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BIRŠTONO MENO MOKYKLOS 

ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ RINKIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Birštono meno mokyklos (toliau – Mokykla) atlyginimo už neformalųjį švietimą 

rinkimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarka) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Mokyklos nuostatais ir vykdant Birštono savivaldybės tarybos sprendimus.  

2. Tvarka – dokumentas, reglamentuojantis atlyginimo už neformalųjį švietimą rinkimą 

ir lengvatų taikymą Mokykloje.  

3. Mokykloje atlyginimą už neformalųjį švietimą ir atlyginimo lengvatas nustato Birštono 

savivaldybės taryba.  

4. Teisėti vaiko atstovai – tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal 

įstatymą ar kitą teisės aktą privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir 

teisėtus interesus.  

II SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMAS 

 

5. Atlyginimą už neformalųjį švietimą moka teisėti vaiko atstovai bei suaugusieji, 

besimokantys Mokykloje:  

5.1. nuo mokinio priėmimo į Mokyklą iki išbraukimo iš Mokyklos mokinių sąrašo datos, 

įforminant Mokyklos direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi;  

5.2. atlyginimas už neformalųjį švietimą mokamas už kelis mėnesius iš karto:  

5.2.1. I pusmetyje už rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius;  

5.2.2. II pusmetyje už sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėnesius.  

5.3. atlyginimas už neformalųjį švietimą mokamas į Mokyklos sąskaitą Nr. 

LT977300010083073378, AB Swedbank, banko kodas 73000;  

5.4. pervedant pinigus internetu, mokant banko arba pašto  skyriuose būtina nurodyti 

mokinio vardą, pavardę ir laikotarpį, už kurį mokamas atlyginimas.  

6. Atlyginimas už neformalųjį švietimą už vieną mėnesį yra: 
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6.1. Ankstyvojo meninio ugdymo programoje – 8 Eur; 

6.2. Formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio, profesinės linkmės dailės 

programose – 11 Eur; 

6.3. Formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio, išplėstinio, mėgėjų muzikos 

programose – 13 Eur; 

6.4. Ilgalaikėje saviraiškos dizaino vaikų ugdymo programoje – 8 Eur; 

6.5. Ilgalaikėje saviraiškos dizaino ir dailės suaugusiųjų ugdymo programose – 13 Eur; 

6.6. Ilgalaikėje saviraiškos muzikos suaugusiųjų ugdymo programoje – 20 Eur. 

7. Atlyginimas už neformalųjį švietimą nemokamas mokinių vasaros atostogų laikotarpiu 

nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.  

8. Mokyklai negavus atlyginimo už neformalųjį švietimą nustatytu terminu (I pusmetį - 

iki lapkričio 30 d. ir II pusmetį iki balandžio 30 d.):  

8.1. buhalteris informuoja apie nesumokėtą mokestį mokinių mokytojus;  

8.2. mokytojai iki mėnesio 15 d. (t.y. iki gruodžio 15 d. ir iki gegužės 15 d.) perspėja 

teisėtus vaiko atstovus ir suaugusiuosius, besimokančius Mokykloje, o Mokyklos raštvedė raštiškai 

praneša tėvams arba teisėtiems vaiko atstovams bei suaugusiesiems, besimokantiems Mokykloje, 

apie susidariusį įsiskolinimą;  

8.3. negavus atlyginimo už neformalųjį švietimą mokinys arba suaugusysis braukiamas 

iš Mokyklos mokinių sąrašų, o skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.  

 

III SKYRIUS 

ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS, DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

 

9. Atlyginimo už neformalųjį švietimą lengvatos taikomos:  

9.1. Mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, atlyginimas už neformalųjį 

švietimą mažinamas 100 proc. (pažyma apie socialinės pašalpos gavimą).  

9.2. Pretenduojantys atlyginimą sumažinti 100 procentų prašymą pateikia kartą per 

metus, mokslo metų pradžioje (rugsėjo 1 - 20 dienomis), o pažymą apie socialinės pašalpos gavimą 

pristato periodiškai (2 kartus per metus iki rugsėjo 20 d. ir sausio 20 d.) nuo rugsėjo 1 dienos.  

10. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mažinamas 50 procentų, jeigu:  

10.1. mokinys turi vieną iš tėvų (vaiko gimimo liudijimo kopija, tėvo (motinos) mirties 

liudijimo kopija, teismo sprendimas dėl tėvystės teisių apribojimo ar teismo sprendimas dėl vieno iš 

tėvų dingimo be žinios);  
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10.2. mokiniai iš šeimų, kurių 2 ir daugiau vaikų lanko bet kurią Birštono meno mokyklos 

ugdymo programą. Lengvata taikoma antram ir paskesniems tos pačios šeimos vaikams už vieną iš 

lankomų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų (šeimos sudėties pažyma); 

10.3. gabiems (respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatams) mokiniams, Birštono 

meno mokyklos Mokytojų tarybos siūlymu Mokyklos tarybos sprendimu. 

11. Pretenduojantiems atlyginimą sumažinti 50 procentų dokumentus (prašymą dėl 

atlyginimo sumažinimo, tėvo (motinos) mirties liudijimo kopiją, teismo sprendimo dėl tėvystės teisių 

apribojimo ar teismo sprendimo dėl vieno iš tėvų dingimo be žinios  kopijas, šeimos sudėties pažymą) 

tėvai/globėjai pateikia kartą per metus, mokslo metų pradžioje (rugsėjo 1 - 20 dienomis). 

12. Atlyginimas mažinamas Mokyklos direktoriaus įsakymu, pateikus prašymą ir teisę į 

atlyginimo mažinimą patvirtinančius dokumentus. 

13. Atlyginimo lengvatos netaikomos pavėluotai pateikus dokumentus.  

14. Atlyginimo už neformalųjį švietimą Birštono meno mokykloje gali būti taikomos ne 

daugiau kaip 20 proc. Mokyklos mokinių. 

 

IV SKYRIUS 

TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

15. Teisėti vaiko atstovai ir suaugusieji, besimokantys Mokykloje, turi teisę:  

15.1. gauti informaciją apie atlyginimo už neformalųjį švietimą dydį, pasikeitimus ir 

lengvatas;  

15.2. nustatyta tvarka, pateikus prašymą ir reikiamus dokumentus, gauti atlyginimo už 

neformalųjį švietimą lengvatas.  

16. Teisėti vaiko atstovai ir suaugusieji, besimokantys Mokykloje, privalo:  

16.1. laiku mokėti atlyginimą už neformalųjį švietimą;  

16.2. laiku pateikti prašymą dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą lengvatų taikymo, 

pridedant reikiamus dokumentus;  

16.3 skubiai raštu informuoti Mokyklos raštvedę apie pasikeitusias šeimos aplinkybes ar 

netekus garantijų gauti socialinę pašalpą.  

 

V SKYRIUS 

MOKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

17. Mokytojas privalo:  
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17.1. informuoti tėvus ar kitus teisėtus vaiko atstovus bei suaugusiuosius, besimokančius 

Mokykloje, apie atlyginimo už neformalųjį švietimą dydį, pasikeitimus ir lengvatas.  

17.2. kontroliuoti mokinių atlyginimo už neformalųjį švietimą mokėjimą.  

 

VI SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ RINKIMO TVARKOS 

APRAŠO TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS 

 

18. Atlyginimo už neformalųjį švietimą rinkimo tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2019 m. 

rugsėjo 1 d.  

19. Atlyginimo už neformalųjį švietimą rinkimo tvarkos aprašas gali būti keičiamas 

Mokyklos direktoriaus iniciatyva, pasikeitus Mokyklos nuostatams ar kitiems teisės aktams, 

reglamentuojantiems Mokyklos veiklą, įsigaliojus naujiems Birštono savivaldybės tarybos 

sprendimams.  

20. Mokyklos atlyginimo už neformalųjį švietimą rinkimo tvarkos aprašas skelbiamas 

Mokyklos interneto svetainėje.  

 

_______________________ 


