
PATVIRTINTA 

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo                   

centro direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. 

įsakymu Nr. V-94 

 

PRIĖMIMO  Į VILNIAUS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS IR MOKYMO CENTRĄ IR MOKESČIO 

UŽ UGDYMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
1.   Priėmimo į Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrą ir mokesčio už ugdymą nustatymo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja priėmimo į Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrą bei 

mokesčio už ugdymą dydžius ir lengvatas, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. 

gruodžio 11 d.  sprendimu Nr. 1-1597 patvirtintu „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės muzikos, dailės 

ir meno mokyklas tvarkos aprašu“, 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-988 patvirtintu „Priėmimo į 

Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašu“, 2010 m. kovo 17 d.  sprendimu 

Nr. 1-1455 patvirtintu „Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose tvarkos aprašu“, 

2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-1107 patvirtintu „Mokėjimo už ugdymą Vilniaus miesto 

savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos 

ir saugaus miesto centruose bei atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašu“. 

2.  Į moksleivių centrą priimami vaikai ir jaunimas nuo 3 iki 19 m. iš viso Vilniaus miesto, pateikę tėvų ar 

globėjų  prašymą pagal pateiktą formą, galiojančio asmens dokumento kopiją. Priėmimas įforminamas 

dvišale sutartimi, kurią pasirašo ugdytinio tėvai ar globėjai ir Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro 

direktorius. Sutartyje aptariami moksleivių centro ir asmens įsipareigojimai ir atsakomybė už jų nevykdymą.  

3.   Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d., mokslo metų pabaiga – gegužės 31 d., birželio mėnesį organizuojami 

projektai, kūrybiniai plenerai, išvykos, praktikumai. 

4.  Už Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centre organizuojamas veiklas mokamas Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos nustatytas mokestis. 

 

Eil.  

nr. 
Ugdymo programos pavadinimas FŠPU 

 

Nustatoma suma eurais  

(už mėnesį) 

1. Choreografijos programa 5,79 

2. Dailės ugdymo programa 10,00  

3. Muzikos ugdymo programa 10,00  

4. Teatro/ netradicinio meno ugdymo programa 8,69 

Ugdymo programos pavadinimas NU 

5. Gamtamokslinio, etnokultūrinio, anglų kalbos ugdymo programos  10,00 

            Suaugusiųjų programos 

6. Suaugusiųjų ugdymo programa: dailė, muzika  25,00 

 

5.    Mokestis už ugdymą VMKMC mokamas du kartus per metus.  

5.1. Už pirmą pusmetį mokama ne vėliau kaip iki spalio 31 d. 

5.2. Už antrą pusmetį – ne vėliau kaip iki kovo 31 d. 

6.    Mokesčio už ugdymą lengvatos:  

6.1. Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami socialinės pašalpos gavėjai (pateikus prašymą ir pažymą ar jos kopiją 

iš Socialinės paramos centro). 

6.2. Mokestis proporcingai mažinamas ligos atveju (pateikus gydytojo pažymą, jei ugdytinis sirgo ilgiau nei 

savaitę). 

7.    Lengvatinis 50 % dydžio mokestis taikomas: 

7.1. socialinės paramos gavėjams (pateikus prašymą ir pažymą ar jos kopiją iš Socialinės paramos centro); 

7.2. jei įstaigą  lanko du ir daugiau vaikų iš tos pačios šeimos, tai vienam mokiniui taikoma 100 %, o kitiems – 

50 % mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas (pateikus prašymą ir giminystės ryšius  įrodantį 

dokumentą, jei pavardės skiriasi). 

8. Mokestis už ugdymą nerenkamas mokinių vasaros atostogų metu, nevykdant ugdomojo proceso. 

________________________ 
 


