
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ JURBARKO ANTANO 

SODEIKOS MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. lapkričio 26 d. Nr. T2-301 

Jurbarkas 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, 

Jurbarko rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno 

mokykloje nustatymo tvarkos aprašą (pridedama). 

 2. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. 

sprendimą Nr. T2-116 „Dėl Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko Antano 

Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir 

papildymais. 

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto 

svetainėje. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 

 



  

PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. lapkričio 26 sprendimu Nr. T2-301 

 

 

MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ JURBARKO ANTANO 

SODEIKOS MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje 

nustatymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą (toliau – 

mokestis) Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje (toliau – Mokykla) dydį, jo mokėjimo, 

naudojimo tvarką ir lengvatas. 

2. Apraše vartojamos sąvokos sutampa su Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamomis sąvokomis. 

II SKYRIUS 

MOKESČIO DYDIS 

 

3. Nustatomi šie mėnesiniai mokesčiai: 

3.1. už formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) ir neformalaus ugdymo 

(toliau – NU) (išplėstinio ugdymo) programas – 14 eurų; 

3.2. pasirinkusiems antrą kito skyriaus (pvz. muzikos ir dailės, dailės ir choreografijos ir t. t.) 

programą –21 euras; 

3.3. ugdomiems pagal ankstyvojo ugdymo programą: 

3.3.1. grupinės pamokos – 7 eurai; 

3.3.2. grupinės ir individualios pamokos arba tik individualios pamokos – 14 eurų; 

3.4. dalyvaujantiems trumpalaikėse meninės saviraiškos programose: 

3.4.1. grupinės pamokos – 7 eurai; 

3.4.2. grupinės ir individualios pamokos arba tik individualios pamokos – 14 eurų; 

3.5. pageidaujantiems gauti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugas: 

3.5.1. grupinės pamokos – 21 euras; 

3.5.2. individualios pamokos (viena akademinė pamoka) – 7 eurai (pagal pasirinktą 

individualių pamokų skaičių apskaičiuojamas mėnesio mokestis (pvz. pasirinkus 1 kontaktinę 

valandą per savaitę, mokamas 4 valandų per mėnesį mokestis). 

 

III SKYRIUS 

MOKESČIO MOKĖJIMO, NAUDOJIMO TVARKA IR LENGVATOS 

 

4. Mokestis už neformalųjį vaikų švietimą mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam 

mokiniui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei Mokyklos pateiktą mokėjimo 

kvitą. 

5. Mokėjimo kvitai elektroniniu būdu išsiunčiami tėvams (globėjams, rūpintojams) iki 

einamojo mėnesio 10 dienos. 

6. Mokestis pervedamas už einamąjį mėnesį į mokyklos sąskaitą. 

7. Apie susidariusį mokesčio įsiskolinimą Mokykla informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). 

8. Nesumokėjus mokesčio daugiau kaip 30 darbo dienų, Mokyklos direktorius gali pašalinti 

mokinį iš Mokyklos. 



  
9. Mokiniams, baigusiems mokyklą ar nutraukus mokymo (ugdymo) sutartį ir 

permokėjusiems mokestį, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu permokėta mokesčio suma pervedama 

į asmeninę sąskaitą. 

10. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms mokymo priemonėms, 

paslaugoms, prekėms įsigyti, darbo užmokesčiui ir kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms. 

11. Socialinę paramą gaunantiems mokiniams gali būti taikoma 50 proc. mokesčio lengvata. 

12. Tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymus dėl lengvatos taikymo, Mokyklos 

direktorius pateikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau 

– Socialinės paramos skyrius) mokinių, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipėsi dėl lengvatos 

taikymo, sąrašą. 

13. Socialinės paramos skyrius nurodytą sąrašą patikrina ir pateikia Mokyklai mokinių, 

kuriems paskirta socialinė parama, sąrašą. 

14. Tėvams (globėjams, rūpintojams) prašymus dėl lengvatos taikymo mokyklai pateikus iki 

einamojo mėnesio 10 d., lengvata pradedama taikyti už tą patį mėnesį. Prašymus pateikus po 

einamojo mėnesio 10 d., lengvata taikoma nuo kito mėnesio pirmos dienos. 

15. Nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. 

16. Jeigu mokyklą lanko 3 ir daugiau vienos šeimos vaikų Mokyklos tarybos sprendimu 

jiems gali būti suteikiama 50 proc. lengvata. 

17. Mokesčio dėl lengvatos suteikimo vieneriems mokslo metams svarsto Mokyklos taryba. 

18. Mokesčio lengvatos taikymas įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

19. Mokyklos taryba turi teisę išskirtiniais atvejais, pablogėjus šeimos materialinei padėčiai 

(dėl gaisro, stichinės nelaimės, šeimos nario mirties ir kitų nenumatytų aplinkybių) priimti 

sprendimą dėl mokesčio mokėjimo. 

20. Jei ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu ar derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, 

mokesčio lengvata netaikoma. 

21. Mokestis už ugdymą neskaičiuojamas: 

21.1. jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos, epidemijos arba karantino 

laikotarpiu ugdymo procesas stabdomas; 

21.2. už birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Įmokos ir skolos už ugdymą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

23. Už Apraše nustatytos mokesčio tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako Mokyklos direktorius. 

24. Šis Aprašas skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje. 

 

_____________________ 

 


