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MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ 

MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

      1. Mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas (toliau - tvarka) reglamentuoja minėto 

mokesčio (toliau - mokesčio) mokėjimo tvarką Rudaminos meno mokykloje. 

     2. Mokestį už neformalųjį vaikų švietimą nustato Rudaminos meno mokyklos steigėjas - Vilniaus rajono 

savivaldybės taryba. 
 

II. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

       3. Mokestis už neformalųjį vaikų švietimą skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.  

       4. Mokestis mokamas kiekvieną pusmetį ir turi būti sumokėtas iki einamojo pusmečio paskutinės dienos: 

    4.1. už  I mokslo metų pusmetį (rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis)  įmoka turi būti sumokėta iki spalio 31 d.; 

 4.2. už  II mokslo metų pusmetį (sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė) įmoka turi būti sumokėta iki kovo 1 d.; 

           

                         III ATLEIDIMAS NUO MOKESČIO IR JO SUMAŽINIMAS 

       5. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T3-240 mokiniai gali būti 

atleidžiami nuo mokesčio už mokymąsi meno mokykloje:  

       5.1. vaikus auginančias socialinės rizikos šeimas, pateikus savivaldybės administracijos Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus rekomendaciją (forma Nr.1); 

       5.2. mažinti 50 procentų mokestį už teikiamą neformalųjį švietimą, kai: 

       5.2.1. vienos šeimos 3 ir daugiau vaikų lanko Rudaminos meno mokyklą (forma Nr.2); 

       5.2.2. vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) (forma Nr.3); 

       5.2.3. vaikas auga socialiai remtinoje šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą (forma Nr.4).  

       6. Tėvai (globėjai), kuriems gali būti taikomos lengvatos, kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos arba įgiję 

teisę į mokesčio lengvatą neformaliojo vaikų švietimo įstaigos vadovui pateikia: 

6.1. prašymą ir savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją; 

6.2.  prašymą ir pažymą apie šeimos sudėtį;  

6.3.  prašymą ir pažymą apie socialinę pašalpą iš Socialinės paramos skyriaus. 
7. Mokestis už neformalųjį vaikų švietimą neskaičiuojamas:  

       7.1. mokinių vasaros atostogų metu; 

    7.3. jei vieną mėnesį ar daugiau programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių. 

       8. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. 

      9. Pateikus dokumentus pavėluotai, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai 

socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį. 

      10. Atleidimas nuo mokesčio įforminamas įstaigos vadovo įsakymu. 

      11. Mokesčio užskaitymas arba grąžinimas: 

      11.1. Jei mokestis buvo sumokėtas iš anksto už pusmetį arba už ketvirtį, o vaikas dėl pateisinamos priežasties 

(dėl ligos) nelankė užsiėmimų ne mažiau kaip 1 mėnesį, tėvams pateikus prašymą, mokestis įskaitomas už kitą 

mėnesį. 

      11.2. Mokestis už neformalųjį vaikų švietimą grąžinamas, jei paskutinį mokslo metų mėnesį dėl pateisinamų 

priežasčių nevyko užsiėmimai ir įskaityti mokestį už kitą mėnesį nebėra galimybės. 

      11.3. Prašymą dėl mokesčio grąžinimo arba įskaitymo už kitą mėnesį tėvai (globėjai) privalo pateikti ne 

vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

      12. Jeigu mokestis už neformalųjį vaikų švietimą nesumokamas (bent 2 mėn.), įstaigos vadovas, informavęs 

tėvus (globėjus), turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų. 

      13. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. 

      14. Mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 
SUDERINTA 

Mokyklos tarybos posėdyje 2017 m. rugpjūčio 31 d. 
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