
MOKESTIS UŽ UGDYMĄ IR LENGVATOS (nuo 2023 m. sausio 1 d.) 
 

Pagal MOKESČIO UŽ UGDYMĄ IR KITAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MUZIKOS IR MENO 

MOKYKLOSE TEIKIAMAS PASLAUGAS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠĄ (Patvirtinta Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 1-1595). 
 

Mokestis už mokslą yra 25 € mėnesiui. 

I pusmetį – 100 €, II pusmetį – 125 € 
 

 

Mokestį už ugdymą mokinių tėvai ar globėjai moka du kartus per metus pagal įstaigos pateiktą mokėjimo kvitą: 

      • už pirmą pusmetį ne vėliau kaip iki spalio 31 d.; 

      • už antrą pusmetį ne vėliau kaip iki kovo 31 d. 
 

Mokestis už kiekvieno ugdytinio ugdymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal 

atitinkamam ugdytiniui priskirtą mokėtojo kodą. 
 

 

1.  NUO MOKESČIO UŽ UGDYMĄ ATLEIDŽIAMI UGDYTINIAI IŠ ŠEIMŲ, 

GAUNANČIŲ SOCIALINĘ PAŠALPĄ, BE TĖVŲ GLOBOS LIKĘ UGDYTINIAI, 

NEĮGALŪS UGDYTINIAI. 
 

2.  NUO MOKESČIO UŽ UGDYMĄ DALINAI ATLEIDŽIAMI (TAIKOMAS  10 € 

MĖN. MOKESTIS) SOCIALINĘ PARAMĄ GAUNANTYS UGDYTINIAI. 
 

 
Norėdami gauti 1 ir 2 punkte išvardintas nuolaidas, ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklos direktoriui 

pateikia: 

• prašymą; 

• pažymą  iš Socialinės paramos centro, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą ir/ar 

socialinę paramą; arba globą, invalidumą liudijančius dokumentus.  
 

Prašymą ir pažymą pateikti iki rugsėjo 15 d.  

      Nepateikus prašymo ir pažymos, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. 

      (II pusmečio lengvatai prašymą ir pažymą galima pateikti iki sausio 15 d.) 

 

 

3.  JEI TRYS IR DAUGIAU UGDYTINIŲ IŠ VIENOS ŠEIMOS LANKO TĄ PAČIĄ 

ARBA SKIRTINGAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIAS 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGAS (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas), 

pateikus tai patvirtinančius dokumentus, kiekvienam ugdytiniui taikomas 50 PROC. 

DYDŽIO MOKESTIS UŽ UGDYMĄ. 
 

 

Norėdami gauti 3 punkte paminėtą nuolaidą, ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklos 

direktoriui pateikia prašymą bei pažymas apie lankomas įstaigas. 
 

Prašymą ir pažymą pateikti iki rugsėjo 15 d.  

Nepateikus prašymo ir pažymos, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. 
      (II pusmečio lengvatai prašymą ir pažymą galima pateikti iki sausio 15 d.) 

 

 

 

Daugiau informacijos https://www.lyramm.lt/paslaugos/  

arba el. paštu mokestis@lyramm.lt 

https://www.lyramm.lt/paslaugos/

