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įsakymu Nr. V-26 

 

PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS  

ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Atlyginimo už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Panevėžio muzikos mokykloje 

mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokėjimo tvarką, terminus, lengvatų 

suteikimo ir atlyginimo grąžinimo sąlygas. 

2. Atlyginimas už neformalųjį švietimą renkamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 

„Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. 

gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-421 „Dėl atlyginimo už savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo 

ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų 

švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3. Atlyginimo dydis nustatomas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

II. ATLYGINIMO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

4. Atlyginimas skaičiuojamas už einamąjį mėnesį. 

5. Atlyginimas mokamas: 

5.1. pavedimu į mokyklos sąskaitą A/S LT254010051002137632 Luminor Bank AB, 

nurodant mokinio vardą, pavardę, specialybę, mokestinį laikotarpį; 

6. Atlyginimas mokamas mokymo sutartyje nurodytais terminais. 

7. Jei atlyginimas nesumokamas iki mokymo sutartyje numatytos datos, mokyklos 

direktorius, žodžiu/raštu informavęs tėvus (globėjus), gali nutraukti mokinio mokymo sutartį ir 

išbraukti mokinį iš sąrašų. Sutarties nutraukimo, konkrečios atlyginimo mokėjimo bei kitos sąlygos 

nurodytos mokymo sutartyse. 

 

III. ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS 

8. Atlyginimas nemokamas: 

8.1. jei mokinys nelankė mokyklos dėl ligos ne mažiau kaip 3 savaites ir pateikė gydytojo 

pažymą ar jos kopiją; 

8.2. šokio specialybės mokiniams įskaičiuojamas atleidimo nuo kūno kultūros laikotarpis; 

8.3. jei 3 savaites ar daugiau programa nebuvo vykdoma dėl mokykloje susidariusių svarbių 

priežasčių; 

8.4. suteikus mokiniui akademines atostogas tėvų (globėjų) prašymu, akademinių atostogų 

metu. 

9. Atlyginimas mažinamas: 

9.1. mokiniams (išskyrus mokyklos meno kolektyvus) 100 procentų: 

9.1.1. tarptautinių ir respublikinių, nacionalinio lygmens, konkursų GRAND PRIX, I-III 

vietų laimėtojams; 

9.1.2. surengusiems solinį koncertą (rečitalį) viešosiose erdvėse; 



 

 

9.1.3. mokiniai besimokantys dviejose formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo 

programos specialybėse, už antrą specialybę moka 50 procentų nustatyto mokesčio. Mokestis už abi 

specialybes mokamas lygiomis dalimis1. 

9.2. 80 procentų: 

9.2.1. mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą; 

9.2.2. turintiems neįgalumą mokiniams. 

10. Dėl Aprašo 9.1.1. ir 9.1.2. p. nurodytiems mokiniams atlyginimo mažinimo laikotarpio 

sprendžia mokyklos administracija. Tėvai (globėjai) mokyklos direktoriui pateikia argumentuotą 

prašymą dėl atlyginimo mažinimo ir mokinio konkurso diplomą arba solinę viešo koncerto 

(rečitalio) programą, kitus dokumentus. 

11. Aprašo 9.1.1. ir 9.1.2. p. nurodytiems mokiniams atlyginimo dydžio mažinimas gali būti 

taikomas ne ilgiau kaip 3 mokslo metų mėnesius: 

11.1. GRAND PRIX, I vietos laimėtojui (-ams) už 3 mėnesius; 

11.2. II vietos laimėtojui (-ams) už 2 mėnesius; 

11.3. III vietos laimėtojui (-ams) už 1 mėnesius; 

12. Dėl Aprašo 8, ir 9.2.1. ir 9.2.2. p. nurodytiems mokiniams, atlyginimo dydžio mažinimo 

sprendžia Mokyklos administracija. Tėvai (globėjai) mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir/ar: 

12.1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą 

arba patvirtintą jos kopiją, kad šeima gauna socialinę pašalpą; 

12.2. neįgalumo pažymėjimą ar neįgalumo lygio pažymą; 

12.3. gydytojo pažymą ar jos kopiją. 

13. Visi būtini dokumentai dėl atleidimo nuo atlyginimo ar jo sumažinimo, pateikiami 

mokyklos raštinėje per 30 kalendorinių dienų nuo atlyginimo lengvatų taikymą įrodančių 

dokumentų išdavimo. 

14. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, atlyginimo dydis skaičiuojamas bendra tvarka. 

15. Dokumentus pateikus pavėluotai, atlyginimas už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, 

išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį. 

16. Mokyklos administracija, įvertinusi dokumentus, priima sprendimą dėl atlyginimo 

mažinimo termino. 

17. Atlyginimo lengvatos nėra taikomos mokiniams, lankantiems suaugusiųjų mokymo 

programas. 

18. Atleidimas nuo atlyginimo ir jo sumažinimas įforminamas mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

 

IV. ATLYGINIMO ĮSKAITYMAS AR GRĄŽINIMAS 

19. Atlyginimas gali būti įskaitomas už kitus mėnesius, atsiradus teisei į atlyginimo 

lengvatą. 

20. Atlyginimas grąžinamas, jei mokinys išbraukiamas iš mokinių sąrašų ir įskaityti 

atlyginimą už kitą mėnesį nėra galimybės. 

21. Atlyginimas grąžinamas, jei dėl pateisinamų priežasčių laiku nebuvo pateikti reikiami 

dokumentai, patvirtinantys teisę į atlyginimo lengvatą, atlyginimas buvo mokamas bendrąja tvarka 

ir įskaityti atlyginimą už kitus mėnesius nėra galimybės. 

 

 

                                                             
1 *pvz., fortepijono specialybė - 20 eurų, gitaros specialybė  - 10 eurų. Mokama lygiomis dalimis 

fortepijono specialybė – 15 eurų, gitaros specialybė – 15 eurų. 

 



 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako, kad dokumentai būtų pateikti laiku. 

23. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 

_____________________________ 


