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PATVIRTINTA 

Martyno Mažvydo  progimnazijos 

direktoriaus 2018 m. sausio 8 d. 

įsakymu Nr. V-8  

 

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, SKIRTŲ IKT DIEGTI IR NAUDOTI, PANAUDOJIMO 

TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. IKT diegti ir naudoti skirtų lėšų dydį nustato Moksleivio krepšelio ir sutartinių 

moksleivių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 

27 d. nutarimu Nr. 785. 

2. IKT diegimo tikslas – ugdyti progimnazijos bendruomenės kompetenciją veiksmingai 

taikyti šiuolaikines priemones ugdymui, mokymo ir mokymosi kokybei gerinti. 

 

II. LĖŠŲ PLANAVIMAS 

              

3. Lėšos IKT diegti ir naudoti skiriamos iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų IKT diegti ir 

naudoti (kitos mokymo reikmės).  

             4.  Lėšos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka.  

            5. Tauragės rajono savivaldybės taryba  tvirtina asignavimus mokinio krepšeliui finansuoti. 

            6. Lėšos IKT diegimui ir naudojimui  planuojamos atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio 

lėšas. 

            7. Progimnazijos vadovas nustato lėšų panaudojimo galimybes ir būdus. 

            8. Progimnazijos vadovas paskiria asmenis, atsakingus IKT diegimą ir naudojimą. 

 

III. LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

  

9. Mokinio krepšelio lėšas, skirtas IKT diegti ir naudoti, galima panaudoti šioms išlaidoms 

finansuoti: 

 9.1. interneto įrengimo priemonėms ir apmokėjimui už paslaugas; 

 9.2. informacinių ir komunikacinių technologijų technikos priežiūrai ir duomenų bazių 

tvarkymo apmokėjimui; 

 9.3. informacinių ir komunikacinių technologijų įrangos atnaujinimo ir aptarnavimo 

įrengimo ir kt. išlaidoms, susijusioms su IKT,  apmokėti.  

 9.4. apmokėti už darbą IKT  priežiūros specialistui;  

 9.5. išlaidoms, susijusioms su el. dienyno naudojimu, apmokėti.  

 

IV. LĖŠŲ APSKAITA IR PERSKIRSTYMAS 

 

10.  Progimnazija lėšas, skirtas IKT diegti ir naudoti,  panaudoja teisės  aktų nustatyta 

tvarka.  

11. Nepanaudotos IKT diegimui ir naudojimui skirtos mokinio krepšelio lėšos  gali būti 

perskirstytos kitoms mokymo reikmėms finansuoti teisės aktų  nustatyta tvarka.   

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

             

12.  Progimnazijos vadovas atsako už: 

12.1. tikslingą ir racionalų lėšų naudojimą; 

12.2. teisingą lėšų apskaitą ir atskaitomybę. 


