
 
                                                                                                                                               

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 20 D. 

SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MUZIKOS MOKYKLĄ 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-69 

Panevėžys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio  

1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Rekomendacijų dėl 

meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“, 

Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašą, patvirtintą Savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą 

tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1.1. pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„12.1. pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo (trukmė 4 metai);“; 

1.2. pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„12.2. pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo (trukmė  

4 metai);“; 

1.3. papildyti 12.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„12.4. etninės kultūros formalųjį švietimą papildančio ugdymo (trukmė 4 metai).“; 

1.4. pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„14. Į Muzikos mokyklą priimami pagal bendrojo ugdymo programas besimokantys 

mokiniai iki 19 metų (specialiųjų poreikių – iki 21 metų).“; 

1.5. pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„15. Mokytis pagal pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą 

rekomenduojama nuo 7 metų.“; 

1.6. pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„16. Mokytis pagal pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programą priimami baigę pradinio muzikinio ugdymo programą ir išlaikę muzikavimo ir solfedžio 

egzaminus.“; 

1.7. pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„17. Kryptingo meninio ugdymo programa siūloma mokiniams, baigusiems pradinio ir 

pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir pageidaujantiems toliau 

plėtoti įgytus muzikinės raiškos gebėjimus meno kolektyvuose.“; 

1.8. papildyti 17¹ punktu ir jį išdėstyti taip: 

„17¹. Etninės kultūros formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa siūloma 

mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą.“. 

2. Pripažinti netekusiais galios:  

2.1. Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašo 21.4 papunktį; 

2.2. Mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašo III skyrių. 
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