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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ MĖNESIO MOKESČIO IR KITŲ TEIKIAMŲ 

MOKAMŲ PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-59 

Alytus 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 

dalies 37 punktu, Švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Alytaus muzikos mokyklos nuostatų, 

patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T-173 ,,Dėl Alytaus 

muzikos mokyklos nuostatų tvirtinimo“, 28.4 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  

n u s p r e n d ž i a:  

1. Nustatyti Alytaus muzikos mokyklos teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų 

švietimo programų ir kitų mokamų paslaugų mėnesio mokesčio dydžius: 

1.1. neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo visų muzikos instrumentų (styginiai, 

pučiamieji, klavišiniai ir liaudies instrumentai) vokalo ir muzikavimo grupėje programų mėnesio 

mokesčius: 

1.1.1. ankstyvasis muzikinis ugdymas 3–7 metų vaikams – 6,00 Eur; 

1.1.2. muzikinio ugdymo 1–2 metų programa 5–7 metų amžiaus vaikams (be 

integruoto muzikos instrumento pažinimo) – 6,00 Eur; 

1.1.3. muzikinio ugdymo 1–2 metų programa 5–7 metų amžiaus vaikams (su 

integruotu muzikos instrumento pažinimu) – 11,00 Eur; 

1.1.4. pradinio, pagrindinio ir pagilinto formalųjį švietimą papildančio ugdymo  

programa – 11,00 Eur;  

1.1.5. pradinio, pagrindinio ir pagilinto formalųjį švietimą papildančio ugdymo  

programa birželio – rugpjūčio mėnesiais – 11,00 Eur; 

1.1.6. pagilinto muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programa – 3,00 Eur; 

1.1.7. programa, papildanti pagilinto muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programą 

birželio – rugpjūčio mėnesiais – 3,00 Eur; 

1.1.8. muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) programa – 20,00 Eur; 

1.2. paslaugų mėnesio nuomos dydžio mokesčius:  

1.2.1. muzikos instrumentų: 

1.2.1.1. akordeono, fisharmonijos, fleitos, išilginės fleitos, klarneto, saksofono, 

trimito, trombono, baritono, tūbos, valtornos, birbynės, lumzdelio, kanklių, smuiko, alto, 

violončelės, būgno, ukulėlės, gitaros, ksilofono – 2,00 Eur;  

1.2.1.2. pianino – 3,00 Eur; 

1.2.3. mokyklos mokinių tautinių kostiumų – 2,00 Eur; 

1.3. šalies ir tarptautiniu mastu organizuojamų renginių (festivalių, konkursų, kai juose 

dalyvauja asmenys iš kitų savivaldybių) dalyvio mėnesio dydžio mokesčius: 

1.3.1. šalies mastu organizuojami festivaliai – 3,00 Eur; 

1.3.2. šalies mastu organizuojami konkursai – 8,00 Eur; 

1.3.3. tarptautiniai festivaliai – 8,00 Eur; 

1.3.4. tarptautiniai konkursai – 15,00 Eur. 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2017 m. kovo 1 dieną. 

 

 

Savivaldybės meras                                          (parašas)                                Vytautas Grigaravičius 

_____________ 


