PATVIRTINTA
Meno mokyklos direktoriaus
2018 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V1-3
MOKESČIO UŽ UGDYMĄ SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS
1. Neformaliojo švietimo mokestis Marijampolės meno mokykloje skaičiuojamas
vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-180 „Dėl
mokesčio už ugdymą Marijampolės meno mokykloje“ (suvestinė redakcija nuo 2017-07-13).
II. MOKESČIO DYDIS, LENGVATOS
2. Nustatytas mokestį už ugdymą Marijampolės meno mokykloje už kiekvieną mokslo metų
mėnesį:
2.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo, ankstyvojo dailės dalyko, dainavimo dalyko, sceninės
choreografinės raiškos, pradinio dailės ugdymo, integruoto meninio ugdymo programų mokiniams
– 12,0 Eur;
2.2. choreografijos dalyko, violončelės, liaudies instrumentų dalykų programų mokiniams –
13,0 Eur;
2.3. dailės pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programų mokiniams – 14,0 Eur;
2.4. muzikos saviraiškos (mėgėjų), išplėstinio muzikinio ugdymo, pagrindinių
(instrumentinių) dalykų ugdymo programų mokiniams – 15,0 Eur;
2.5. suaugusiems (sulaukusiems 18 metų ir nesimokantiems bendrojo ugdymo mokyklose)
už muzikinio ir dailės ugdymo programas – 22,0 Eur;
3. Nustatytos nuomos paslaugų kainas:
3.1. už muzikos instrumentą, kai Meno mokyklos mokinys išsineša jį į namus – 3,0 Eur per
mėnesį;
3.2. už muzikos instrumentą, kai kiti asmenys išsineša jį į namus – 5,0 Eur per mėnesį; 3.3.
už vieną tautinių rūbų komplektą, kai juo naudojasi iki 10 kalendorinių dienų – 3,0 Eur;
3.4. už vieną tautinių rūbų komplektą, kai juo naudojasi nuo 11 kalendorinių dienų iki vieno
mėnesio – 5,0 Eur.
4. Nustatyti mokestį mokyklos organizuojamų regioninių, respublikinių ir tarptautinių
muzikinių festivalių ir konkursų (individualiems atlikėjams ar kolektyvams), seminarų suaugusiems
dalyviams:
4.1. regioninio muzikinio festivalio – 5,0 Eur;
4.2. regioninio muzikinio konkurso, muzikinio festivalio – 7,0 Eur;
4.3. respublikinio muzikinio konkurso – 10,0 Eur;
4.4. dailės seminaro iki 6 val. – 12,0 Eur;
4.5. tarptautinio muzikinio festivalio – 15,0 Eur;
4.6. tarptautinio muzikinio konkurso – 25,0 Eur.
5. Mažinamas mokestis už ugdymą 50%:
5.1. neįgaliems vaikams, pateikusiems Gydytojų konsultacinės komisijos pažymas arba
neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
5.2. socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, pristačiusiems pažymas iš Marijampolės
savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus, pažymoje nurodytam laikui.
6. Mokyklos vyresnysis buhalteris, apskaičiavęs mokestį už mokslą, atspausdina
atsiskaitymo kvitus. Mokiniams ar jų tėvams (globėjams) kvitus perduoda pagrindinio dalyko
mokytojas.
7. Neformaliojo švietimo mokestis priimamas „Perlas“ terminaluose. Mokant už mokslą
internetu mokėjimo pavedime būtina nurodyti tabelio numerį, mokinio pavardę ir vardą.

8. Mokesčio už mokslą kvitai spausdinami kas du mėnesius: rugsėjo ir spalio mėnesius iki
spalio 15 d. ir t.t.
9. Dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus pamokas mokestis už mokymąsi nemažinamas ir nuo
mokesčio neatleidžiama.
10. Mokesčio sumokėjimą kontroliuoja pagrindinio dalyko mokytojas ir mokyklos
vyresnysis buhalteris.
11. Mokykla apie susidariusį įsiskolinimą informuoja tėvus (globėjus) žodžiu, vėliau
raštiškai.
12. Mokestis nemokamas mokinių vasaros atostogų metu.
13. Baigiančiųjų klasių mokiniams, nesumokėjusiems mokesčio už mokslą, neformaliojo
vaikų švietimo pažymėjimai neišduodami.
14. Tėvams pateikus prašymą ir Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių
paslaugų skyriaus pažymą iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, lengvata pažymoje nurodytam
terminui taikoma nuo einamojo mėnesio 1 dienos.
15. Tėvams prašymus pateikus vėliau, lengvata taikoma nuo sekančio mėnesio 1 dienos.
16. Tėvams prašymus pateikus iki einamojo mėnesio 10 d. dėl vaiko išbraukimo iš mokinių
sąrašų, mokestis už mokslą neskaičiuojamas nuo einamojo mėnesio 1 dienos.
17. Mokiniams, baigusiems mokyklą ar išbrauktiems iš mokinių sąrašo ir permokėjusiems
mokestį už mokslą, tėvų prašymu permokėta mokesčio suma, pervedama į asmeninę sąskaitą.
III. VIDINIAI DOKUMENTAI
18. Surinktos ugdymo mokesčio lėšos apskaitomos Meno mokyklos veiklos pajamų
sąskaitoje.
19. Meno mokykloje naudojami šie su tėvų įnašu susiję vidiniai dokumentai:
19.1. Įnašų žiniaraštis (1 priedas);
19.2. Kvitas (2 priedas).
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Po raštiško pranešimo per 2 mėnesius nesumokėjus mokesčio už neformalųjį švietimą,
mokinys gali būti išbraukiamas iš Meno mokyklos mokinių sąrašų, o skola išieškoma įstatymų
nustatyta tvarka.
________________________________________

