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MOKESČIO UŽ MOKINIŲ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ MOKĖJIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

                                                   I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokesčio už mokinių neformalųjį ugdymą Telšių sporto ir rekreacijos centre mokėjimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio mokėjimo, atleidimo nuo jo, lėšų 

apskaitymo ar grąžinimo, surinktų lėšų panaudojimo Telšių sporto ir rekreacijos centre (toliau – 

Centras) tvarką. 

2. Mokesčio dydį už mokinių neformalųjį ugdymą nustato Telšių rajono savivaldybės taryba.  

 

II.  MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

 

3. Mokestis už mokinių neformalųjį ugdymą mokamas 6 kartus per mokslo metus: 

3.1.  Už sausio – vasario mėnesius – ne vėliau kaip iki kovo 10 d. 

3.2.  Už kovo –  balandžio mėnesius – ne vėliau kaip iki gegužės 10 d. 

3.3.  Už gegužės – birželio mėnesius – ne vėliau kaip iki liepos 10 d. 

3.4.  Už liepos – rugpjūčio mėnesius – ne vėliau kaip iki rugsėjo10 d. 

3.5.  Už rugsėjo – spalio mėnesius – ne vėliau kaip iki lapkričio 10 d. 

3.6.  Už lapkričio – gruodžio mėnesius – ne vėliau kaip iki sausio 10 d. 

4. Mokestį moka mokinių tėvai/globėjai: 

     4.1. pervedant į Telšių sporto ir rekreacijos centro sąskaitą LT904010042800428629, esančią 

DNB banke. 

     5. Jei mokestis sumokėtas, o mokinys dėl pateisinamų priežasčių nelankė užsiėmimų, sumokėtos 

įmokos perkeliamos į ateinantį laikotarpį. 

     6. Mokiniui turint įsiskolinimą daugiau kaip už du mėnesius, Centro direktorius, trenerio 

prašymu, turi teisę išbraukti mokinį iš Centro sąrašų ir išreikalauti sumokėti įsiskolinimą įstatymų 

nustatyta tvarka. 

     7. Mokestis už mokinių neformalųjį ugdymą nemokamas trenerio atostogų laikotarpiu ir trenerio 

ligos, trunkančios ilgiau kaip dvi savaites atveju, jeigu jo nevaduoja kitas treneris. 

 

III. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS 

 

8. Nuo mokesčio už mokinių neformalųjį ugdymą gali būti atleidžiami: 

       8.1. 50 procentų nuolaida mokesčiui socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, pateikus 

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus pažymą. 

       8.2. Mokinio ligos, trunkančios ilgiau kaip dvi savaites atveju, pateikus medicininę pažymą iš 

gydytojo. 

       8.3. Našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų, pateikus abiejų tėvų mirties liudijimų kopijas (visam 

laikui). 

       8.4. Vaikams iš Vaikų globos namų, pateikus patvirtinantį raštą iš Vaikų globos namų apie 

mokinį, lankantį treniruotes Centre (mokslo metams). 

       8.5. Daugiavaikių šeimų vaikams, iš kurių du ir daugiau vaikų lanko treniruotes Centre, 

pateikus tėvų arba trenerio prašymą ir pažymą apie šeimos sudėtį (visam laikui). 

       8.6. Socialinės rizikos šeimų vaikams, pateikus Vaiko teisių apsaugos tarnybos rekomendaciją 

(mokslo metams). 

       8.7. Iš kiekvienos mokymo grupės po du vaikus pagal pateiktą trenerio prašymą. 
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      8.8. Rekomenduojama nuo mokesčio atleisti mokinius, gyvenančius už Telšių miesto ribų, 

lankantiems treniruotes Centre, pateikus pažymą iš seniūnijos apie gyvenamosios vietos 

deklaravimą (mokslo metams). 

8.9.  Kitais nenumatytais atvejais – Centro tarybos sprendimu ir direktoriaus įsakymu. 

 

 

           IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

 

9. Dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo sumažinimo treneriai patvirtinančius dokumentus vedėjui 

ugdymui pateikia iki kiekvieno mėnesio 20 dienos. 

10. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka, išskyrus 

atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį. 

 

 

V. MOKESČIO PANAUDOJIMO TVARKA 

 

      11. Mokesčio panaudojimo tvarka: 

      11. 1. 80 proc. įmokėto mokesčio skiriama sporto šakai: 

      11.1.1. inventoriaus ir sportinės aprangos įsigijimui; 

      11.1.2. išvykoms į varžybas, turnyrus; 

      11.1.3. turnyrų ir varžybų organizavimui. 

      11.2. 20 proc. lėšų skiriama sporto šakos bendrų poreikių ir reikmių tenkinimui. 

 

 

VI. MOKESČIO GRĄŽINIMAS 

 

12. Mokestis už mokinių neformalųjį ugdymą grąžinamas, jei mokslo metais programa 

nevykdoma. 

13. Mokesčio grąžinimas įforminamas Centro direktoriaus įsakymu. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

      14. Tėvai (globėjai), treneriai atsako už Centrui pateiktų dokumentų teisingumą. 

      15. Vedėjas ugdymui teikia informaciją treneriams apie mokinius laiku nesumokėjusius 

mokesčio už papildomą ugdymą.  

      16. Treneriai vykdo savo grupės mokinių mokesčio už ugdymą mokėjimo kontrolę, prireikus 

informuoja tėvus (globėjus). 

       17. Tvarkos aprašas skelbiamas Telšių sporto ir rekreacijos centro interneto svetainėje. 

 

 

_______________________________ 
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