
 

 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. 

SPRENDIMO NR. T3-165 „DĖL MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ 

MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. birželio 30 d. Nr.T3-214 

Prienai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi ir atsižvelgdama į Prienų 

meno mokyklos 2022 m. birželio 1 d. raštą Nr. (7.20Mr) GX-79 „Dėl Mokesčio už neformalųjį 

švietimą mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

Pakeisti Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Prienų 

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T3-165 „Dėl Mokesčio už 

neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. Pakeisti 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

„2. Mėnesinis mokestis už teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas Prienų meno 

mokykloje:“. 

2. Pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„6.1. socialinę paramą gaunantys mokiniai;“. 

3. Pakeisti 6.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„6.3. itin gabūs mokiniai Prienų meno mokyklos mokytojų tarybos ir Prienų rajono 

savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro trenerių tarybos sprendimu: 

6.3.1. Prienų meno mokyklos mokiniai – respublikinių ir tarptautinių muzikos bei dailės 

konkursų laureatai;  

6.3.2. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro mokiniai: 

6.3.2.1. Lietuvos Respublikos įvairių sporto šakų čempionatų, pirmenybių, sporto žaidynių 

čempionai ir prizininkai;  

6.3.2.2. pasiekusieji 1–4 sportinio ugdymo meistriškumo pakopą (kol galioja meistriškumo 

statusas); 

6.3.2.3. Lietuvos Respublikos įvairių sporto šakų rinktinių nariai (kol yra rinktinės narių 

sąraše);“. 

4. Papildyti 6.4 papunkčiu: 

„6.4. karo pabėgėlių iš Ukrainos vaikai.“ 

5. Pakeisti 7.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„7.2. respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų, sporto varžybų čempionų ir prizininkų, 

pasiekusių 1–4 sportinio ugdymo meistriškumo pakopą mokinių ir Lietuvos Respublikos įvairių 

sporto šakų rinktinių narių tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą ir rezultatus įrodantį 

dokumentą.“ 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Alvydas Vaicekauskas 


