
 

 
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MĖNESINIO MOKESČIO NUSTATYMO IR LĖŠŲ NAUDOJIMO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ 

NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOSE  

 
2017 m. sausio 26 d. Nr. T1-549 

Šilutė 

 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e 

n d ž i a: 
1. Nustatyti mėnesinį mokestį už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose: 

1.1. Šilutės meno mokyklos dailės, muzikos bei šokio skyriuose: 

1.1.1. besimokantiems pagal dailės arba muzikos ankstyvojo ugdymo programą - 16 Eur; 

1.1.2. besimokantiems pagal dailės, šokio pradinio arba pagrindinio ugdymo programą -14 Eur; 
1.1.3. besimokantiems pagal muzikos pradinio ir pagrindinio ugdymo programą - 16 Eur;  

1.1.4. besimokantiems pagal muzikos išplėstinio arba mėgėjų ugdymo programą - 20 Eur;  

1.1.5. besimokantiems pagal dailės išplėstinio ugdymo programą - 16 Eur; 
1.1.6. besimokantiems pagal šokio mėgėjų ugdymo programą - 16 Eur; 

1.1.7. besimokantiems pagal dailės suaugusiųjų ugdymo programą - 30 Eur; 

1.1.8. besimokantiems pagal muzikos suaugusiųjų ugdymo programą – 8 Eur/val.; 
1.1.9. instrumento nuoma – 5 Eur; 

1.2. Šilutės sporto mokykloje: 

1.2.1. lankantiems bokso, rankų lenkimo, stalo teniso, sklandymo, lengvosios ir sunkiosios atletikos, 

dziudo imtynes, irklavimo sporto šakas – 1,50 Eur; 
1.2.2. lankantiems krepšinį – 3 Eur. 

2. Nustatyti tokią mokesčio lėšų naudojimo tvarką: 

2.1. lėšos pervedamos į Šilutės meno ir Šilutės sporto mokyklų specialiųjų programų sąskaitas ir 
naudojamos pagal mokyklų sudarytas specialiųjų programų sąmatas; 

2.2. Šilutės meno mokykloje 50 procentų surinktų lėšų naudojama darbo mokesčiui ir socialiniam 

draudimui, 50 procentų – ugdymo reikmėms, turtui įsigyti ir mokyklos ugdymo aplinkai išlaikyti; 
2.3. Šilutės sporto mokykloje visos surinktos lėšos naudojamos ugdymo reikmėms, turtui įsigyti ir 

mokyklos aplinkai išlaikyti.  

3. Pripažinti netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 

T1-2269 „Dėl mėnesinio mokesčio ir lėšų naudojimo už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose“. 
4. Sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. vasario 1 d. 

 

 

 
Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis 


