PATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d.
sprendimu Nr. T1-862
MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ UGDYMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą tvarkos aprašas (toliau – Tvarka)
reglamentuoja mokesčio mokėjimą Šilutės sporto ir Šilutės r. vaikų meno mokyklose. Mėnesinio
mokesčio dydį nustato Savivaldybės taryba savo sprendimu.
II. MOKESČIO MOKĖJIMAS
2. Mėnesinis mokestis už neformalųjį vaikų ugdymą gali būti mokamas:
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 – liepos-gruodžio
mėnesius – Sporto mokykloje, rugsėjo-gruodžio mėnesius – Meno mokykloje.
3. Mokestis apskaičiuojamas už einamąjį mėnesį, įskaičiuojant ir mokinių atostogas bei
dienas dėl ligos, jei sergama trumpiau nei mėnesį.
4. Mokymosi sutartį sudarius nuo einamojo mėnesio 15 d., reikia sumokėti pusę
nustatyto dydžio per mėnesį mokesčio.
5. Įnašai mokami į specialiąją mokyklos sąskaitą.
II. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS
6. Mokyklos tarybai pritarus, mokyklos direktoriaus sprendimu, mokiniai atleidžiami
nuo mokesčio už mokslą:
6.1. socialiai remtinų šeimų vaikai, tapę regioninių, respublikinių ir tarptautinių
konkursų laimėtojais (prizininkai, diplomantai, laureatai);
6.2. aukščiausius sportinius rezultatus pasiekę mokiniai (oficialių Lietuvos jaunučių,
jaunių ir jaunimo čempionatų, Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo žaidynių nugalėtojai, Lietuvos
rinktinių nariai savo amžiaus grupėse);
6.3. mokiniai, dėl ligos mėnesį nelankę mokyklos.
7. Šilutės r. vaikų meno mokyklos tarybai pritarus, mokyklos direktoriaus sprendimu,
25 procentais mokestis už mokslą mažinamas vienam vaikui, jei šeima yra socialiai remtina ir
mokyklą lanko du ar daugiau vaikų.
8. Tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai, besikreipiantys dėl mokesčio lengvatų, pateikia:
8.1. prašymą mokyklos direktoriui;
8.2. pažymą iš bendrojo ugdymo mokyklos, kad paskirtas nemokamas maitinimas (6.1.
ir 7. punktuose numatytu atveju);
8.3. pažymą apie šeimos sudėtį (7. punkte numatytu atveju).
9. Mokesčio lengvata galioja vieną mokslo pusmetį.
IV. MOKESČIO UŽSKAITYMAS ARBA GRĄŽINIMAS
10. Jei mokestis buvo sumokėtas iš anksto už pusmetį, o vaikas dėl ligos nelankė
užsiėmimų mėnesį, mokestis užskaitomas už kitą mėnesį.

11. Mokestis už neformalųjį vaikų ugdymą grąžinamas, jei vaikas ne vėliau kaip iki
einamojo mėnesio 5 dienos išbraukiamas iš įstaigos sąrašų.
12. Prašymą dėl mokesčio grąžinimo tėvai (globėjai) privalo pateikti ne vėliau kaip iki
einamojo mėnesio paskutinės dienos.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Nesumokėtas mokestis už mokslą išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Už šios Tvarkos vykdymą atsakingi mokyklų direktoriai.
15. Tvarkos vykdymo priežiūrą vykdo Švietimo skyrius.
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