
 

PATVIRTINTA 

Raseinių rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. 

sprendimu Nr. TS-281 

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ NUSTATYMO RASEINIŲ 

MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlyginimo už neformalųjį  švietimą ( formalųjį 

švietimą papildantį ugdymą ir  neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą) dydį, mokėjimo ir 

lengvatų taikymo  tvarką. 

2. Šiame  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų 

papildomą ugdymą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785  

„ Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“, Neformaliojo 

vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-883 „Dėl 

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais neformalųjį švietimą. 

 

II. ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ 

NUSTATYMAS 

 

4. Raseinių meno mokykloje (toliau - Meno mokykla) atlyginimo dydis už formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas ir neformaliojo vaikų ir suaugusių švietimo programas 

nustatomas atsižvelgiant į pasirinktą ugdymo programą: 

 

Eil. 

Nr. 

Neformaliojo švietimo  programos  pavadinimas    Atlyginimo 

dydis ( Eur) 

1. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos: Atlyginimo dydis  

bazinio ugdymo 

už 1 mėnesį  

( Eur) 
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1.1. Muzikos pradinio ugdymo   15,00 

1.2. Teatro pradinio ugdymo 15,00 

1.3. Šokio pradinio ugdymo 15,00 

1.4. Dailės pradinio ugdymo 15,00 

1.5. Muzikos pagrindinio ugdymo 15,00 

1.6. Teatro pagrindinio ugdymo 15,00 

1.7. Šokio pagrindinio ugdymo 15,00 

1.8. Dailės pagrindinio ugdymo 

 

15,00 

2. Neformaliojo  vaikų švietimo programos: Atlyginimo dydis  

ugdymo grupėje 

už 1 mėnesį  

( Eur) 

2.1. Ankstyvojo muzikos ugdymo 2 savaitinės  valandos 10,00 

2.2. Ankstyvojo muzikos ugdymo 4 savaitinės  valandos 20,00 

2.3. Ankstyvojo teatro ugdymo 2 savaitinės  valandos 10,00 

2.4. Ankstyvojo teatro ugdymo 4 savaitinės  valandos 20,00 

2.5. Ankstyvojo šokio ugdymo 2 savaitinės  valandos 10,00 

2.6. Ankstyvojo šokio ugdymo 4 savaitinės  valandos 20,00 

2.7. Ankstyvojo dailės ugdymo 2 savaitinės  valandos 10,00 

2.8. Ankstyvojo dailės ugdymo 4 savaitinės  valandos 20,00 

2.9. Tęstinio muzikos ugdymo 4 savaitinės valandos (baigusiems 

muzikos formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo 

programą)  

15,00* 

2.10. Tęstinio muzikos ugdymo 4 savaitinės valandos (baigusiems 

muzikos formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo 

programą) su 1 individualia pamoka 

20,00* 

2.11. Tęstinio muzikos ugdymo 4 savaitinės valandos (baigusiems 

muzikos formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo 

programą) su 2 individualiomis pamokomis 

 25,00 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.12. Tęstinio teatro ugdymo 4 savaitinės valandos  (baigusiems teatro 

formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo programą)  

15,00* 

2.13. Tęstinio šokio ugdymo  4 savaitinės valandos (baigusiems šokio 

formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo programą)  

15,00* 

2.14. Tęstinio dailės ugdymo 4 savaitinės valandos (baigusiems dailės 

formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo programą) 

15,00* 

2.15. Kryptingo meninio ugdymo 4 savaitinės valandos  15,00* 
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(nesimokantiems formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir 

neformaliojo  vaikų švietimo programose, dalyvaujantiems tik 

meninių kolektyvų, studijų veikloje) 

3. Trumpalaikės vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos 

programos: 

 

Atlyginimo dydis  

ugdymo grupėje 

už 1 mėnesį  

( Eur) 

3.1. Muzikos raiškos ugdymo 2 savaitinės  valandos 15,00* 

3.2. Muzikos raiškos ugdymo 4 savaitinės  valandos 30,00* 

3.3. Teatro raiškos ugdymo 2 savaitinės  valandos 15,00* 

3.4. Teatro raiškos ugdymo 4 savaitinės  valandos 30,00* 

3.5. Šokio raiškos ugdymo 2 savaitinės  valandos 15,00* 

3.6. Šokio raiškos ugdymo 4 savaitinės  valandos 30,00* 

3.7. Dailės raiškos ugdymo 2 savaitinės  valandos 15,00* 

3.8. Dailės raiškos ugdymo 4 savaitinės  valandos 30,00* 

4. Kitos neformaliojo vaikų švietimo paslaugos: 

 

Atlyginimo dydis  

už 1 individualią 

akademinę 

valandą 

(Eur) 

4.1. Mokymasis groti muzikos instrumentu   8,00 

4.2. Solinis dainavimas  8,00 

4.3. Sceninė kalba 7,00 

4.4. Dailė                                                                         7,00 

5.  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos: Atlyginimo dydis  

ugdymo grupėje 

už 1 mėnesį 

(Eur) 

5.1. Meninės saviraiškos  1 savaitinė valanda (pasirinktinai muzikos, 

šokio, teatro, dailės)  

 

12.00 

5.2. Meninės saviraiškos 2 savaitinės valandos (pasirinktinai 

muzikos, šokio, teatro, dailės) 

 

24.00 

6. Kitos suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugos: Atlyginimo dydis  

už 1 individualią 

akademinę 

valandą (Eur) 

6.1. Mokymasis groti muzikos instrumentu 12,00 

6.2. Solinis dainavimas 12,00 

6.3. Sceninė kalba 10,00 

6.4. 

 

Dailė 10,00 
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Pastaba: * sudarius su tėvais (globėjais, rūpintojais) dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo 

programoje (4 punkto lentelės 2.9-2.15 ir 3.1-3.8. eilutės) sutartį, vaiko ugdymas gali būti iš dalies 

finansuojamas iš Mokinio krepšelio lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. Surinktos lėšos už neformalųjį švietimą Meno mokykloje naudojamos darbo 

užmokesčiui ir  mokyklos ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti.  

6. Atlyginimą už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą 

moka tėvai (globėjai, rūpintojai): 

6.1. nuo mokinio priėmimo į Meno mokyklą iki baigimo (arba išstojimo) iš Meno 

mokyklos datos; 

6.2. visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 dienos iki gegužės 31 dienos), už pirmąjį 

mokslo metų pusmetį iki lapkričio 30 d., už antrąjį mokslo metų pusmetį iki balandžio 30 d. (arba 

mokėjimo kvite nurodytos datos). 

7. Atlyginimą už neformaliojo  suaugusiųjų švietimo paslaugas asmenys moka nuo 

sutarties pasirašymo dienos. 

8. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mokamas į Meno mokyklos sąskaitą. 

9. Mokant atlyginimą už neformalųjį švietimą, nurodoma mokinio vardas, pavardė ir 

laikotarpis, už kurį mokamas mokestis. 

10. Jeigu atlyginimas už  neformalųjį švietimą nustatytais terminais nesumokamas: 

10.1. už pirmąjį mokslo metų pusmetį iki lapkričio 30 d., už antrąjį mokslo metų  

pusmetį iki balandžio 30 d. (arba mokėjimo kvite nurodytos datos), Meno mokykla per 10 dienų 

raštiškai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir suaugusius asmenis  apie susidariusį 

įsiskolinimą; 

10.2. po raštiško pranešimo per 30 dienų nesumokėjus atlyginimo už formalųjį 

švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų  švietimą, mokinys išbraukiamas iš Meno 

mokyklos mokinių sąrašų, o skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka. 

 

III. ATLYGINIMO UŽ  FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ IR 

NEFORMALŲJĮ  VAIKŲ ŠVIETIMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS 

 

   11. Nuo atlyginimo už  formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį  vaikų 

švietimą Meno mokykloje atleidžiami:                              

   11.1. neįgalūs mokiniai; 

   11.2. susiklosčius ypač sunkioms aplinkybėms mokinio šeimoje (ligos, stichinės  

    nelaimės, nelaimingi atsitikimai). 
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                        12. Atlyginimas už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį  vaikų 

švietimą Meno  mokykloje mažinamas: 

                     12.1. 30 % mokiniams, kuriems bendrojo ugdymo mokykloje yra skirtas nemokamas 

maitinimas; 

   12.2. 50 % mokiniams, kurių šeimoms yra paskirta ir mokama socialinė pašalpa; 

   12.3. 50 % našlaičiams, netekusiems vieno arba abiejų tėvų; 

   12.4.  50 % globojamiems vaikams, netekusiems tėvų globos; 

                     12.5. jeigu Meno mokykloje mokosi 2 vaikai iš vienos šeimos, tai vienam vaikui 

taikomas 50 % mažesnis atlyginimas;  

                     12.6. jeigu Meno mokyklą lanko 3 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, kiekvienam 

vaikui taikomas 50 % mažesnis atlyginimas;  

                    13. Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą 25 %  mažinamas respublikinių    

konkursų laureatams ir diplomantams, 50 % - tarptautinių konkursų laureatams ar diplomantams. 

14. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pretenduojantys į atlyginimo lengvatas už jų vaikams 

teikiamą neformalųjį švietimą, du kartus per mokslo metus (rugsėjo ir sausio mėn.) Meno mokyklos 

direktoriui pateikia: 

14.1. prašymą; 

14.2. pažymą apie šeimos sudėtį; 

14.3. mirties liudijimą; 

14.4. pažymas iš Socialinės paramos skyriaus apie gaunamą nemokamą maitinimą 

arba socialinę pašalpą; 

14.5. pažymas apie gautas pajamas už praėjusius tris mėnesius; 

14.6. kitus dokumentus, pagrindžiančius 11.2 punktą. 

15. Atlyginimo už neformalųjį švietimą lengvatos skiriamos Meno mokyklos 

direktoriaus įsakymu, Mokyklos tarybai pritarus. 

16. Atlyginimo už neformalųjį švietimą skolos išieškomos Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Ugdymo procesas Meno mokykloje turi būti organizuojamas taip, kad 

įgyvendinant neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas, nenukentėtų formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų įgyvendinimo, procesas, kokybė ir  ugdymo sąlygos.  

_________________ 
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