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1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011m. gruodžio 22d. 

sprendimu Nr. B1-268 “Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį švietimą nustatymo” ir kitais 

teisės aktais.  

2. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. vaiko tėvai (globėjai) už mokslą Molėtų menų mokykloje moka  

35 litų - 10,14 EUR mėnesinį mokestį.  

3. Mokestis mokamas už pusmečius:  

3.1. už mokslo metų I pusmetį mokamas 140 litų - 40,55 EUR  

3.2. už mokslo metų II pusmetį mokamas 187 litų - 54,16 EUR  

4. Mokestis už neformalųjį vaikų švietimą perskaičiuojamas:  

4.1. jei vaikas dėl ligos nelankė įstaigos visą mėnesį ir pateikė gydytojo pažymą ar jos kopiją;  

4.2. jei tėvai parašo prašymą ir direktoriaus įsakymu mokinys išbraukiamas iš sąrašų.  

5. Mokesčio dydis mažinamas 95 procentais (už I pusmetį – 7 litai - 2,03 EUR,  

už II pusmetį – 9 litai - 2,61 EUR):  

5.1. (kodas S1) kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos 

respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims 

įstatymą (nuo pašalpos skyrimo mėnesio);(soc. parama, kai 1 asm. mažiau 350 Lt.);  

(būtini tėvų ar globėjų prašymai I ir II pusmečiui, menų mokykla duomenis gauna iš soc. skyriaus)  

5.2. (kodas S2), kai vaikas iš socialinės rizikos šeimos,  

( menų mokykla informaciją gauna iš vaikų teisių tarnybos)  

5.3. (kodas S3), kai vaikas turi negalią(liga);  

(būtinas tėvų ar globėjų prašymas, menų mokykla informaciją gauna iš bendrojo lavinimo mokyklos 

mokinių registro),  

6. Mokesčio dydis mažinamas 50 procentų (už I pusmetį - 70 litų - 20,27 EUR,  

už II pusmetį – 94 litai - 27,22 EUR):  

6.1. (kodas S4), kai mokykloje mokosi 2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos;  

( būtinas tėvų ar globėjų prašymas ir vaikų gimimo liudijimų kopijos ir kt. dokumentai, patvirtinantys 

šį faktą),  

6.2. (kodas S5), kai vaikas tampa regioninių, respublikinių ar tarptautinių konkursų laimėtoju  

(1 metus nuo apdovanojimo);  

(mokyklos direktoriaus įsakymas),  

6.3.(kodas S6), vieno skyriaus, kai vaikas lanko Muzikos ir Dailės skyrius; (už vieną sk. pilnai, už 

antrą 50%);  

(būtinas tėvų ar globėjų prašymas),  

6.4. (kodas S7), kai vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – 

VRP) dydžio per mėnesį (mažiau nei 525 litai – 152,05 EUR);  

( būtinas tėvų ar globėjų prašymas, menų mokykla informaciją gauna iš bendrojo lavinimo mokyklos 

mokinių registro),  

6.5. (kodas S8), kai vaikas atvyksta į mokyklą iš kaimo vietovės, esančios toliau negu 10 km nuo 

Molėtų miesto;  

(būtinas tėvų ar globėjų prašymas, menų mokykla duomenis gauna iš seniūnijų).  

7.Kai vienam mokiniui tenka keli mokesčio mažinimo kriterijai, tėvai ar globėjai pasirenka vieną.  

8. Visus prašymus I pusmečio mokesčiui apskaičiuoti, būtina pateikti iki spalio 20 d,  



9. Visus prašymus II pusmečio mokesčiui apskaičiuoti, jeigu keičiasi I pusmetyje dokumentais 

patvirtintos sąlygos, pateikti iki vasario 20 d.  

10. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.  

11. Mokesčio dydis nustatomas pagal šią mokėjimo tvarką ir pateiktus dokumentus spalio mėn. 

pabaigoje ir vasario mėn. pabaigoje mokyklos tarybos posėdyje.  

12. Nustačius mokesčių dydį, išrašomi mokėjimo kvitai (pridedama), kuriuos dalyko mokytojai 

išduoda mokiniams.  

Už I pusmetį sumokėti reikia iki gruodžio 1 dienos, už II pusmetį iki gegužės 1 dienos.  

13. Mokėti DnB banko Molėtų skyriuje, sąskaita LT864010045500090118, ,Swedbank AB,  

sąskaita LT147300010118251340 arba „Perlo“ terminaluose, pildyti mokinio vardu.  

Pildant internetu – Molėtų menų mokykla į/k 191231676  

(už mokslą menų mokykloje ir įrašyti mokinio pavardę)  

14. Atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
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