
 
        

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 28 D. 

SPRENDIMO NR. V.TS-135 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ FORMALŲJĮ 

ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ IR NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO IR 

MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. VI.TS-185  

Elektrėnai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  

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

1. Pakeisti Atlyginimo dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą 

Elektrėnų savivaldybės meno mokyklose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Elektrėnų 

savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. V.TS-135 „Dėl Atlyginimo dydžio už 

formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Elektrėnų savivaldybės meno 

mokyklose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija 

(pridedama). 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

Meras                         Kęstutis Vaitukaitis 

 



PATVIRTINTA 

Elektrėnų savivaldybės tarybos  

2021 m. rugpjūčio 25 d.  

sprendimu Nr. VI.TS-185  

 
ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ IR 

NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLOSE 

NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atlyginimo dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą 

Elektrėnų savivaldybės meno mokyklose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja atlyginimo dydį už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą 

(toliau – atlyginimas) Elektrėnų savivaldybės meno mokyklose (toliau – mokykla), atlyginimo dydžio 

nustatymo ir mokėjimo tvarką, lengvatų taikymą. 

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

aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMAS IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

3. Formalųjį švietimą papildantis ugdymas ir neformalusis švietimas mokykloje yra 

finansuojamas iš valstybės, savivaldybės biudžeto ir mokinių tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) bei 

besimokančių suaugusiųjų įnašų. 

4. Nustatomas atlyginimo dydis vaikams: 

4.1. už vieną pasirinktą ankstyvojo, pradinio arba pagrindinio muzikinio, dailės, šokio arba 

mėgėjų muzikinio, tradicinių amatų arba muzikavimo ugdymo programą – 14 Eur vienam mokiniui 

už vieną mokslo metų mėnesį;  

4.2. už antrą pasirinktą lankyti programą – 7 Eur už vieną mokslo metų mėnesį; 

4.3. besimokantiems pagal kryptingo, tęstinio muzikinio arba saviraiškos dailės ugdymo –  7  

Eur vienam mokiniui už vieną mokslo metų mėnesį.  

5. Suaugusiesiems nustatomas atlyginimo dydis už vieną pasirinktą programą – 28 Eur už vieną 

mokslo metų mėnesį. 

6. Nustatytas atlyginimo dydis mokamas mokyklos nustatyta tvarka, kas mėnesį arba kas 

pusmetį, atsižvelgiant į mokymosi sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus ir sąlygas. 

  

III SKYRIUS  

ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS  

 

7. Mokyklos direktoriaus įsakymu atlyginimas mažinamas:  

7.1. iki 50 proc. itin gabiems mokiniams pagal mokyklos patvirtintą tvarką mokytojų tarybos 

siūlymu, mokyklos tarybos pritarimu; 

7.2. 50 proc. mokiniams iš šeimų, kurių 3 ir daugiau vaikų lanko bet kurią meninio ugdymo 

programą;  

7.3. 50 proc. mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę paramą; 
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7.4. 50 proc. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; 

7.5. 50 proc. neįgaliems mokiniams. 

8. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), besikreipiantys dėl Aprašo 7 punkte numatytų atlyginimo 

lengvatų, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir dokumentus, patvirtinančius teisę pasinaudoti 

lengvata. 

9. Nepateikus prašymo ir dokumentų, patvirtinančių teisę pasinaudoti lengvata, atlyginimas 

skaičiuojamas Aprašo 4–5 punktuose nustatyta tvarka. 

10. Atlyginimo lengvatos nėra taikomos mokiniams, besimokantiems pagal suaugusiųjų 

ugdymo programas. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Surinktos lėšos naudojamos mokyklos mokymo aplinkai turtinti, komunalinėms ir kitoms 

su mokyklos veiklos organizavimu susijusioms išlaidoms apmokėti. 

12. Nesumokėtas atlyginimas išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.  

13. Aprašas skelbiamas Elektrėnų savivaldybės ir mokyklų interneto svetainėse. 

14. Už Aprašo vykdymą atsakingi mokyklų direktoriai. 

15. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius. 

______________________ 

 

 


