
 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UŽMOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS 

MENŲ MOKYKLOJE, TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS MENO SKYRIUJE, ŠAUKĖNŲ VLADO 

PŪTVIO-PUTVINSKIO IR UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJŲ MUZIKOS 

SKYRIUOSE NUSTATYMO 

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-212 

Kelmė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu ir atsižvelgdama į Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos 2019-05-07 raštą Nr. S-126 

„Dėl užmokesčio už mokslą Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje“, Kelmės rajono savivaldybės 

taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti užmokestį už neformalųjį ugdymą Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje: 

1.1. už formalųjį švietimą papildančias pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas 

(fortepijono, akordeono, pučiamųjų, mušamųjų, liaudies, styginių instrumentų, solinio dainavimo, 

chorinio dainavimo) – 15,00 Eur už kiekvieną ugdymo proceso mėnesį; 

1.2. už formalųjį švietimą papildančias pradinio dailės ir šokio ugdymo programas – 10,00 Eur 

už kiekvieną ugdymo proceso mėnesį; 

1.3. už formalųjį švietimą papildančias pagrindinio dailės ir šokio ugdymo programas – 

12,00 Eur už kiekvieną ugdymo proceso mėnesį; 

1.4. už mokymąsi groti papildomai pasirinktu instrumentu – 10,00 Eur (1 val. individualaus 

darbo per savaitę); 

1.5. už pasirinktą neformaliojo ugdymo programą: 

1.5.1. už ankstyvojo meninio (muzikinio, šokio) ugdymo programą – 10,00 Eur už kiekvieną 

ugdymo proceso mėnesį (2 val. grupinio darbo per savaitę); 

1.5.2. už mėgėjų muzikinio ugdymo programą – 10,00 Eur už kiekvieną ugdymo proceso 

mėnesį (1 val. individualaus darbo per savaitę); 

1.5.3. už mėgėjų dailės ar šokio ugdymo programas – 10,00 Eur už kiekvieną ugdymo proceso 

mėnesį (2 val. grupinio darbo per savaitę); 
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1.5.4. už išplėstinio ugdymo programą (baigusiems pagrindinio ugdymo programą) – 12,00 

Eur už kiekvieną ugdymo proceso mėnesį; 

1.5.5. už suaugusiųjų muzikinio ugdymo programą – 20 Eur už kiekvieną ugdymo proceso 

mėnesį (1val. individualaus darbo per savaitę); 

1.5.6. už suaugusiųjų dailės, šokio ugdymo programas – 20 Eur už kiekvieną ugdymo proceso 

mėnesį (2 val. grupinio darbo per savaitę); 

1.5.7. už muzikinio kolektyvo ugdymo programą – 5 Eur už kiekvieną ugdymo proceso 

mėnesį (2 val. grupinio darbo per savaitę). 

2. Nustatyti užmokestį už neformalųjį ugdymą Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriuje, Šaukėnų 

Vlado Pūtvio-Putvinskio ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijų Muzikos skyriuose: 

2.1. už formalųjį švietimą papildančias pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas 

(fortepijono, akordeono, pučiamųjų, mušamųjų, liaudies, styginių ir kt. instrumentų, solinio dainavimo, 

chorinio dainavimo) – 12,00 Eur už kiekvieną ugdymo proceso mėnesį; 

2.2. už formalųjį švietimą papildančias pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo programas – 

10,00 Eur už kiekvieną ugdymo proceso mėnesį; 

2.3. už formalųjį švietimą papildančias pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo programas, 

pasirinkus papildomą instrumentą (individualią pamoką), – 12,00 Eur už kiekvieną ugdymo proceso 

mėnesį; 

2.4. už pasirinktą neformaliojo ugdymo programą – 6 Eur už kiekvieną ugdymo proceso 

mėnesį; 

2.5. už suaugusiųjų muzikinio neformaliojo švietimo programą (individualios pamokos) – 

20 Eur už kiekvieną ugdymo proceso mėnesį;  

2.6. už suaugusiųjų dailės neformaliojo švietimo programas – 12 Eur už kiekvieną ugdymo 

proceso mėnesį. 

3. Nustatyti kad: 

3.1. mokyklų tarybų sprendimu mokyklos gali atleisti nuo minėto mokesčio (arba jį 

sumažinti) itin gabius moksleivius, našlaičius, mokinius su negalia, bendruomeninių vaikų globos 

namų auklėtinius bei moksleivius iš socialiai remtinų šeimų; 

3.2. mokestis mažinamas 20 proc., jei Menų mokyklą ar Muzikos ir Meno skyrius lanko 

2 vaikai, ir 50 proc., jei Menų mokyklą ir Muzikos bei Meno skyrius lanko 3 ir daugiau vaikų iš tos 

pačios šeimos. 

4. Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. 

sprendimą Nr. T-161 „Dėl užmokesčio už neformalųjį švietimą Kelmės meno mokykloje, Tytuvėnų 
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gimnazijos meno skyriuje, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijų 

muzikos skyriuose“. 

5. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras                           Vaclovas Andrulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


