
ATLYGINIMO DYDIS UŽ MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ 

PAPILDANTĮ FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ 

 

1. Mokestis skaičiuojamas už pusmetį. Mokestis sumokamas už pirmą pusmetį iki  

gruodžio 31 d. ir už antrą pusmetį iki balandžio 30 d.  (2 lentelė) 

Esant pageidavimui, mokinio tėvai (globėjai) gali savarankiškai mokėti už mokslą Molėtų 

menų mokykloje, kas mėnesį pervedant lėšas į mokyklos specialiųjų lėšų sąskaitą (3 lentelė). 

2. Mokestis mokamas pavedimu į mokyklos specialiųjų lėšų sąskaitą  arba „Perlo“ 

terminaluose.  

Pildant internetu: 

 gavėjas Molėtų menų mokykla į/k 191231676  

 Atsiskaitomoji sąskaita LT864010045500090118, Luminor Bank AS; 

 mokėjimo paskirtis –įrašyti mokinio vardą, pavardę. 

3. Tėvams (globėjams) laiku nepateikus reikiamų dokumentų dėl mokesčio už mokslą 

nuolaidos, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.(5 lentelė) 

4. Pateikus dokumentus pavėluotai, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus 

atvejus, kai socialinė parama yra paskirta už praėjusį laikotarpį. 

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

vieną mokesčio nuolaidą.  

6. Jeigu mokestis nesumokamas ilgiau kaip 2 mėnesius, įstaigos vadovas, informavęs tėvus 

(globėjus) ar neformaliojo švietimo programą lankantį suaugusį asmenį, turi teisę nutraukti mokymo 

sutartį. 

7. Tėvai (globėjai) asmenys atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. 

8. Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

9. Nesumokėjus mokesčio už mokslą, baigiančiųjų klasių mokiniams neformaliojo vaikų 

švietimo pažymėjimai neišduodami. 
 

MOKESTIS UŽ MOKSLĄ MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOJE 
1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Skyriaus 

pavadinimas 
Programos pavadinimas 

Mokestis per 

mėnesį 

Mokestis už 

užsiėmimą 

1. Muzikos skyrius 

Ankstyvojo ugdymo programa 12,00 Eur - 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa 13,00 Eur - 

Išplėstinio ugdymo programa 12,00 Eur - 

2. Dailės skyrius 

Ankstyvojo ugdymo programa 12,00 Eur - 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa 13,00 Eur - 

Išplėstinio ugdymo programa 12,00 Eur -  
 

MOKESTIS UŽ MOKSLĄ MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOJE PUSMEČIAIS 

2 lentelė 
Įmokos dydis Ugdymo programos I pusmetis II pusmetis 

100 % 
Ankstyvojo, išplėstinio  48,00 Eur 66,00 Eur 

Pradinio, pagrindinio 52,00 Eur 71,51 Eur 

50 % nuolaida 
Ankstyvojo, išplėstinio  24,00 Eur 33,00 Eur 

Pradinio, pagrindinio 26,00 Eur 35,76 Eur 
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 MOKESTIS UŽ MOKSLĄ MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOJE, KAI MOKAMA 
MĖNESIAIS 

3 lentelė 
Įmoko

s dydis 

Rugsėji

s  

Spali

s 

Lapkriti

s 

Gruodi

s 

Sausi

s 

Vasari

s 

Kova

s 

Balandi

s 

Geguž

ė 

Birželi

s 

100 % 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6,00 

 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 6,50 

-50 % 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 

 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 3,25 

 

ATLYGINIMO DYDIS UŽ MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS TEIKIAMĄ MUZIKOS 

INSTRUMENTŲ NUOMOS PALAUGĄ 

4 

lente

lė 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Mokestis per 

mėnesį 

1. Ankstyvojo ugdymo programa 2,00 Eur 

2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa 2,00 Eur 

3. Išplėstinio ugdymo programa 2,00 Eur 

 

MOKESČIO UŽ MOKSLĄ MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOJE NUOLAIDOS IR 

DOKUMENTAI 

5 lentelė 
Eil. 

Nr. 

Nuolaidos sąlygos Reikalingi pateikti 

Dokumentai 

Dokumentų pateikimo 

periodiškumas 

100 % nuolaida 
1. Kai mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai) gauna piniginę socialinę 

paramą pagal Lietuvos respublikos 

piniginės socialinės paramos 

nepasiturinčioms šeimoms ir 

vieniems gyvenantiems asmenims 

įstatymą (nuo pašalpos skyrimo 

mėnesio iki jos pabaigos). 

1. Prašymas; 

2. Pažyma iš Molėtų rajono 

savivaldybės socialinės 

paramos skyriaus. 

1. I pusmečiui iki 

spalio 10 d., II pusmečiui 

iki vasario 10 d. 

2. Pratęsus socialinę 

paramą, būtina pristatyti 

naują pažymą. 

2. Kai mokinys yra iš socialinės 

rizikos šeimos. 

1. Prašymas; 

2. Pažyma iš Molėtų rajono 

savivaldybės socialinės 

paramos skyriaus. 

 I pusmečiui iki 

spalio 10 d. 

 II pusmečiui iki 

vasario 10 d. 

3. Kai mokinys turi negalią (liga); 1. Prašymas 

2. Neįgalumą 

patvirtinančius dokumentus; 

 Vieną kartą.  

 Pratęsus neįgalumą, 

jį įrodantys dokumentai 

pristatomi į mokyklą 

nedelsiant. 

4. Kai mokinys yra našlaitis (nėra 

abiejų tėvų). 

1. Prašymas 

2. Abiejų tėvų netekties 

dokumentų kopijas; 

 Vieną kartą. 

5. Kai mokinys yra Molėtų vaikų 

savarankiško gyvenimo namų 

auklėtinis.  

1. Prašymas; 

2. Dokumentus, 

patvirtinančius, kad mokinys 

yra globos namų auklėtinis. 

 Vieną kartą, nebent 

keičiasi gyvenimo sąlygos. 

6. Kai mokinys tampa 

respublikinių ar tarptautinių konkursų 

laimėtoju (1 metus nuo 

apdovanojimo). 

1. Prašymas; 

2. Laureato pažymėjimo, 

diplomo kopija. 

 Vieną kartą. 
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Eil. 

Nr. 

Nuolaidos sąlygos Reikalingi pateikti 

Dokumentai 

Dokumentų pateikimo 

periodiškumas 

7. Kai mokinys dėl ligos nelankė 

įstaigos visą kalendorinį mėnesį 

1. Prašymas 1. Vieną kartą. 

8. Kai dėl susidariusių objektyvių 

priežasčių vieną kalendorinį mėnesį 

ar daugiau mokykloje nevykdomos 

programos 

1. Molėtų menų 

mokyklos direktoriaus 

įsakymas. 

- 

50 % mokesčio nuolaida 
1. Kai mokykloje mokosi 2 ir 

daugiau vaikų iš vienos šeimos. 

1. Prašymas; 

2. Dokumentai, 

patvirtinantys šeimos sudėtį 

arba vaikų gimimo liudijimų 

kopijos; 

 Vieną kartą. 

2. Kai mokinys lanko Muzikos ir 

Dailės skyrius (už antrą specialybę);  

1. Prašymas  Vieną kartą. 

3. Kai mokinys yra našlaitis ir auga 

nepilnoje šeimoje (nėra vieno iš 

tėvų). 

1. Prašymas 

2. Vieno tėvo netekties 

dokumentų kopija; 

 Vieną kartą. 

4. Kai vienam šeimos nariui tenka 

mažiau nei 1,5 valstybės remiamų 

pajamų (toliau – VRP) dydžio per 

mėnesį. 

1. Prašymas; 

2. Pajamas įrodantys 

dokumentai  

Arba:  

pažyma iš bendrojo 

ugdymo įstaigos apie suteiktą 

nemokamą maitinimą. 

- Kai pateikiamos 

pažymos rodančios 

pajamas: 

 I pusmečiui iki 

spalio 10 d. 

 II pusmečiui iki 

vasario 10 d. 

Arba: 

- Vieną kartą į 

mokslo metus, kai 

pateikiama pažyma iš 

bendrojo ugdymo įstaigos. 

Dokumentai pateikiami iki 

spalio 10 d. 

 

5. Kai mokinys atvyksta į mokyklą 

iš kaimo vietovės, esančios toliau 

negu 10 km nuo Molėtų miesto 

(išskyrus tuos atvejus, kai mokykla 

apmoka kelionės išlaidas į / iš 

mokyklos ir tuos atvejus, kai 

užsiėmimai yra organizuojami kaimo 

vietovių bendrojo ugdymo įstaigų 

patalpose). 

1. Prašymas; 

2. Gyvenamosios vietos 

deklaraciją. 

 Vieną kartą, nebent 

keičiasi deklaruojama 

gyvenamoji vieta. 

 
 

___________________________________ 


