
Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto 

savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas 

nustatymo tvarkos aprašo 

priedas 
 

UGDYMO IR KITŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLOSE 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 

Eil. 

nr. 

Ugdymo programos 

pavadinimas 

 

Trukmė/ 

kiekis/ 

matas 

Paslaugos 

kaina (Eur) 

 

Pastabos 

1. Mokestis už Mokyklos mokinių ugdymą 

1.1 Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programa muzikos ir 

meno mokyklose 

Mėnuo   25,00  

1.2. Ankstyvojo ugdymo 

programa muzikos ir meno 

mokyklose  

Mėnuo 15,00  

1.3. Slavų tradicinės muzikos 

programa Broniaus Jonušo 

muzikos mokykloje 

Mėnuo 6,00  

1.4. Pradinio ugdymo  programa 

dailės mokyklose 

Mėnuo 15,00  

1.5.  Pasirenkamos dailės studijos 

dailės mokyklose 

Mėnuo 20,00  

1.6.  II specialybė pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

programą lankantiems 

muzikos ir meno mokyklos 

mokiniams 

Mėnuo 12,00  

1.7. Pagrindinio ugdymo 1 metų 

programos baigimas per 2 

metus dailės mokyklose 

Mėnuo 15,00  

1.8. Kryptingo muzikinio ugdymo 

programa  

Mėnuo  25,00  

1.9. Tęstinio muzikinio ugdymo 

programa muzikos ir meno 

mokyklose 

Mėnuo 25,00  

1.10. Meno mėgėjų ugdymo 

programa muzikos ir meno 

mokyklose 

Mėnuo 15,00  

2. Mokestis už Mokyklos teikiamas papildomas paslaugas 

2.1. Suaugusiųjų ugdymo 

programa muzikos ir meno 

mokyklose  

Mėnuo 50,00  

2.2. Suaugusiųjų ugdymo 

programa dailės mokyklose 

Mėnuo 45,00  

2.3. Suaugusiųjų ugdymo 

programa dailės mokyklose 

Mėnuo 25,00 Pensininkams, 

studentams, socialiai 

remtiniems, asmenims su 

negalia, pateikusiems tai 

patvirtinančius 

dokumentus 

2.4. Suaugusiųjų ugdymas – 

individualios pamokos 

muzikos ir meno mokyklose 

Mėnuo  50,00  

2.5. Muzikos instrumento nuoma 

muzikos / meno mokyklą 

lankantiems mokiniams 

1 vnt. per 

mėnesį 
6,00  
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2.6. 

Edukacinis užsiėmimas vaikų 

grupei dailės mokyklos 

erdvėse 

1 val.  30,00 

Paslaugos kaina 

nurodyta grupei nuo 10 

iki 15 asmenų. Į 

paslaugos kainą 

įskaičiuotos priemonės, 

reikalingos užsiėmimui 

2.7.  

 

 

Tarptautinio konkurso – 

festivalio organizavimas 

Tarptautinio 

konkurso – 

festivalio 

dalyvio 

mokestis solistui  

Ne didesnis 

kaip 50,00 Eur,  

Konkretų dalyvio 

mokestį patvirtina 

kiekviena mokykla 

atskirai mokyklos 

vadovo įsakymu 

Tarptautinio 

konkurso – 

festivalio 

dalyvio 

mokestis 

ansambliui 

Kiekvienam 

dalyviui ne 

didesnis kaip 

20,00 Eur 

Konkretų dalyvio 

mokestį patvirtina 

kiekviena mokykla 

atskirai mokyklos 

vadovo įsakymu 

2.8.  

Respublikinio konkurso – 

festivalio organizavimas 

Respublikinio 

konkurso – 

festivalio 

dalyvio 

mokestis solistui  

Ne didesnis 

kaip 35,00 Eur 

Konkretų dalyvio 

mokestį patvirtina 

kiekviena mokykla 

atskirai mokyklos 

vadovo įsakymu 

Respublikinio 

konkurso – 

festivalio 

dalyvio 

mokestis 

ansambliui 

Kiekvienam 

dalyviui ne 

didesnis kaip 

15,00 Eur 

Konkretų dalyvio 

mokestį patvirtina 

kiekviena mokykla 

atskirai mokyklos 

vadovo įsakymu 

2.9. 

Vilniaus miesto konkurso – 

festivalio organizavimas 

Vilniaus miesto 

konkurso – 

festivalio 

dalyvio 

mokestis solistui  

Ne didesnis 

kaip 20,00 Eur 

Konkretų dalyvio 

mokestį patvirtina 

kiekviena mokykla 

atskirai mokyklos 

vadovo įsakymu 

Vilniaus miesto 

konkurso – 

festivalio 

dalyvio 

mokestis 

ansambliui 

Kiekvienam 

dalyviui ne 

didesnis kaip 

10,00 Eur 

Konkretų dalyvio 

mokestį patvirtina 

kiekviena mokykla 

atskirai mokyklos 

vadovo įsakymu 

 
 


