
 
 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS MENO MOKYKLĄ  

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. 7-126 

Ukmergė 

 

  

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu 

bei 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi ir 29 

straipsnio 6 dalimi, Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Mokinių priėmimo į Ukmergės meno mokyklą tvarkos aprašą 

(pridedamas). 

2. Pripažinti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 

d. sprendimą Nr. 7-26 „Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės meno mokyklą ir Ukmergės sporto centrą 

tvarkų aprašų patvirtinimo“.  

 

 

 

Savivaldybės meras    Rolandas Janickas



 

     PATVIRTINTA 

     Ukmergės rajono savivaldybės 

     tarybos 2022 m. balandžio 28 d. 

     sprendimu Nr. 7-126 

 

  

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS MENO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Mokinių priėmimo į Ukmergės meno mokyklą (toliau – Meno mokykla) tvarkos 

aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja vaikų ir suaugusiųjų (toliau – mokiniai) priėmimo mokytis 

pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU), neformaliojo vaikų švietimo (toliau – 

NVŠ) ir neformaliojo suaugusių švietimo (toliau – NSŠ) programas tvarką.  

2. Tvarka taikoma Meno mokyklos skyriams (ir mokyklos filialams), vykdantiems 

formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo švietimo programas. 

3. Atsiskaitymas už ugdymo paslaugas nustatytas Ukmergės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu patvirtintame „Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą Ukmergės meno 

mokykloje nustatymo tvarkos apraše“.  

4. Tvarka skelbiama Ukmergės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto 

svetainėje www.ukmerge.lt ir Meno mokyklos interneto puslapyje www.meno.ukmerge.lm.lt. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ 

 

 5. Mokiniai priimami mokytis pagal šias FŠPU programas: 

 5.1. pradinio dailės ugdymo, trukmė 3 metai; 

 5.2. pradinio šokio ugdymo, trukmė 3 metai; 

 5.3. pagrindinio dailės ugdymo, trukmė 4 metai;  

 5.4. pagrindinio šokio ugdymo, trukmė 4 metai;  

 5.5. fortepijono, dainavimo, styginių instrumentų (smuiko, gitaros, violončelės), 

akordeono, pučiamųjų instrumentų (klarneto, saksofono, trimito, išilginės fleitos, eufonijos, tūbos), 

mušamųjų instrumentų, trukmė 7 metai.  

 6. Mokiniai gali rinktis šias NVŠ programas: 

 6.1. ankstyvojo dailės ugdymo, trukmė 1 metai;  

 6.2. ankstyvojo muzikinio ugdymo, trukmė 1 metai; 

 6.3. ankstyvojo šokio ugdymo, trukmė 1 metai; 

 6.4. ankstyvojo integruoto meninio ugdymo, trukmė 1 metai; 

 6.5. tikslinio dailės ugdymo, trukmė 3 metai;   

 6.6. dailės raiškos ugdymo, trukmė 4 metai; 

 6.7. išplėstinio muzikinio ugdymo, trukmė 1 metai. 

 7. Suaugusieji gali rinktis šias NSŠ programas: 

 7.1. dailės ugdymo, trukmė 1 metai;  

 7.2. muzikos ugdymo, trukmė 1 metai; 

 7.3. šokio ugdymo, trukmė 1 metai. 

 8. Ugdymo programos įgyvendinamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro patvirtintas rekomendacijas ir kitus teisės aktus. 

 

 

 

http://www.ukmerge.lt/
http://www.meno.ukmerge.lm.lt/
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III SKYRIUS 

MOKINIŲ AMŽIUS 

 

9. Į Meno mokyklą priimami vaikai ir jaunimas iki 19 metų amžiaus (turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir suaugusieji.  

10. Mokytis pagal FŠPU pradinio ugdymo dailės ir šokio programas priimami 6–10 

metų amžiaus mokiniai.  

11. Mokytis pagal FŠPU pagrindinio ugdymo dailės ir šokio programas priimami 9–15 

metų amžiaus mokiniai (jie gali būti nebaigę FŠPU pradinio ugdymo programos).  

12. Mokytis pagal FŠPU muzikinio ugdymo programas priimami 6–8 amžiaus mokiniai.  

13. Mokytis pagal ankstyvojo ugdymo programas (dailės, muzikos, šokio) priimami 4–

7 metų amžiaus vaikai.  

14. Mokytis pagal dailės tikslinio ugdymo programas priimami 14–19 metų amžiaus 

mokiniai (jie gali būti nebaigę FŠPU pagrindinio ugdymo programos).  

15. Mokytis pagal dailės raiškos ugdymo programą priimami 10–19 metų amžiaus 

mokiniai.  

16. Mokytis pagal išplėstinio muzikinio ugdymo programą priimami mokiniai, baigę 

FŠPU  pagrindinio ugdymo programas (rekomenduojama 12–19 metų amžiaus mokiniams).  

17. Ugdytis pagal NVŠ programas, finansuojamas Valstybės biudžeto ir (ar) Europos 

sąjungos lėšomis, priimami 6–19 metų amžiaus mokiniai.  

18. Mokiniai, baigę FŠPU programą, gali mokytis kitoje pasirinktoje FŠPU ir/ar NVŠ 

programoje.  

19. Itin gabūs mokiniai, atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, Meno 

mokyklos mokytojų tarybos sprendimu, gali baigti dvi klases per vienerius mokslo metus.  

 

IV SKYRIUS 

PRIĖMIMAS MOKYTIS 

 

20. Į Meno mokyklą priimami Ukmergės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 

besimokantys mokiniai.  

21. Mokiniai į Meno mokyklą priimami pagal jų amžių, gebėjimus ir interesus, 

atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus bei į laisvų vietų skaičių mokykloje.  

22. Meninių gebėjimų patikrinimą vykdo Meno mokyklos direktoriaus įsakymu 

sudarytos Mokinių meninių gebėjimų (šokio, muzikos, dailės sričių) vertinimo komisijos (toliau – 

Vertinimo Komisijos). 

23. Vertinimo komisijos savo veiklą vykdo vadovaudamosios Vertinimo komisijų darbo 

reglamentu, patvirtintu Meno mokyklos direktoriaus įsakymu.  

24. Mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal FŠPU ir NVŠ dailės ugdymo programas, 

gali būti priimami be meninių gebėjimų patikrinimo, jeigu Meno mokykloje yra laisvų vietų grupėse. 

25. Priėmimas į Meno mokyklą vykdomas:  

25.1. pagrindinis: gegužės 1 – birželio 15 dienomis;  

25.2. papildomas: birželio 15 – rugsėjo 30 dienomis (esant laisvoms vietoms); 

25.3. nuolatinis (visus metus): 

25.3.1. į ankstyvojo ir suaugusiųjų ugdymo grupes;  

25.3.2. į FŠPU ir NVŠ muzikos, šokio, dailės programas, esant laisvoms vietoms, 

Vertinimo komisijoms teigiamai įvertinus mokinių meninius gebėjimus.  

26. Prašymai mokytis Meno mokykloje, dokumentai apie sumokėtą stojamąjį mokestį 

priimami ir registruojami Meno mokyklos raštinėje iki meninių gebėjimų patikrinimo dienos, 

ankstyvojo ugdymo ir suaugusiųjų grupėse – visus metus.  

27. Prioritetai, priimant mokinius į Meno mokyklą, teikiami:  

27.1. gabiems dailei, muzikai, šokiui mokiniams;  
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27.2. mokiniams, norintiems plačiau ir išsamiau susipažinti su kūrybiniu procesu, 

meninės raiškos įvairove, siekiantiems lavinti savo kūrybinius gebėjimus. 

28. Jeigu norinčių mokytis Meno mokykloje yra daugiau, negu yra laisvų vietų, 

pirmumo teisė teikiama mokiniams, kurių meninius gebėjimus aukštesniais balais įvertino Vertinimo 

komisijos.  

29. Mokinių meniniai gebėjimai vertinami 10 balų sistema.  

30. Itin gabūs mokiniai, Vertinimo komisijos siūlymu, Meno mokyklos direktoriaus 

įsakymu, gali būti priimami į aukštesnę klasę.  

31. Esant laisvoms vietoms, į Meno mokyklą priimami mokiniai, atvykę iš kitų muzikos 

ar meno mokyklų. Jie turi pateikti prašymą priimti į Meno mokyklą bei pažymą iš iki tol lankytos 

neformaliojo švietimo mokyklos.  

32. Patikrinus meninius gebėjimus, mokiniams gali būti rekomenduojama kita ugdymo 

programa, nei jie pageidavo.  

 

V SKYRIUS 

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS 

 

33. Mokiniai į Meno mokyklą priimami mokyklos direktoriaus įsakymu.  

34. Su priimtų į Meno mokyklą mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir suaugusiaisiais 

sudaromos mokymo(si) sutartys.  

35. Priimti į Meno mokyklą mokiniai registruojami Mokinių registre, formuojamos jų 

asmens bylos. 

  

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

36. Už šios Tvarkos nuostatų laikymąsi atsako Meno mokyklos direktorius.  

37. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu. 

38. Susiklosčius Tvarkos apraše nenumatytoms aplinkybėms, sprendimą dėl mokinių 

priėmimo į Meno mokyklą, suderinęs su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėju, priima Meno mokyklos direktorius. 

 

_________________________ 


