
  

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ

PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

20     m.                      d.  Nr. 
Biržai

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 16 straipsnio  2  dalies
37 punktu ir atsižvelgdama į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 2021 m. rugsėjo 7 d. raštą
Nr. SR-107-(1.7.) „Dėl teikiamų mokamų paslaugų Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje“,
Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos (toliau – Muzikos mokykla) teikiamų
atlygintinų paslaugų kainas (pridedama).

2.  Sumažinti  Muzikos  mokyklos  teikiamų  atlygintinų  paslaugų  kainas,  nurodytas  šio
sprendimo priedo 5.2–5.4 papunkčiuose, 50 procentų, jei:

2.1. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna socialinę pašalpą;
2.2. mokinys auga nepilnoje šeimoje (gyvena su vienu iš tėvų (globėju, rūpintoju);
2.3. mokinys auga šeimoje, kurioje yra 3 ar daugiau vaikų;
2.4. mokinys yra tarptautinių ir / ar respublikinių konkursų laureatas, diplomantas;
2.5. ugdymo procesas vyksta nuotoliniu arba mišriu būdu (nuotolinį derinant su įprastu).

Savivaldybės meras                                                                                     Vytas Jareckas

Parengė

Zita Marcinkevičiūtė
2021-09-21

Elektroninio dokumento nuorašas
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Biržų rajono savivaldybės tarybos
20    m.                      d.
sprendimo Nr. 
priedas

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS (TOLIAU – MUZIKOS
MOKYKLA) TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS 

Eil. 
Nr.

Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur

1 2 3
1. Muzikos  mokyklos  organizuojamo  konkurso  (tarptautinio  ar

respublikinio) dalyvio mokestis: 
1.1. solistui 12,00
1.2. ansamblio nariui 6,00
2. Muzikos  mokyklos  organizuojamo  festivalio  (tarptautinio  ar

respublikinio) dalyvio mokestis: 
2.1. solistui 8,00
2.2. ansamblio nariui 4,00
3. Trumpalaikė Muzikos mokyklos patalpų nuoma:
3.1. salės nuoma, už 1 val.: 
3.1.1. iki 30 asmenų 30,00
3.1.2. iki 50 asmenų 50,00
3.1.3. iki 100 asmenų 100,00
3.2. kabinetų nuoma, už 1 kv. m. / val. 1,50
4. Kopijavimo paslaugos:
4.1. A4 formato lapas, 1 kopija 0,05
4.2. A3 formato lapas, 1 kopija 0,10
5. Muzikos ir / ar dailės mokymo programos: 
5.1. individuali  suaugusiųjų  muzikos  ar  dailės  mokymo  programa,

asmeniui / val.
(programa  skirta  asmenims  nuo  18  metų  amžiaus,  neformalusis
suaugusiųjų švietimas)

15,00

5.2. ankstyvojo muzikinio ar dailės ugdymo programa ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikams; asmeniui / mėn.
(programa skirta 5–6 metų amžiaus vaikams; planuojami 2 val. per
savaitę trukmės užsiėmimai; pasirenkamos individualios ar grupinės,
ar mišrios pamokos)

15,00

5.3. muzikinio  ar  dailės  ugdymo  programa  mokymosi  sutrikimų
turintiems  vaikams  (pateikus  tai  patvirtinančius  dokumentus),
asmeniui / mėn.
(programa skirta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus ugdytiniams;
planuojami  2  val.  per  savaitę  trukmės  užsiėmimai;  pasirenkamos
individualios ar grupinės, ar mišrios pamokos)

15,00

5.4. muzikinio ar dailės ugdymo programa mokyklinio amžiaus vaikams;
asmeniui / mėn.
(programa  skirta  norintiems  išmokti  groti  tik  vienu  pasirinktu
instrumentu, ar tik dainuoti, ar tik tapyti, ar tik lipdyti; planuojami 2
val. per savaitę trukmės užsiėmimai; pasirenkamos individualios ar

15,00
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grupinės, ar mišrios pamokos)
5.5. tęstinio muzikinio ar dailės ugdymo programa (pateikus muzikos ar 

dailės mokyklos baigimą įrodantį dokumentą), asmeniui / mėn.
(programa skirta baigusiems muzikos ar dailės mokyklą asmenims;
planuojami  2  val.  per  savaitę  trukmės  užsiėmimai;  pasirenkamos
individualios ar grupinės, ar mišrios pamokos)

15,00
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