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MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ UGDYMĄ MOKYKLOJE MOKĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Mokesčio už neformalųjį  ugdymą tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokesčio

mokėjimą Šilutės sporto mokykloje. Mėnesinio mokesčio dydį nustato Savivaldybės taryba savo

sprendimu.

 

II. MOKESČIO MOKĖJIMAS

2. Mėnesinis mokestis už neformalųjį vaikų ugdymą gali būti mokomas:

2.1. kas mėnesį iki 25 d.;

2.2. už pusmečius iš karto : iki sausio 25 d. už pirmąjį  mokesčio mokėjimo periodą – sausio-

birželio mėnesius; iki rugsėjo 25 d. už antrąjį mokesčio mokėjimo periodą – rugsėjo-gruodžio 

mėnesius, baidarių ir kanojų irklavimas už antrąjį mokesčio mokėjimo periodą – liepos-spalio 

mėnesius, iki liepos 25 d.

3. Mokestis apskaičiuojamas už einamąjį mėnesį, įskaičiuojant ir mokinių atostogas bei dienas dėl 

ligos, jei sergama trumpiau negu dvi savaites.

4. Mokymosi sutartį sudarius nuo einamojo mėnesio 15 d., reikia sumokėti pusę nustatyto dydžio 

per mėnesį mokesčio.

5. Mokestis sumokamas pervedant lėšas į mokyklos specialiąją lėšų sąskaitą, internetu, bankuose, 

pašto skyriuose. Operacijos su grynaisiais pinigais neatliekamos.



III. MOKESČIŲ LENGVATŲ TAIKYMAS

6. Mokyklos tarybai pritarus, mokyklos direktoriaus sprendimu, mokiniai atleidžiami nuo mokesčio 

už neformalųjį ugdymą:

6.1.    aukščiausius sportinius rezultatus pasiekę mokiniai (oficialių Lietuvos jaunučių, jaunių ir 

jaunimo čempionatų, Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo žaidynių nugalėtojai, Lietuvos rinktinės 

nariai savo amžiaus grupėse);

6.2.    mokiniai, dėl ligos nelankę mokyklos daugiau negu dvi savaites.

7. Mokesčio lengvata galioja vieną mokslo pusmetį.

IV. MOKESČIO UŽSKAITYMAS ARBA GRĄŽINIMAS

8. Jei mokestis buvo sumokėtas iš anksto už pusmetį, o vaikas dėl pateisinamos priežasties nelankė 

užsiėmimų daugiau kaip puse mėnesio, tėvams pateikus prašymą, mokestis užskaitomas už kitą 

mėnesį.

9. Mokestis už neformalųjį vaikų švietimą grąžinamas, jei vaikas ne vėliau kaip iki einamojo 

mėnesio 5 dienos išbraukiamas iš įstaigos sąrašų ir užskaityti mokestį už kitą mėnesį nebėra 

galimybės.

10. Prašymą dėl mokesčio grąžinimo arba užskaitymo už kitą mėnesį tėvai (globėjai) privalo 

pateikti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Laiku nepateikus prašymo mokestis 

negražinamas ir neužskaitomas už kitą mėnesį.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Nesumokėtas mokestis už mokslą išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Nesumokėjus mokesčio, remiantis mokymo sutarties 4.4. punktu mokinys gali būti išbrauktas iš 

mokyklos sąrašų ir sutartis nutraukiama.

13. Už tvarkos vykdymo priežiūrą atsakinga mokyklos metodininkė. 


