
PATVIRTINTA 

Kėdainių muzikos mokyklos  

direktoriaus 2022 m. rugsėjo 12 d. 

įsakymu Nr. V-139 

 

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 

 

ATLYGINIMO UŽ MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ 

 SUMAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalies, 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.TS-116 patvirtinto „Nefor-

maliojo vaikų švietimo programų vykdymo tvarkos aprašo“ 41 punkto ir Kėdainių muzikos mokyklos 

nuostatų 47.5 punkto taikymo tvarką. 

 

II. SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ  

SUMAŽINIMO SĄLYGOS 

 

2. Atlyginimas už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą gali būti mažinamas 50%, 

atsižvelgus į mokinių gabumus bei pasiekimus (aktyviai dalyvaujantiems koncertinėje veikloje, konkur-

suose laimintiems prizines vietas mokiniams), tėvų (globėjų, rūpintojų) socialinę padėtį (kai mokinio 

šeimos vienam nariui tenkančios pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų remiamų pajamų dydžio). 

3. Atlyginimas už mokyklos teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas 25% mažinamas ant-

ram vaikui, jei mokyklą lanko 2 tos pačios šeimos vaikai. 

4. Atlyginimas už mokyklos teikiamas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas 50% mažina-

mas trečiam tos pačios šeimos vaikui, jei mokyklą lanko 3 vaikai. 

5. Tėvų prašymu, visą mėnesį nelankiusiems užsiėmimų ankstyvojo muzikinio ugdymo sky-

riaus ugdytiniams atlyginimas už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mažinamas 50%. 

6. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms (liga, sanatorinis gydymas, tėvų (rūpintojų, globėjų) 

finansinės situacijos pasikeitimas), pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą atskiru direktoriaus įsakymu 

leidžiama sumažinti mokestį už neformaliojo ugdymo mokyklos teikiamas paslaugas ne ilgiau kaip 

2 mėn. laikotarpiui. 

 

III. SKYRIUS 

 ATLYGINIMO UŽ MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SU-

MAŽINIMO TVARKA 

 

7. Atlyginimo už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mažinimo klausimas aprašo 

2, 3 ir 4 punktuose numatytais atvejais svarstomas du kartus per mokslo metus (iki rugsėjo 10 d.ir iki 

sausio 10 d.) Mokyklos Taryboje. Įforminamas direktoriaus įsakymu. Atlyginimas gali būti mažinamas 

ne daugiau kaip 20 % mokyklinio amžiaus ugdytinių (skaičiuojama nuo mokyklinio amžiaus ugdytinių 

skaičiaus). 



8. Mokiniams, gyvenantiems šeimose, kurių pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės kaip 

1 valstybės remiamų pajamų dydžio ir gaunantis socialinę pašalpą, tėvams ar teisėtiems vaiko atsto-

vams prašant taikyti 50 proc. lengvatą, pateikti mokyklos direktoriui iki rugsėjo 10 dienos ir sausio 10 d. 

šiuos dokumentus: 

8.1. prašymą; 

8.2. pažymą apie socialinę pašalpą (už 3 mėn.); 

8.3. pažymą apie šeimos sudėtį. 

9. Mokiniams, gyvenantiems šeimose, kurių pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės kaip 

1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio ir negaunantis socialinės pašalpos, tėvams ar teisėtiems vaiko 

atstovams prašant taikyti 50 proc. lengvatą, pateikti mokyklos direktoriui iki rugsėjo 10 dienos ir sausio 

10 d. šiuos dokumentus: 

9.1. prašymą; 

9.2. pažymą iš darbovietės apie gaunamas pajamas (už 3 mėn.); 

9.3. pažymą apie šeimos sudėtį; 

9.4. pažymas (suaugusių šeimos narių) iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 

skyriaus apie valstybinio socialinio draudimo įmokas (pensijas, pašalpas) (už 3 mėn.); 

9.5. išsituokusiems tėvams – ištuokos liudijimo kopiją ir įmonės, įstaigos, organizacijos, 

fondo ar antstolio išduotą pažymą apie gautas lėšas vaikui išlaikyti; 

9.6. nedirbantiems tėvams - pažymą iš teritorinės darbo biržos apie gaunamas įmokas (už 3 

mėn.); 

9.7. banko išrašą apie gautą metinę įmoką už žemės nuosavybę. Metinė įmoka dalijama į 12 

dalių. 

10. Mokesčio lengvatos netaikomos: ankstyvojo ugdymo,  muzikos mėgėjų ir tęstinio ugdymo 

programų mokiniams (bet antram, trečiam tos pačios šeimos vaikui, besimokančiam nuo 2 PRMU iki 

PGMU kl. lengvatos taikomos anksčiau nustatyta tvarka). Pasirenkamojo instrumento pamokoms mo-

kesčio lengvatos netaikomos. 

11. Pavėluotai pateiki dokumentai dėl lengvatų taikymo, mokesčio lengvatos neperskaičiuoja-

mos. 

12. Aprašo 5 punkte numatytu atveju atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą suma-

žinimas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

  

IV. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Šis aprašas įsigalioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 

14. Aprašas keičiamas arba netenka galios tik Mokyklos tarybos sprendimu ir mokyklos direk-

toriaus įsakymu. 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 2022 m. rugsėjo 12 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. T-6 
 

 


