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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi,  

Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr.1526 ,,Dėl užmokesčio už vaikų papildomą 

ugdymą“, Marijampolės savivaldybės pasirengimo įsivesti eurą veiklos plano, patvirtinto  

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. DV-

843 „Dėl pasirengimo įsivesti eurą veiklos plano tvirtinimo“, 1.2 punktu Marijampolės 

savivaldybės taryba n u s p r endž i a :  

1. Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 sprendimo Nr.1-881 

„Dėl neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo“: 

1.1. 1 priedo ,,Marijampolės dailės mokyklos neformaliojo švietimo mokestis" 1 ir 2 

punktus ir juos išdėstyti taip:  

„1. Nustatomas Marijampolės dailės mokyklos neformaliojo švietimo mokestis už kiekvieną 

mokslo metų mėnesį: 

1.1. pradinio ugdymo programos mokiniams - 10,14 Eur; 

1.2. pagrindinio ugdymo programos mokiniams - 11,58 Eur; 

1.3. išplėstinio ugdymo programos mokiniams – 11,58 Eur; 

1.4. suaugusiems (sulaukusiems 18 m. ir nesimokantiems bendrojo lavinimo mokyklose) – 

18,83 Eur. 

2. Už Dailės mokykloje vedamus iki 3 valandų trukmės seminarus nustatomas 4,34 Eur. 

mokestis kiekvienam suaugusiam seminaro dalyviui.“; 

1.2. 2 priedo ,,Marijampolės moksleivių kūrybos centro  neformaliojo švietimo mokestis“ 1  

punktą ir jį išdėstyti taip: 

„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 – 7,24 Eur; 

1.2. mokymo groti instrumentu, dainavimo, dramos būrelių ugdytiniams – 5,79 Eur; 

1.3. dailės, dizaino, kalbų mokymo krypties būrelių ugdytiniams – 4,34 Eur; 

1.4. turistų, orientavimosi sporto, gamtos, istorijos, technologinių krypčių ir kitų nepaminėtų 

būrelių ugdytiniams – 2,90 Eur Lt; 

1.5.choro ,,Vyturėlis“ nariams – 2,90 Eur.“; 

1.3. 3 priedo ,,Marijampolės muzikos mokyklos neformaliojo švietimo mokestis" 1 punktą ir 

jį išdėstyti taip: 

 „1. Nustatomas Marijampolės muzikos mokyklos neformaliojo švietimo mokestis už 

kiekvieną mokslo metų mėnesį: 
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 1.1. mokiniams, besimokantiems sceninės choreografinės raiškos – 10,14 Eur; 

 1.2. mokiniams, besimokantiems dainavimo dalyko – 10,72 Eur; 

 1.3. mokiniams, besimokantiems muzikos saviraiškos (mėgėjų) ir išplėstinio muzikinio 

ugdymo – 13,03 Eur; 

 1.4. mokiniams, besimokantiems choreografijos dalyko - 11,58 Eur; 

 1.5. mokininiams, besimokantiems violončelės, liaudies instrumentų dalykų - 11,58 Eur; 

 1.6. mokiniams, besimokantiems pagrindinių (instrumentinių) dalykų - 13,03 Eur; 

 1.7. suaugusiems (sulaukusiems 18 metų ir nesimokantiems bendrojo lavinimo mokyklose), 

- 20,27 Eur.“. 

 2. Sprendimas įsigalioja euro įvedimo dieną, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos euro 

įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme. 

 

 

 

Savivaldybės meras  Vidmantas Brazys 
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