VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VARöNOS RAJONO NEFORMALIOJO UGDYMO
MOKYKLOSE TEIKIAMAS PASLAUGAS NUSTATYMO
2012 m. birželio 26 d. Nr. T-VII-460
Var÷na
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.551049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 ir 37 punktais ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo (Žin., Nr.1991, Nr.23-593; 2011, Nr.38-1804) 70 straipsnio 9
punktu, Var÷nos rajono savivaldyb÷s taryba nusprendžia:
1. Nustatyti:
1.1. atlyginimo dydį už Var÷nos Jadvygos Čiurlionyt÷s menų mokykloje teikiamas
paslaugas (pridedama);
1.2. atlyginimo dydį už Var÷nos sporto mokykloje teikiamas paslaugas (pridedama);
1.3. atlyginimo dydį už Var÷nos moksleivių kūrybos centre teikiamas paslaugas
(pridedama).
2. P r i p a ž i n t i netekusiu galios Var÷nos rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m.
vasario 22 d. sprendimą Nr. T-VI-1157 „D÷l Var÷nos rajono savivaldyb÷s Neformaliojo ugdymo
mokyklų teikiamų paslaugų kainų ir gautų pajamų naudojimo tvarkos aprašų tvirtinimo“.
3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. rugs÷jo 1 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Savivaldyb÷s meras

Elvinas Jankevičius

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ved÷jo
pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus ved÷ją
Regina Svirskien÷
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PATVIRTINTA
Var÷nos rajono savivaldyb÷s tarybos
2012 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-VII-460

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VARöNOS JADVYGOS ČIURLIONYTöS MENŲ
MOKYKLOJE TEIKIAMAS PASLAUGAS

1. Atlyginimo dydis už pasirinktą neformaliojo vaikų švietimo programą per m÷nesį:
1.1. fortepijono, akordeono, pučiamųjų, styginių specialybių ugdymo programas
(toliau individualias programas) – 30 Lt;
1.2. chorinio dainavimo, dail÷s ugdymo, teatrinio ugdymo programas (toliau grupines
programas) - 25 Lt;
1.3. ankstyvojo muzikinio ugdymo programas - 23 Lt;
1.4. muzikos m÷g÷jų individualias ugdymo programas – 30 Lt;
1.5. grupines muzikos m÷g÷jų ir dail÷s išpl÷stinio ugdymo programas - 25 Lt;
2. Taikomos lengvatos:
2.1. nuo atlyginimo mok÷jimo už pasirinktas ugdymo programas atleidžiami:
2.1.1. mokiniai su negalia (pateikus neįgalumą patvirtinančius dokumentus);
2.1.2. vaikų globos namų aukl÷tiniai (pateikus vaikų globos namų aukl÷tinių statusą
patvirtinančius dokumentus);
2.1.3. mokiniai iš socialiai remtinų šeimų (pateikus pažymą apie gaunamą socialinę
pašalpą);
2.1.4. respublikinių ir tarptautinių konkursų diplomantai ir laureatai (dviems
m÷nesiams);
2.2. atlyginimo dydis kiekvienam vaikui mažinamas 50 %, jeigu mokyklą lanko du ir
daugiau tos pačios šeimos, kurios pajamų suma vienam šeimos nariui mažesn÷ nei 1,5 valstyb÷s
remiamos pajamos per m÷nesį, vaikų;
2.3. prašymai d÷l lengvatų taikymo mokyklos direktoriui pateikiami du kartus per
metus - pirmojo pusmečio pradžioje iki einamųjų metų sausio 20 d. ir antrojo pusmečio pradžioje –
iki einamųjų metų rugs÷jo 20 d. arba pasikeitus finansinei šeimos pad÷čiai iki einamojo m÷nesio 10
d.. Pateikus dokumentus pav÷luotai, atlyginimo dydis už pra÷jusį laiką neperskaičiuojamas,
išskyrus atvejus, kai socialin÷ pašalpa yra paskirta už pra÷jusį laikotarpį.
3. Lengvatos netaikomos:
3.1. jei mokiniai nepažangūs;
3.2. jei mokinys praleidžia daugiau nei 30% pamokų per pusmetį be pateisinamos
priežasties.
4. Atlyginimo dydis už mokinių neformaliojo švietimo programas mokamas už
m÷nesius, kuriais vykdomos ugdymo programos.
5. Atleidimas nuo atlyginimo mok÷jimo už pasirinktą programą įforminamas
mokyklos direktoriaus įsakymu.
6. Dalyvio mokestis vykdant festivalius - 10 Lt vienam dalyviui.
7. Dalyvio mokestis rengiant konkursus - 35 Lt vienam dalyviui.
_______________
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PATVIRTINTA
Var÷nos rajono savivaldyb÷s tarybos
2012 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-VII-460

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VARöNOS SPORTO MOKYKLOJE TEIKIAMAS
PASLAUGAS

1. Autobuso NEOPLAN N 213 nuoma už vieną kilometrą – 1,80 Lt ir už vieną
valandą – 12,60 Lt.
______________________
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PATVIRTINTA
Var÷nos rajono savivaldyb÷s tarybos
2012 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-VII-460

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VARöNOS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRE TEIKIAMAS
PASLAUGAS

1. Atlyginimo dydis už dalyvavimą pasirinktoje neformaliojo vaikų švietimo
programoje (išskyrus 2 punkte nurodytą) – 5 Lt per m÷nesį.
2 Atlyginimo dydis už dalyvavimą neformaliojo vaikų švietimo programose
vykdomose choreografijos studijoje „Mikitukas“ – 8 Lt per m÷nesį.
3. Pirmame punkte nustatytas atlyginimo dydis mokamas tuo atveju:
3.1. jeigu vaikas gali gauti lygiavertę paslaugą bendrojo ugdymo mokykloje, kurioje
jis mokosi, nemokamai;
3.2. jeigu už lygiavertę paslaugą kitoje mokykloje yra mokama.
4. Atlyginimo dydis už mokinių neformaliojo švietimo programas mokamas už
m÷nesius, kuriais vykdomos ugdymo programos.
5. Atleidimas nuo atlyginimo už pasirinktą neformaliojo vaikų švietimo programą
įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

_________________

T-VII-460 mokestis neform.ugd.mok

