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PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS
APMOKĖJIMO UŽ TEIKIAMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ
ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMAS
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Apmokėjimo už neformaliojo vaikų švietimo programas Panevėžio r. muzikos
mokykloje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja apmokėjimo (toliau – mokestis) už
teikiamas neformaliojo vaikų švietimo programas Panevėžio r. muzikos mokykloje (toliau –
Mokykla) mokėjimo sąlygas ir tvarką.
2. Mokestį nustato Panevėžio rajono savivaldybės taryba.
II. MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
3. Mokestis skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.
4. Mokestis mokamas kas mėnesį, kas ketvirtį ir kas pusmetį.
5. Už I mokslo metų pusmetį įmoka tui būti sumokėta iki einamųjų metų gruodžio
20 dienos.
6. Už II mokslo metų pusmetį įmoka tui būti sumokėta iki einamųjų metų gegužės
31 dienos.
7. Jei mokestis nemokamas daugiau kaip pusmetį, mokyklos vadovas, informavęs
ugdytinį ar jo tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti ugdytinį išsąrašų.
8. Nuo mokesčio mokėjimo atleidžiama:
8.1. jei vieną mėnesį ar daugiau programa nevykdoma dėl mokykloje susidariusių
svarbių priežasčių;
8.2. jei vaikas 15 ir daugiau einamojo mėnesio dienų nelankė mokyklos dėl ligos ir
pateikė gydytojo pažymą (ar jos kopiją);
8.3. mokinių vasaros atostogų metu.
9. Mokestis mažinamas 100 proc. vieneriems mokslo metams esant nurodytoms
sąlygoms:
9.1. gabiems mokiniams (šalies pirmų vietų ir tarptautinių konkursų laimėtojams),
pateikus nugalėtojų diplomus;
9.2. mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, pateikus socialinės paramos
skyriaus sprendimą.
10. Mokinių, kuriems taikoma šio Aprašo 9.1 punkte nustatyta lengvata, dalis negali būti
didesnė nei 5 proc. visų Muzikos mokykloje ugdomų mokinių.
11. Esant daugiau nei 5 proc. mokinių, tapusių konkursų laimėtojais, mokestis
mažinamas tik tarptautinių konkursų laimėtojams.
12. Mokinių, kuriems mokestis mažinamas 100 proc., sąrašas tvirtinamas mokyklos
direktoriaus įsakymu.
13. Ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems taikoma Aprašo 9.2 punkte nustatyta
lengvata, kiekvienais mokslo metais iki pirmojo mėnesio 10 d. arba pasikeitus šeimos finansinei
padėčiai mokyklos vadovui pateikia prašymą ir pažymą apie socialinę pašalpą.
14. Įgijus teisę į mokėjimo lengvatą ir pristačius dokumentus iki einamo mėnesio 25 d.
mokestis už mokslą 100 proc. mažinamas nuo einamo mėnesio 1 dienos.

15. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas
bendra tvarka.
16. Pateikus dokumentus pavėluotai, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas,
išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.
17. Jei mokestis buvo sumokėtas už pusmetį arba ketvirtį, o užsiėmimai nevyko ne
mažiau kaip vieną mėnesį dėl mokykloje susidariusių svarbių priežasčių arba vaikas nelankė
mokyklos dėl ligos 15 ir daugiau dienų, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą,
mokestis įskaitomas už kitą mėnesį.
18. Mokesčio suma grąžinama, jei mokinys ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 dienos
išbraukiamas iš mokyklos sąrašų.
19. Prašymą dėl mokesčio sumos grąžinimo arba įskaitymo už kitą mėnesį mokinys arba
tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pateikti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
20. Mokesčio už mokslą skolos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) išieškomos Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Už aprašo įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius.
22. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Panevėžio rajono savivaldybės administracija.
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