PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013 m. birželio 13 d. įsakymu
Nr. A-716(3.1)
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO
UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE TEIKIAMŲ UGDYMO
PASLAUGŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo
švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
nustato mokėjimo už neformalųjį vaikų švietimą Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykloje, Šiaulių r.
Kuršėnų sporto mokykloje ir Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namuose tvarką.
2. Aprašas skirtas asignavimų valdytojams, Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą
papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokykloms, tėvams (kitiems teisėtiems vaiko
atstovams; toliau – tėvams).
II. MOKĖJIMO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ UGDYMĄ TVARKA
3. Tėvai leisdami vaiką (vaikus) į formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo
švietimo mokyklas, moka mokestį už neformaliojo vaikų švietimo paslaugos teikimą (toliau –
mokestis), kurio dydis už kiekvieną lankytą mėnesį:
3.1. Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykloje:
3.1.1. Ugdomiems pagal dailės ir muzikinio ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio ir
muzikos mėgėjų ugdymo programas – 30,00 Lt;
3.1.2. Ugdomiems pagal specialiosios muzikos neformaliojo ugdymo programas – 97 Lt;
3.1.3. Ugdomiems pagal specialiosios dailės neformaliojo ugdymo programas – 45 Lt.
3.2. Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykloje:
3.2.1. Lankantiems bokso, dziudo imtynių, graikų-romėnų imtynių, karatė, lengvosios
atletikos, žirginio sporto šakų treniruotes – 2,00 Lt;
3.2.2. Lankantiems futbolo, krepšinio sporto šakų treniruotes – 3,00 Lt.
3.3. Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namuose – 1,00 Lt.
4. Jeigu vaikas (vaikai) mokosi dviejose ir daugiau neformaliojo švietimo programose,
mokestį moka už kiekvieną programą.
5. Mokestis mažinamas 50 procentų, jeigu:
5.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, apribota tėvų valdžia, dingęs be
žinios, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė);
5.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir iki 24 metų, jeigu jie mokosi
dieninėse visų tipų mokymo įstaigose);
5.3. vaikas auga studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame
skyriuje.
6. Mokestis nemokamas, jei šeima gauna socialinę pašalpą.
7. Mokestis už rugsėjo – gruodžio mėnesius (I pusmetį) sumokamas iki einamųjų metų spalio
15 d., o už sausio – birželio mėnesius (II pusmetį) iki einamųjų metų vasario 15 d.
8. Dokumentai, (prašymai, pažymos ir kt.) įrodantys teisę į mokesčio lengvatą, pateikiami
kiekvieno pusmečio pradžioje (I pusmetis – rugsėjo mėnesį, II pusmetis – sausio mėnesį).
9. Mokesčio lengvata taikoma pateikus tėvams raštišką prašymą nuo pirmosios mėnesio
dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.
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10. Prašyme dėl mokesčio lengvatos, tėvai įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų
taikymo aplinkybes.
11. Vaikui išvykus mokslo metų eigoje ir tėvams pateikus raštišką prašymą, mokestis
perskaičiuojamas ir likutis grąžinamas tėvams.
12. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.
13. Mokesčio buhalterinę apskaitą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų
centras, vadovaudamasis šiuo aprašu.
III. ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ
14. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis apskaičiuojamas bendra tvarka.
15. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokestis yra perskaičiuojamas ir
sumokamas ne ginčo tvarka.
16. Tėvams nesumokėjus nustatyto mokesčio ir nepateisinus priežasčių per 15 darbo dienų po
7 punkte nustatyto termino pasibaigimo, įstaigos direktorius turi teisę išbraukti mokinį iš sąrašų
prieš tai raštu informavęs tėvus.
17. Mokesčio skolos iš tėvų išieškomos Lietuvos Respublikos civilio proceso kodekso
nustatyta tvarka.
18. Įstaigos direktorius raštiškai supažindina tėvus su šiuo Aprašu ir kontroliuoja, kad
mokestis būtų teisingai suskaičiuotas ir sumokėtas nustatytu laiku.
19. Mokesčio skaičiavimo ir surinkimo kontrolę vykdo Centralizuota vidaus audito tarnyba,
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos
institucijos.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Aprašas viešai paskelbiamas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje, mokyklų
skelbimų lentose, interneto puslapiuose.
21. Aprašo vykdymo kontrolė pavedama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriui.
22. Aprašo pakeitimus, papildymus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės administracijos
direktorius.
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