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ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ
UGDYMĄ BEI NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE
NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Atlyginimo dydžio nustatymo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį
švietimą Širvintų meno mokykloje (toliau – Meno mokykla) tvarkos aprašas (toliau – aprašas)
nustato atlyginimo dydį (toliau – atlyginimas), atlyginimo mokėjimo ir lengvatų taikymą.
2. Mokiniams siūlomos formalųjį švietimą papildančios muzikinio ir dailės ugdymo
programos:
2.1. pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai);
2.2. pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai);
2.3. pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (3 metai);
2.4. pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai).
3. Mokiniams siūlomos neformaliojo švietimo muzikinio ir dailės (neprivalomos)
programos:
3.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo (1–2 metai);
3.2. išplėstinio muzikinio ugdymo (1–4 metai, programa bus vykdoma tik 2019–2020
mokslo metais);
3.3. meninės saviraiškos (1–4 metai);
3.4. ankstyvojo dailės ugdymo (1–2 metai);
3.5. priešmokyklinio dailės ugdymo (1–metai);
3.6. pasirenkamieji dalykai (antrasis instrumentas, ne branduolio );
4. Muzikinio ugdymo formalųjį švietimą papildantį programų branduolio dalykams per
savaitę skiriama valandų:
4.1. pradinio muzikinio ugdymo programa pirmos klasės mokiniams – 4;
4.2. pradinio muzikinio ugdymo programa antros klasės mokiniams – 4,5;
4.3. pradinio muzikinio ugdymo programa trečios klasės mokiniams – 5;
4.4. pradinio muzikinio ugdymo programa ketvirtos klasės mokiniams – 5;
4.5. pagrindinio muzikinio ugdymo programa penktos klasės mokiniams– 6;
4.6. pagrindinio muzikinio ugdymo programa šeštos klasės mokiniams– 6;
4.7. pagrindinio muzikinio ugdymo programa septintos klasės mokiniams– 6;
4.8. pagrindinio muzikinio ugdymo programa aštuntos klasės mokiniams– 4.
5. Muzikinio ugdymo neformaliojo švietimo programoms per savaitę skiriama valandų:
5.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo programai – 2;
5.2. išplėstinio muzikinio ugdymo programai – 5;
5.3. meninės saviraiškos programai – 1–2;
5.4. pasirenkamieji dalykai – 1.
6. Dailės ugdymo formalųjį švietimą papildantį programų branduolio dalykams per savaitę
skiriama valandų:
6.1. pradinio dailės ugdymo programa pirmos klasės mokiniams – 4;
6.2. pradinio dailės ugdymo programa antros klasės mokiniams – 4;
6.3. pradinio dailės ugdymo programa trečios klasės mokiniams – 4;
6.4. pagrindinio dailės ugdymo programa ketvirtos klasės mokiniams – 8;
6.5. pagrindinio dailės ugdymo programa penktos klasės mokiniams – 9;

6.6. pagrindinio dailės ugdymo programa šeštos klasės mokiniams – 12;
6.7. pagrindinio dailės ugdymo programa septintos klasės mokiniams – 10.
7. Dailės ugdymo neformaliojo švietimo programoms per savaitę skiriama valandų:
7.1. ankstyvojo dailės ugdymo – 2;
7.2. priešmokyklinio dailės ugdymo – 2.
8. Suaugusiųjų saviraiškos programos:
8.1. muzikavimo – 1 valanda per savaitę, mokymai individualūs;
8.2. dailės – 1 valanda per savaitę, mokymai grupiniai.
9. Apraše vartojamos sąvokos:
9.1. BSI – bazinė socialinė išmoka;
9.2. VRP – valstybės remiamos pajamos;
9.3. besimokantis suaugęs asmuo – asmuo, savanoriškai už savo lėšas tobulinantis savo
meninės raiškos ar muzikavimo gebėjimus.
10. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
II SKYRIUS
ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMAS, MOKĖJIMO TVARKA, LENGVATŲ
TAIKYMAS
11. Atlyginimas už privalomas pagrindinį formalųjį švietimą papildančias ugdymo
programas (mėnesinis atlyginimas):
11.1. pradinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) – 53% BSI;
11.2. pagrindinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) – 58% BSI;
11.3. pradinio dailės ugdymo 1-3 klasių mokiniams – 40% BSI;
11.4. pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4-7 klasių mokiniams – 45%
BSI.
12. Atlyginimas už neprivalomus pasirenkamuosius neformaliojo švietimo dalykus
(mėnesinis atlyginimas):
12.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo – 35% BSI;
12.2. išplėstinio muzikinio ugdymo – 58% BSI;
12.3. meninės saviraiškos – 35% BSI;
12.4. ankstyvojo dailės ugdymo pažinimo – 35% BSI;
12.5. priešmokyklinio dailės ugdymo– 35% BSI;
12.6. pasirenkamųjų dalykų (antrasis instrumentas) – 35% BSI.
13. Jei mokinys renkasi meno mokykloje 2 programas (muzikinę formalųjį švietimą
papildančią ugdymo programą ir dailės formalųjį švietimą papildančią programą), atlyginimo dydis
– už kiekvieną programą atskirai (mėnesinis atlyginimas).
14. Atlyginimas už suaugusiųjų užsiėmimus (mėnesinis atlyginimas):
14.1. muzikavimo – 1,25 BSI;
14.2. dailės – 1,05 BSI.
15. Atlyginimo mažinimas taikomas tik už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir lengvata
taikoma tik už vieną formalųjį švietimą papildančią programą.
16. Atlyginimas mažinamas 100 proc.:
16.1. mokiniams, turintiems negalią, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus.
17. Jei meno mokyklą lanko 2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, tai vienam vaikui
atlyginimas mažinamas 70 proc., antram – 50 proc., kitiems – 30 procentų, pateikusiems prašymą.
18. Atlyginimas mažinamas 50 procentų:

18.1. mokiniams, kurių šeimos valstybės remiamos pajamos vienam nariui yra mažesnės
kaip 1,0 VRP dydžio (pateikus tai patvirtinančią pažymą);
18.2. mokiniams, kurių abiem tėvams (globėjams, rūpintojams) nustatytas ne didesnis kaip
40 procentų darbingumo lygis ir pateikiami patvirtinantys dokumentai.
19. Atlyginimas mažinamas 20 procentų:
19.1. itin gabiems mokiniams meno mokyklos mokytojų tarybos teikimu, direktoriaus
įsakymu, bet ne daugiau kaip 5% nuo bendro meno mokyklos mokinių skaičiaus;
19.2. mokiniams, kurių šeimos valstybės remiamos pajamos vienam nariui yra mažesnės
kaip 1,5 VRP dydžio (pateikus tai patvirtinančią pažymą).
20. Atlyginimas už Meno mokyklos teikiamas paslaugas mažinamas visiems Meno mokyklą
lankantiems mokiniams:
20.1. jei mokinys ne mažiau nei dvi savaites nelankė pamokų dėl ligos ir atvykęs į mokyklą
pateikė argumentuotą tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką pranešimą;
20.2. jei mokinys nelankė pamokų mokinių atostogų bendrojo ugdymo mokyklose metu ir
ne vėliau nei trys dienos iki atostogų tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikė prašymą atleisti nuo
atlyginimo;
20.3. oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių
mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai, – kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į
Meno mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas.
20.4. Meno mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar
gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius
ugdymo procesą, Meno mokyklos direktorius sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo
procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.
21. Sumažinus atlyginimą už pamokas 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 papunkčiuose nustatytais
atvejais, atlyginimas už ugdymą skaičiuojamas proporcingai už to mėnesio ugdymo plane nustatytas
mokslo dienas. Tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštiškus pranešimus dėl 20.1 ir 20.2
papunkčiuose nurodytų priežasčių, perskaičiuojamas praėjusio mėnesio atlyginimas ir skaičiuojamas
einamojo mėnesio atlyginimas. Meno mokyklos nustatytu laiku nepateikus prašymų, pranešimų
atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.
22. Visais atvejais atlyginimas perskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 d.
23. Lengvatų taikymas įforminamas Meno mokyklos direktoriaus įsakymu (nuo dokumentų
pateikimo Meno mokyklai per tris darbo dienas) ne ilgesniam laikotarpiui kaip vieneriems mokslo
metams.
24. Meno mokyklai nustačius, kad atlyginimas nesumokėtas ar sumažintas neteisėtai,
atlyginimas yra perskaičiuojamas.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Pasikeitus ar išnykus aplinkybėms ir netekus teisės į atlyginimo lengvatą, tėvai (globėjai,
rūpintojai) privalo nedelsdami raštu apie tai pranešti Meno mokyklos direktoriui.
26. Nesumokėjus atlyginimo arba nesumokėjus 24 punkte nustatytos nepriemokos daugiau
kaip 30 kalendorinių dienų, Meno mokyklos direktorius įsakymu pašalina mokinį iš Meno mokyklos
apie tai tėvus (globėjus, rūpintojus) įspėjęs raštu prieš 5 darbo dienas.
27. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų duomenų ir dokumentų teisingumą.
28. Įmokos ir skolos už teikiamas Meno mokyklos paslaugas apskaitomos ir išieškomos
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Meno mokyklos direktorius finansinę atskaitomybę pateikia Širvintų rajono savivaldybės
(toliau – Savivaldybės) administracijos Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio planavimo poskyriui pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintas
formas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytais terminais.
30. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo reikmėms, reikalingoms mokinio ugdymo procesui,
gali būti naudojamos meno mokyklos materialinei bazei stiprinti, ūkio ir administravimo išlaidoms
padengti, atlyginimams.
31. Meno mokyklai draudžiama iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties mokinio papildomai
rinkti rinkliavas, išskyrus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) savanorišką teisės aktų nustatyta tvarka
teikiamą paramą Meno mokyklai.
32. Lėšos kaupiamos atskiroje Meno mokyklos sąskaitoje ir iš jos pervedamas į
Savivaldybės biudžeto sąskaitą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
33. Meno mokyklos direktorius yra tiesiogiai atsakingas už šio aprašo paskelbimą meno
mokyklos bendruomenės nariams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teisingos informacijos ir
tikslių duomenų pateikimą Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės merui,
Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui.
34. Už šio aprašo vykdymą tiesiogiai atsako Meno mokyklos vadovas Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
35. Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius vieną kartą per metus
patikrina, kaip laikomasi šiuo aprašu reglamentuotos tvarkos.
36. Atskaitomybės kontrolę atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės
administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
37. Atlyginimo mokėjimo tvarką, sąlygas ir terminus nustato Meno mokyklos direktorius.
38. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
______________________________________

