 0 0 0.0% 0 0 0 - 

Utenos r. sav. 13 7 491,669 14.5% 0 0 0 - 

Varėnos r. 

sav. 
11 2 170,378 7.5% 0 0 0 - 

Vilkaviškio r. 

sav. 
22 1 123,731 3.3% 0 0 0 - 

Vilniaus m. 

sav. 
100 37 3,740,750 14.0% 6 4 1,728,731 37.6% 

Vilniaus r. 

sav. 
39 29 2,347,015 23.8% 6 3 352,436 16.2% 

Visagino sav. 4 4 315,322 22.0% 0 0 0 - 

Zarasų r. sav. 8 4 336,297 22.0% 0 0 0 - 

Šaltinis: sudaryta BGI Consulting 

 

 


