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2009 m. birželio 29 d. Nr. 1-881
Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,
1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr.103-3755) 72 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr.1526 ,,Dėl užmokesčio už vaikų
papildomą ugdymą“ (Žin., 2000, Nr.2-43), atsižvelgdama į Marijampolės muzikos mokyklos 200905-11 raštą Nr. V5-123 „Dėl neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo“, Marijampolės dailės
mokyklos 2009-05-11 raštą Nr. 2-166 „Dėl neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo“,
Marijampolės moksleivių kūrybos centro 2009-05-11 raštą Nr. 2-167 „Dėl mokesčio už būrelius
moksleivių kūrybos centre“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Nustatyti neformaliojo švietimo mokestį:
1.1. Marijampolės dailės mokykloje (1 priedas);
1.2. Marijampolės muzikos mokykloje (3 priedas);
1.3. Marijampolės moksleivių kūrybos centre (2 priedas).
2. Pripažinti netekusiais galios:
2.1.Marijampolės savivaldybės tarybos 2004-06-29 sprendimą Nr. 1-339 „Dėl neformaliojo
švietimo mokesčio nustatymo“.
2.2.Marijampolės savivaldybės tarybos 2006-06-02 sprendimą Nr. 1-809 „Dėl mokesčio už
mokymąsi Marijampolės muzikos mokykloje nustatymo“
3. Sprendimas įsigalioja nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.
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MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO
MOKESTIS
1. Nustatomas Marijampolės moksleivių kūrybos centro neformaliojo švietimo mokestis už
kiekvieną mokslo metų mėnesį, kai ugdymo programai vienai grupei skiriama iki 4 valandų per
savaitę:
1.1. choreografijos krypties būrelių ugdytiniams – 25 Lt;
1.2. mokymo groti instrumentu, dainavimo, dramos būrelių ugdytiniams – 20 Lt;
1.3. dailės, dizaino, kalbų mokymo krypties būrelių ugdytiniams – 15 Lt;
1.4. turistų, orientavimosi sporto, gamtos, istorijos, technologinių krypčių ir kitų nepaminėtų
būrelių ugdytiniams – 10 Lt;
1.5.choro ,,Vyturėlis“ nariams – 10 Lt.
2. Neformaliojo švietimo mokestis mažinamas 50 % vaikams iš šeimų, kurių pajamos
vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų
remiamų pajamų dydžio.
3.Nuo mokesčio atleidžiami:
3.1. socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikai, pristatę pažymas iš Marijampolės
savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus,
pažymoje nurodytam laikui;
3.2. neįgalieji vaikai, pateikę gydytojų konsultacinės komisijos pažymas;
3.3. kraštotyros, etnokultūros būrelių, jaunimo organizacijų ir pilietinių sambūrių nariai.
4. Moksleivių kūrybos centro neformaliojo švietimo mokestis turi būti sumokamas pagal
Moksleivių kūrybos centro direktoriaus nustatytą tvarką. Mokinį, laiku nesumokėjusį mokesčio,
direktorius turi teisę išbraukti iš Moksleivių kūrybos centro mokinių sąrašų.
5. Surinktos lėšos apskaitomos Moksleivių kūrybos centro biudžetinių lėšų specialiosioms
programoms vykdyti sąskaitoje.
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