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MOKESČIO UŽ MOKINIŲ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PASVALIO SPORTO 
MOKYKLOJE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje mokėjimo tvarkos 

aprašas reglamentuoja mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje (toliau 
– Mokykla) mokėjimo tvarką bei terminus, lengvatas, lėšų panaudojimą. 

II SKYRIUS 
MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI  

 
2. Mokestis už mokinių neformalųjį švietimą mokamas devynis mėnesius per mokslo metus, 

nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio (įskaitytinai).  
3. Mokestis yra nekintantis, t. y. nepriklausomas nuo užsiėmimų skaičiaus per mėnesį. 
4. Mokestis už mokinių neformalųjį švietimą turi būti sumokamas už kiekvieną einamąjį 

mėnesį, ne vėliau, kaip iki kito mėnesio 20 dienos. 
5. Mokestis už mokinių neformalųjį švietimą mokamas: 
5.1. pavedimu į Mokyklos sąskaitą Nr. LT 547300010142601597 (AB Swedbank bankas), 

paskirtyje nurodant mokinio vardą ir pavardę; 
5.2. grynais pinigais Mokykloje. Šiuo atveju, Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas 

Mokyklos darbuotojas renka mokestį užpildydamas mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą 
surinkimo lapą ir ne vėliau kaip iki mėnesio 25 dienos pervesdamas surinktas lėšas į Mokyklos 
sąskaitą Nr. LT 547300010142601597 (AB Swedbank bankas). 

 
III SKYRIUS 

MOKESČIO MOKĖJIMO LENGVATOS 
 

6. Mokestis už neformalųjį švietimą mažinamas 100 proc.: 
6.1. Lietuvos Respublikos įvairių sporto šakų čempionatų, pirmenybių, sporto žaidynių 

čempionams ir prizininkams (mokyklos tarybos sprendimu); 
6.2.  Lietuvos Respublikos rinktinių nariams (mokyklos tarybos sprendimu). 
7. Jei mokinys dėl ligos visą kalendorinį mėnesį nelankė mokyklos, ne vėliau, kaip per 

penkias darbo dienas po ligos, mokyklos administracijai pateikia raštišką tėvų (grobėjų, rūpintojų) 
prašymą atleisti nuo mokesčio. Mokyklos direktoriaus įsakymu mokestis už tą mėnesį nemokamas. 
Laiku nepateikus pateisinančių dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. 
 

IV SKYRIUS 
MOKESČIO PANAUDOJIMO TVARKA 

 
8. Mokestis už mokinių neformalųjį švietimą gali būti naudojamas šioms priemonėms: 
8.1. mokinių išvykoms į varžybas, turnyrus (transportas, maitinimas, startinis mokestis, 

nakvynė); 
8.2. turnyrų, varžybų ir stovyklų organizavimui (maitinimas, prizai, nakvynė); 
8.3. inventoriaus, sportinės aprangos, sportinės avalynės įsigijimui. 
 
 

 



V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
9. Nesumokėjus mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą už du mėnesius iš eilės, 

Mokyklos direktoriaus įsakymu nutraukiama neformaliojo švietimo sutartis.  
10.  Tėvai, globėjai (rūpintojai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. 
11. Draudžiama iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties mokinio papildomai rinkti rinkliavas, 

išskyrus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) savanorišką teisės aktų nustatyta tvarka teikiamą paramą 
Mokyklai. 

12. Mokytojai atsako už tėvų informavimą, pateikiamų dokumentų teisingumą. 
13. Mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje mokėjimo tvarkos 

aprašas skelbiamas Pasvalio sporto mokyklos internetinėje svetainėje www.pasvaliosm.lt. 
                                  __________________________________________ 

 


