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PASVALIO SPORTO MOKYKLOS MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ 

SURINKIMO, MOKĖJIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šis aprašas parengtas vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 

28 d. sprendimu Nr. T1- 195 „Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje 

nustatymo“. 

Mokestis už neformalųjį ugdymą–1,45 Eur., už kiekvieną mokslo metų mėnesį Pasvalio 

sporto mokykloje įvedamas nuo 2014 m. sausio1 d.  

II. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI  

1. Mokestis už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokamas , už vieną sporto šaką, devynis 

mokslo mėnesius (nuo rugsėjo 1d. iki gegužės31d.), įskaitant mokinių atostogų laikotarpius (rudens, 

žiemos (Kalėdines) bei atsižvelgiant į sporto šakos specifiką. 

2. Mokestis mokamas už kiekvieną einamąjį mėnesį. 

3. Esant galimybei mokestis gali būti sumokamas iš anksto už kelis mėnesius ar už visus metus 

Pasvalio sporto mokyklos kasoje arba pavedimu į „Swedbank“ AB sąskaitą  Nr. LT 

547300010142601597, skiltyje paskirtis nurodant mokytojo vardą ir pavardę. 

4. Mokestį už neformalųjį švietimą renka grupės mokytojas, užpildydamas mokesčio už 

neformalųjį švietimą surinkimo lapą ir įnešdamas surinktus pinigus į kasą iki kiekvieno mėnesio 15 

dienos (priedas Nr.1). 

5. Atsiskaityti mokyklos buhalterijoje mokytojas privalo: 

5.1. už mokslo metų pirmą pusmetį (rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis) iki gruodžio 10 d.  

5.2. už mokslo metų antrą pusmetį (sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė) iki birželio 15 d. 

6. Esant nenumatytoms aplinkybėms atleisti sportininką nuo mokesčio gali mokyklos 

direktorius mokytojo teikimu, kurį jis (mokytojas) pateikia mokyklos raštvedei iki kiekvieno 

mėnesio paskutinės dienos. 

7. Mokyklos direktorius, gavęs informaciją iš mokytojų, įsakymu atleidžia mokinius nuo 

mokesčio už neformalųjį švietimą. 

8. Ligos ar traumos atveju, kai gydytojo pažyma išduota ne trumpiau nei dviejų savaičių 

laikotarpiui, mėnesinis mokestis už neformalųjį vaikų švietimą neskaičiuojamas. 

9. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas 

bendra tvarka. 

III. MOKESČIO PANAUDOJIMO TVARKA 

10. Sumokėtas mokestis už neformalųjį mokinių švietimą bus naudojamas mokestį įnešusios 

grupės poreikiams tenkinti : 

-išvykoms į draugiškas varžybas, turnyrus (transportas, maistpinigiai, startinis mokestis, 

nakvynė); 

- turnyrų, varžybų ir stovyklų organizavimui (maistpinigiai, prizai, nakvynė); 

- inventoriaus, sportinės aprangos, sportinės avalynės įsigijimui; 

- reprezentacinėms sporto šakų išlaidoms (suvenyrams, gėlėms); 



- mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ir su juo susijusioms kelionės, gyvenimo išlaidoms 

apmokėti; 

11. Visi prekių ir paslaugų pirkimai privalo būti suderinti su mokyklos direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui. 

12. Surinkti pinigai turi būti panaudojami iki rugpjūčio 31 dienos, pasibaigus mokslo metams. 

Jeigu mokytojas nepanaudoja surinktų lėšų, Sporto mokykla, esamus pinigus panaudoja mokyklos 

reikmėms. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą nesumokėjus iki pusmečio pabaigos, Sporto 

mokyklos direktorius, informavęs tėvus (globėjus), turi teisę nutraukti neformaliojo švietimo sutartį 

su mokiniu.  

14. Mokytojai atsako už savalaikį mokesčio mokėjimą, tėvų informavimą, pateikiamų 

dokumentų teisingumą, operatyvų mokyklos tarybos ar Sporto mokyklos administracijos 

informavimą apie pasikeitimus.  

15. Aprašas skelbiamas Pasvalio sporto mokyklos internetinėje svetainėje. 

16. Sumokėjus mokestį į priekį (avansu) pinigai negrąžinami. 
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