
 
 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D.  

SPRENDIMO NR. T2-312 „DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ KRETINGOS IR 

KRETINGOS RAJONO SALANTŲ MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO BEI KAI 

KURIŲ KRETINGOS RAJONO TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS 

GALIOS“ PAKEITIMO  

 

2008 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T2-219  

Kretinga 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-

1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr.73-3357, Nr.104-4636; 2004, Nr.134-

4839; 2005, Nr.57-1941; 2006, Nr.82-3251) 17 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr.63-2853; 2004, Nr.103-3755) 72 straipsnio 9 

dalimi ir atsižvelgdama į Kretingos meno mokyklos 2008-08-01 raštą Nr.(2.5.)-160 „Dėl mokesčio 

už mokslą Kretingos meno mokykloje“, Kretingos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a : 

1. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo 

Nr.T2-312 „Dėl mokesčio už mokslą Kretingos ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklose 

nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ 1.1. 

papunkčiu patvirtinto 1 priedo „Mėnesio mokestis už mokslą Kretingos meno mokykloje“ 1 punktą 

ir jį išdėstyti taip: 

         „1. Mokestis už mokslą mokiniams, pasirinkusiems meninio ugdymo programas: 

          1.1. Muzikinio ugdymo programas pagal pasirinktą instrumentą: 

          1.1.1. akordeoną, kankles, birbynę, lumzdelį, smuiką, violončelę, klarnetą, trimitą, 

tromboną, tūbą, altą, tenorą, baritoną, mušamuosius instrumentus, taip pat lankantiems ankstyvojo 

integruoto meninio ugdymo  grupes – 30 procentų minimalaus gyvenimo lygio; 

          1.1.2. fortepijoną, saksofoną, fleitą – 40 procentų minimalaus gyvenimo lygio; 

          1.2. chorinio dainavimo programą – 35 procentus minimalaus gyvenimo lygio; 

          1.3. choreografinio ugdymo programas: 

          1.3.1. choreografinio ugdymo programą – 35 procentus minimalaus gyvenimo lygio; 

          1.3.2. saviraiškinio choreografinio ugdymo programą – 25 procentų minimalaus 

gyvenimo lygio; 

          1.4. dailės ugdymo programas – 40 procentų minimalaus gyvenimo lygio“. 

  2. Sprendimą paskelbti rajono spaudoje. 

 

 Savivaldybės meras                                                                 Valerijonas Kubilius    

 

 

 

Dalia Martišauskienė 

2008-08-28 
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PAAIŠKINIMAS 

 

               Nuo 2015 m. sausio pirmos dienos Lietuvai įvedus eurą, nustatytas minimalus gyvenimo 

lygis (MGL)- 38 eurai. Tokiu būdu, paskaičiavus nustatytą procentą nuo MGL ir vadovaujantis 

savivaldybės tarybos sprendimu, nuo 2015 m. sausio 1 dienos  bus  mokamas toks mėnesinis 

mokestis pagal programas: 

„1. Mokestis už mokslą mokiniams, pasirinkusiems meninio ugdymo programas: 

  1.1. Muzikinio ugdymo programas pagal pasirinktą instrumentą: 

  1.1.1. akordeoną, kankles, birbynę, lumzdelį, smuiką, violončelę, klarnetą, trimitą, 

tromboną, tūbą, altą, tenorą, baritoną, mušamuosius instrumentus, taip pat lankantiems ankstyvojo 

integruoto meninio ugdymo  grupes – 30 procentų minimalaus gyvenimo lygio-11,40 Eur. už 1 

mėnesį; 

 1.1.2. fortepijoną, saksofoną, fleitą – 40 procentų minimalaus gyvenimo lygio-15,20 Eur. 

už 1 mėnesį; 

 1.2. chorinio dainavimo programą – 35 procentus minimalaus gyvenimo lygio-13,30 Eur. 

už 1 mėnesį; 
 1.3. choreografinio ugdymo programas: 

 1.3.1. choreografinio ugdymo programą – 35 procentus minimalaus gyvenimo lygio-13,30 

Eur. už 1 mėnesį; 
 1.3.2. saviraiškinio choreografinio ugdymo programą – 25 procentų minimalaus gyvenimo 

lygio-9,50 Eur. už 1 mėnesį; 

 1.4. dailės ugdymo programas – 40 procentų minimalaus gyvenimo lygio-15,20 Eur. už 

1 mėnesį; 
 

 


