
 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL  KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO 

MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

2021 m. liepos 22 d. Nr. T2-185 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 

16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 

15 straipsnio 4 dalimi, 29 straipsnio 6 dalimi ir 70 straipsnio 9 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės 

taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. 

sprendimą Nr. T2-185 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d. 

4. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto 

svetainėje. 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas 
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Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo 

vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklų veiklos 

organizavimo tvarkos aprašo 

priedas 

 

 

ATLYGINIMO DYDIS UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ 

MOKYKLOJE IR CENTRE 

 

Eil. 

Nr. 
Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjas 

Atlyginimo dydis 

už mėnesį (eurais) 

1. Muzikos ir dailės mokyklų programos: 

1.1. Ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ugdymo  20,00 

1.2. Profesinės linkmės ugdymo  25,00 

1.3. Neformaliojo vaikų švietimo (mėgėjų) 15,00 

1.4. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (mėgėjų)  60,00 

1.5. Pasirenkamųjų muzikinių dalykų (prie ankstyvojo, pradinio, 

pagrindinio ugdymo bei profesinės linkmės programų) 

1,50 

2. Šokio ugdymo programos: 

2.1. Ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ugdymo 20,00 

2.2. Pasirenkamųjų dalykų (prie ankstyvojo, pradinio, pagrindinio 

ugdymo bei profesinės linkmės programų) 

1,50 

3. Neformaliojo vaikų švietimo centrų programos: 

3.1. pasirinkus: 

3.1.1. 2–4 savaitines valandas 6,00 

3.1.2. 5–6 savaitines valandas 9,00 

3.1.3. 7–10 savaitinių valandų 12,00 

3.2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (mėgėjų) 60,00 

3.3. Atviros vaikų erdvės vaikams, patiriantiems socialinę atskirtį Nemokamai 

3.4. Klubo nario mokestis 5,00 

3.5. Atviros jaunimo erdvės Nemokamai 

 

Atlyginimo dydis už neformalųjį vaikų švietimą keičiamas Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu, jeigu per laikotarpį nuo patvirtinto dydžio 20 procentų pasikeitė Klaipėdos miesto 

savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų sąnaudos. Atlyginimo dydis perskaičiuojamas pagal 

formules: 

1. Muzikos ir dailės mokyklose – AD = (DUF+PP+A) : S : 9 mėn. x 0,07; 

2. Neformaliojo vaikų švietimo centruose – AD = (DUF+PP+A) : S : 9,5 mėn. x 0,08. 

Formulės paaiškinimas: 

AD – atlyginimo dydis už 1 mėnesį vienam mokiniui; 

DUF – sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui per metus; 

PP – sąnaudos prekėms ir paslaugoms per metus; 

A – veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos per metus; 

S – vidutinis metinis įstaigas lankančių vaikų skaičius; 

0,07 arba 0,08 – tėvų mokesčio dalis. 

_______________________ 

 




