
 
                                                                                                                                                  

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMĄ 

NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-68 

Panevėžys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio  

8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, 

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

vaikų papildomą ugdymą“, Panevėžio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Atlyginimo dydžio už Panevėžio r. muzikos mokyklos teikiamą 

neformalųjį vaikų švietimą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 

20 d. sprendimą Nr. T-208 „Dėl atlyginimo dydžio už Muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį 

vaikų švietimą nustatymo“. 

  3. Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

Savivaldybės meras    Povilas Žagunis 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-68 

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMĄ 

NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Atlyginimo dydžio už Panevėžio r. muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą 

nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja atlyginimo dydį už 

neformalųjį vaikų švietimą (toliau – atlyginimo dydis), atlyginimo dydžio nustatymo ir 

mokėjimo tvarką, lengvatų taikymą. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose teisės 

aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II. ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMAS IR MOKĖJIMO TVARKA 

3. Neformalusis vaikų švietimas Panevėžio r. muzikos mokykloje (toliau – Muzikos mokykla) 

yra finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis. 

4. Nustatomas atlyginimo dydis už Muzikos mokykloje teikiamą neformalųjį vaikų švietimą: 

4.1. už pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą – 7 eurai vienam 

mokiniui už vieną mokslo metų mėnesį; 

4.2. už pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą – 7 eurai 

vienam mokiniui už vieną mokslo metų mėnesį; 

4.3. už etninės kultūros formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą – 7 eurai vienam 

mokiniui už vieną mokslo metų mėnesį; 

4.4. už kryptingo meninio ugdymo programą – 3,50 euro vienam mokiniui už vieną mokslo 

metų mėnesį. 

5. Nustatytas atlyginimo dydis mokamas mokymosi sutartyje numatytais atsiskaitymo terminais 

ir sąlygomis. 

 

III. ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS 

6. Mokyklos direktoriaus įsakymu atlyginimas už Muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį 

vaikų švietimą mažinamas 100 proc.: 

6.1. gabiems mokiniams (šalies ir tarptautinių konkursų laimėtojams); 

6.2. mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą. 

7. Mokinių, kuriems taikoma šio aprašo 6.1 papunktyje nustatyta lengvata, dalis negali būti 

didesnė nei 5 proc. visų Muzikos mokykloje ugdomų mokinių. 

8. Mokinių, kuriems mokestis už mokslą mažinamas 100 proc., sąrašas tvirtinamas mokyklos 

direktoriaus įsakymu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Surinktos lėšos naudojamos Muzikos mokyklos mokymo aplinkai turtinti ir kitoms su 

Muzikos mokyklos veiklos organizavimu susijusioms išlaidoms apmokėti. 

10. Savanoriška parama Muzikos mokyklai gali būti teikiama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos labdaros ir paramos įstatymu. 

11. Aprašas skelbiamas Muzikos mokyklos interneto svetainėje. 

12. Nesumokėtas atlyginimas išieškomas teisė aktų nustatyta tvarka. 

13. Už aprašo vykdymą atsakingas Muzikos mokyklos direktorius. 

14. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius. 

_______________________________ 


