PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d.
sprendimu Nr. 7-196

MOKESČIO UŽ NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGAS NUSTATYMO
UKMERGĖS MENO MOKYKLOJE TV ARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už neformaliojo ugdymo paslaugas nustatymo Meno mokykloje tvarkos
aprašas (toliau - Tvarka) reglamentuoja mokesčio už neformaliojo ugdymo paslaugas dydį ir mokėjimo
lengvatas.
2. Tvarka taikoma Ukmergės meno mokyklos Dailės ir Muzikos skyriams (ir mokyklos
filialams), vykdantiems neformaliojo ugdymo programas.
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
Neformalusis švietimas - švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo,
kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas.
Paslaugų gavėjas - fizinis asmuo, gaunantis neformaliojo ugdymo įstaigos teikiamas
paslaugas sutartyje numatytomis sąlygomis.
Pagrindinis (bazinis) mokestis - mokestis, kuris mokamas už branduolio dalykų
mokymą.
Papildomas mokestis - mokestis, kuris mokamas kai mokinys renkasi:
- pasirenkamuosius dalykus virš Meno mokyklos minimalaus ugdymo plano;
- dalykus, nenumatytus mokyklos ugdymo plane;
- antrą muzikos instrumentą Muzikos skyriuje.
BSI - bazinė socialinė išmoka.
VRP -Valstybės remiamos pajamos.
4. Muzikos skyriuje branduolio dalykams per savaitę skiriama:
4.1. ankstyvajam ugdymui - 2 val.;
4.2. pradiniam muzikiniam ugdymui 1 klasėse - po 4 val., iš jų po 2 val. individualiems, po 2 val. - grupiniams užsiėmimams;
4.3. pradiniam muzikiniam ugdymui 2-3 klasėse (šešiametis, septynmetis ugdymo
kursas) - po 5 valandas, iš jų po 3 val. - individualiems, po 2 val. - grupiniams užsiėmimams;
4.4. pagrindiniam muzikiniam ugdymui 4-7 klasėse (penkiametis, šešiametis,
septynmetis ugdymo kursas) - po 6 val., iš jų po 3 val. - individualiems, po 3 val. - grupiniams
užsiėmimams;
4.5. kryptingam muzikiniam ugdymui mokomuosiuose kolektyvuose pagrindinio
muzikinio ugdymo klasėse - po 3 val.;
4.6. mokyklos tarybos sprendimu, branduolio dalykų individualiems užsiėmimams
skiriamų valandų skaičius gali būti mažinamas, tačiau ne daugiau, nei reglamentuota Pavyzdiniuose
muzikos mokyklos ugdymo planuose.
5. Dailės skyriuje branduolio dalykams per savaitę skiriama:
5.l. ankstyvajam ugdymui (iki 7 metų) - 2 val.;
5.2. pradiniam ugdymui 1-4 klasėse (trimetis ugdymo kursas) - po 6 val.;
5.3. pagrindiniam ugdymui 5-9 klasėse (keturmetis ugdymo kursas)- po 11 val.;
5.4. neformaliajam ugdymui 5-9 klasėse (keturmetis ugdymo kursas) - 3 val.

II. MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS
6. Mokestį už paslaugas Muzikos skyriuje sudaro:
6.1. pagrindinis (bazinis) mokestis už mokslą:
6.1.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje - 20 proc. BSI;
6.1.2. pradinio ugdymo koncentre - 40 proc. BSI;
6.1.3. pagrindinio ugdymo koncentre - 45 proc. BSI;
6.2. papildomas mokestis už mokslą:
6.2.1. už grupinius užsiėmimus - 10 proc. BSI už vieną valandą;
6.2.2. už individualius užsiėmimus - 20 proc. BSI už vieną valandą;
6.3. už muzikinių instrumentų nuomą:
6.3.1. už pučiamojo -10 proc. BSI už pusmetį;
6.3.2. už styginių instrumentų komplektą - 10 proc. BSI (už 0,5 komplekto - 5 proc.
BSI) už pusmetį;
6.3.3. už pianino - 20 proc. BSI.
7. Mokestį už paslaugas Dailės skyriuje sudaro:
7.1. pagrindinis (bazinis) mokestis už mokslą:
7.1.1. ankstyvojo ugdymo dailės studijoje - 20 proc. BSI;
7.1.2. pradinio ugdymo klasėse - 25 proc. BSI;
7.1.3. pagrindinio ugdymo grupėje - 30 proc. BSI;
7.1.4. neformalaus ugdymo klasėje - 25 proc. BSI;
7.1.5. suaugusiųjų mokymo studijoje - 27 proc. BSI;
7.1.6. papildomas mokestis už mokslą- 5 proc. BSI už 1 valandą.
8. Stojamasis mokestis į Meno mokyklą - 7 proc. BSI.
9. Mokestis už neformaliojo ugdymo paslaugas mokamas už kiekvieną lankytą mokslo
metų mėnesį - nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d., už muzikos instrumento nuomą - už pusmetį.
III. MOKESČIŲ LENGVATŲ TAIKYMAS
10. Mokestis už pagrindinį (bazinį) ugdymą mažinamas:
10.l. 30 proc. mokiniams, kurių šeimos valstybės remiamos pajamos vienam nariui yra
mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (pateikus tai patvirtinančią pažymą);
10.2. 50 proc. mokiniams, kurių šeimos valstybės remiamos pajamos vienam nariui yra
mažesnės kaip 1,0 VRP dydžio (pateikus tai patvirtinančią pažymą);
10.3. jei neformaliojo ugdymo mokykloje mokosi du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos,
tai vienam mokiniui taikomas 100 proc., o kitiems - 50 proc. mokestis už ugdymą.
11. Neformaliojo ugdymo įstaigos tarybos sprendimu, mokestis už mokymąsi gali būti
mažinamas iki 50 proc. dydžio itin gerai besimokantiems mokiniams, bet tai negali viršyti 5 proc. visų
mokykloje besimokančių mokinių skaičiaus. Sprendimas priimamas 1 kartą per pusmetį.
12. Neformaliojo ugdymo įstaigos tarybos sprendimu, mokiniai gali būti visiškai atleisti
nuo mokesčio už mokslą, susiklosčius ypač sunkioms aplinkybėms jų šeimoje.
13. Mokiniams, kurie dėl ligos nelankė užsiėmimų daugiau nei 0,5 mėnesio ir pateikė tai
patvirtinančią medicininę pažymą, mokestis už mokslą perskaičiuojamas.
14. Sumažėjus individualių pamokų skaičiui ugdymo plane, proporcingai mažinamas
pagrindinis (bazinis) mokestis už mokslą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Neformaliojo ugdymo įstaigą lankančių mokinių tėvų, globėjų (rūpintojų) įmokos
gali būti naudojamos mokyklos materialinės bazės stiprinimui, ūkio ir administravimo išlaidoms
padengti.
16. Neformaliojo ugdymo įstaigą lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)
atsiskaitymas už teikiamas paslaugas apsprendžiamas Sutartyje, pasirašytoje tarp ugdymo įstaigos ir
paslaugos gavėjo. Įmokų apskaita vykdoma įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 23 D.
SPRENDIMO NR. 7-196 "DĖL MOKESČIO UŽ NEFORMALIOJO UGDYMO
PASLAUGAS UKMERGĖS MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO" DALINIO
PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 7-96
Ukmergė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 "Dėl
mokesčio už vaikų papildomą ugdymą", Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Papildyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo
Nr. 7-196 "Dėl mokesčio už neformaliojo ugdymo paslaugas Ukmergės meno mokykloje
nustatymo" priedo I dalies 4 punktą 4.6 papunkčiu bei 5 punktą 5.5. ir 5.6 papunkčiais ir juos
išdėstyti taip:
"4.6. suaugusiųjų ugdymui (vienerių metų programa) - 2 val.";
"5.5. suaugusiųjų ugdymui (vienerių metų programa) - 2 val.";
"5.6. tiksliniam ugdymui (trimetis ugdymas) - 7 val."
2. Buvusį 4 punkto 4.6. papunktį laikyti 4.7.
3. Papildyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo
Nr.7-196 "Dėl mokesčio už neformaliojo ugdymo paslaugas Ukmergės meno mokykloje
nustatymo" II dalies 6 punktą 6.1.4. papunkčiu bei 7 punktą 7.1.6. papunkčiu ir juos išdėstyti taip:
"6.1.4. suaugusiųjų mokymo studijoje - 33 proc. BSI";
"7.1.6. tikslinio ugdymo grupėje - 30 proc. BSI".
4. Buvusį 7 punkto 7.1.6. papunktį laikyti 7.2.
5. Pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo
Nr.7-196 "Dėl mokesčio už neformaliojo ugdymo paslaugas Ukmergės meno mokykloje
nustatymo" II dalies 7 punkto 7.1.5. papunktį ir ji išdėstyti taip:
"7.1.5. suaugusiųjų mokymo studijoje - 33 proc. BSI".

Savivaldybės meras

Algirdas Kopūstas

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 23 D.
SPRENDIMO NR. 7-196 "DĖL MOKESČIO UŽ NEFORMALIOJO UGDYMO
PASLAUGAS UKMERGES MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO"
DALINIO PAKEITIMO
2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 7-128
Ukmergė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi,
Lietuvos Respub1ikos Vyriausybės nutarimu 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 "Dėl
mokesčio už vaikų papildomą ugdymą", Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo
Nr.7-196 "Dėl mokesčio už neformaliojo ugdymo paslaugas Ukmergės meno mokykloje nustatymo"
priedo I dalies 4 punkto 4.3. ir 4.4. papunkčius ir juos išdėstyti taip:
"4.3. pradiniam muzikiniam ugdymui:
4.3.1. 2 klasėse (šešiametis ugdymas) - po 5 valandas, iš jų po 3 val.- individualiems, po
2 val. - grupiniams užsiėmimams;
4.3.2. 2-3 klasėse (septynmetis ugdymas) - po 5 valandas, iš jų po 3 val. individualiems, po 2 val. - grupiniams užsiėmimams";
"4.4. pagrindiniam muzikiniam ugdymui:
4.4.1. 3-6 klasėse (šešiametis ugdymo kursas) - po 6 val., iš jų po 3 val. - individualiems,
po 3 val. - grupiniams užsiėmimams;
4.4.2. 4-7 klasėse (septynmetis ugdymo kursas) - po 6 val., iš jų po 3 val. individualiems, po 3 val. - grupiniams užsiėmimams ".

Savivaldybes meras

Algirdas Kopūstas

