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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 
dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T1-63 
„Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą nustatymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija: 

 
„DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAGAL 
FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS UGDYMO PROGRAMAS DRUSKININKŲ 

SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO 
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 
dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi Druskininkų savivaldybės 
taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti mėnesio atlyginimo dydį mokiniui už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą 
pagal formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, Druskininkų savivaldybės neformaliojo 
švietimo įstaigose: 

1.1. Druskininkų sporto centro programas: 
1.1.1. plaukimo – 20 Eur;  
1.1.2. kalnų slidinėjimo – 15 Eur; 
1.1.3. kitų sporto šakų – 10 Eur. 
1.2. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos programas: 
1.2.1. muzikos pradinio ir pagrindinio ugdymo – 20 Eur; 
1.2.2. dailės pagrindinio ugdymo – 20 Eur; 
1.2.3. choreografijos pradinio ir pagrindinio ugdymo – 20 Eur. 
2. Mažinti 100 procentų mėnesio atlyginimo dydį už teikiamą neformalųjį vaikų 

švietimą pagal formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas: 
2.1. gabiems mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą pagal Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; 
2.2. kai vaikas nelanko Druskininkų savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigos dėl 

uždarymo remontui, avariniams darbams, neformaliojo švietimo įstaigoje, Druskininkų 



savivaldybėje ar šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos ir (arba) karantino ar kitų force majeure 
atvejų.  

3. Mažinti 50 procentų mėnesio atlyginimo dydį už teikiamą neformalųjį vaikų 
švietimą pagal formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas: 

3.1. antrajam ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, lankančių tą pačią Druskininkų 
savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigą. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“ 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
 
 
Savivaldybės meras              Ričardas Malinauskas
  
 
 
 
 

 


