PATVIRTINTA
Visagino sporto centro
direktoriaus 2016 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. ĮV-10

VISAGINO SPORTO CENTRO MOKESČIO UŽ UGDYMO PASLAUGAS VAIKAMS IR
UGDYMO PASLAUGAS SUAUGUSIEMS UGDYTINIAMS MOKĖJIMO IR LENGVATŲ
TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Mokesčio už ugdymo paslaugas mokėjimo ir lengvatų Visagino sporto centre
taikymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nusako mokesčio už paslaugas mokėjimo ir lengvatų
taikymo tvarką.
2. Tvarkos aprašas skiriamas Visagino sporto centrui. toliau (VSC).
3. Mokestis imamas už Visagino sporto centre teikiamas ugdymo paslaugas.
4. Visagino sporto centre mokestį už ugdymo teikiamas paslaugas ir lengvatas nustato
steigėjas – Visagino savivaldybės taryba.
5. Mokesčio už ugdymo paslaugas mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas
parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 ,,Dėl užmokesčio už vaikų papildomą
ugdymą“ (Žin., 2000, Nr. 2-43), Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu
Nr. TS-203 ,,Dėl Visagino sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, Visagino
savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-192 ,,Dėl mokesčio už ugdymą
lengvatų nustatymo neformaliojo švietimo įstaigose“, Visagino savivaldybės tarybos sprendimu
2016 m. sausio 28 d. Nr. TS-8 „Dėl mokesčio už ugdymą suaugusiems ugdytiniams Visagino
savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose patvirtinimo“.
II.

MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMO PASLAUGAS MOKĖJIMAS

6. Mokestį už mokslą moka teisėti ugdytinio atstovai arba pats atstovas:
6.1. nuo ugdytinio priėmimo į VSC iki išbraukimo iš VSC ugdytinių sąrašo datos,
vadovaujantis VSC paslaugų teikimo sutartimi;
6.2. visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 dienos iki gegužės 31 dienos), už kiekvieną
einamąjį mėnesį iki 25 dienos;
6.3. mokestis gali būti mokamas už kelis mėnesius iš karto;
6.4. mokestis mokamas į VSC sąskaitą Nr. LT 437300010119340904
, AB bankas „Swedbank“, Nr. LT 894010041700626933 AB bankas DNB.
6.5. mokant mokesčius būtina nurodyti ugdytinio vardą, pavardę ir laikotarpį už
kurį mokamas mokestis, taip pat kiekvienam treneriui skirtas kodas, kurį klientai (tėvai) turi
nurodyti. Kodų sąrašas pridedamas.
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7. Mokestis už ugdymą nemokamas vasaros atostogų laikotarpiu išskirus baidarių ir
kanojų irklavimą, kur atostogos nustatomos lapkričio-gruodžio mėnesį.
8. Aukšto meistriškumo sportininkai, užsiiminėjantys atostogų metu, turi mokėti už
sportininkų ugdymą.
9. VSC negavus mokesčio numatytu terminu:
9.1. buhalteris einamojo mėnesio 26 dieną informuoja apie nesumokėtą mokestį
trenerį;
9.2. treneris iki einamojo mėnesio paskutinės dienos perspėja ugdytinio atstovus arba
ugdytinius (nuo 18 m.);
9.3. negavus mokesčio iki kito mėnesio 10 d., buhalterė15 dienų raštiškai praneša
ugdytinio atstovams arba ugdytiniui (nuo 18 m.) apie susidariusį įsiskolinimą;
9.4. po raštiško pranešimo per 1 mėnesį nesumokėjus už ugdymo paslaugas, ugdytinis
braukiamas iš VSC sąrašų, skola išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Mokestis už ugdymo paslaugas perskaičiuojamas:
10.1. mokiniui sergant daugiau nei 10 kalendorinių dienų ir mažiau kaip 20
kalendorinių dienų 50%, daugiau negu 20 dienų 100%, pateikus laiku pažymą (originalą);
11. Mokestis už ugdymo paslaugas neperskaičiuojamas:
11.1. kai ugdytinis nelanko užsiėmimų dėl nepateisinamų priežasčių.
11.2. kai pavėluotai pateikiami dokumentai dėl lengvatų taikymo.
III. MOKESČIO UŽ UGDYMO PASLAUGAS SUAUGUSIEMS UGDYTINIAMS
MOKĖJIMAS
12. Mokestį už ugdymą moka ugdytiniai:
12.1. nuo ugdytinio priėmimo į VSC iki išbraukimo iš VSC ugdytinių sąrašo datos,
vadovaujantis VSC paslaugų teikimo sutartimi;
12.2. visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 dienos iki birželio 31 dienos), už kiekvieną
einamąjį mėnesį iki 25 dienos;
12.3. mokestis gali būti mokamas už kelis mėnesius iš karto;
12.4. mokestis mokamas į VSC sąskaitą Nr. LT 437300010119340904
, AB bankas „Swedbank“, Nr. LT 894010041700626933 AB bankas DNB.
12.5. mokant mokesčius būtina nurodyti ugdytinio vardą, pavardę ir laikotarpį už kurį
mokamas mokestis, taip pat kiekvienam treneriui skirtas kodas, kurį klientai turi nurodyti. Kodų
sąrašas pridedamas.
12.6. Mokestis už ugdymą nemokamas trenerio kasmetinių atostogų metu.
13. VSC negavus mokesčio numatytu terminu :
13.1. buhalteris einamojo mėnesio 26 dieną informuoja apie nesumokėtą mokestį
trenerį;
13.2. treneris iki einamojo mėnesio paskutinės dienos perspėja ugdytinius;
13.3. negavus mokesčio iki kito mėnesio 10 d., buhalterė15 dienų raštiškai praneša
ugdytiniui apie susidariusį įsiskolinimą;
13.4. po raštiško pranešimo per 1 mėnesį nesumokėjus už ugdymo paslaugas,
ugdytinis braukiamas iš VSC sąrašų, skola išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Mokestis už ugdymo paslaugas perskaičiuojamas:
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14.1.ugdytiniui sergant daugiau nei 10 kalendorinių dienų ir mažiau kaip 20
kalendorinių dienų 50%, daugiau negu 20 dienų 100%, pateikus laiku pažymą (originalą);
15. Mokestis už ugdymo paslaugas neperskaičiuojamas:
15.1. kai ugdytinis nelanko užsiėmimų dėl nepateisinamų priežasčių.

IV. MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO IR JAS
PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
16. Mokesčio už vaikų ugdymą Visagino sporto centre dydį bei taikomas lengvatas
nustato Visagino savivaldybės taryba.
17. Teisė gauti mokesčio lengvatą suteikiama Visagino sporto centro direktoriaus
sprendimu, prieš tai įvertinus vaiko socialinę padėtį bei gabumus. Prašymą (priedas Nr. 1) suteikti
mokesčio lengvatą teikia ugdytinio tėvai (atstovai pagal įstatymą) arba ugdytiniai vyresni nei 18
metų.
18. Teisė į lengvatas įvertinus, šeimos socialinę padėtį nustatoma vieną kartą per 3
mėnesius. Dokumentai priimami rugsėjo mėn. nuo 1 iki 25 d., o kitus mėnesius iki 15 d. einamojo
mėnesio.
19. VSC ugdytiniams lengvatos nustatytos 2014 m. lapkričio 27 d. Visagino
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS - 192 „Dėl mokesčio už ugdymą lengvatų nustatymo
neformaliojo švietimo įstaigose“:
19.1. ugdytiniams, gyvenantiems šeimose, kurių pajamos vienam šeimos nariui yra
mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis ir neįgaliems – 100%;
19.2. ugdytiniams, gyvenantiems šeimose, kurių pajamos vienam šeimos nariui yra
mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydis - 50%.
19.3. gabiems ugdytiniams (2% bendro ugdytinių pagal vardinį sąrašą skaičiaus) –
100%.
19.4. Ugdytiniams iš daugiavaikių šeimų 50%.
20. Klientas Visagino sporto centro direktoriui dėl lengvatų nustatymo pateikia šiuos
dokumentus:
20.1. mokesčio lengvatos gabiems ugdytiniams taikomos trenerio prašymu.
20.2. šeimos, kurių pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės kaip 1 valstybės
remiamų pajamų dydžio ir gaunančios socialinę pašalpą, iki rugsėjo 25 d., o kitus mėnesius iki 15 d.
vieną kartą per 3 mėn. pateikia:
20.2.1. prašymą, dėl lengvatų taikymo:
20.2.2.Visagino savivaldybės socialinės paramos skyriaus „ pažymą apie pajamas“;
20.2.3. mažesnės, kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų, visų pajamas gaunančių šeimos
narių 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi, įskaitant visas išmokas, pažymas susijusias su darbo
pajamų gavimu;
20.2.4. suaugusių šeimos narių pažymas iš valstybinio socialinio draudimo
įstaigos apie įmokas ir/ ar išmokas ir/ ar pažymas iš teritorinės darbo biržos;
20.3. neįgaliems ugdytiniams pateikus prašymą ir neįgalumo pažymėjimą.-100%;
20.4. ugdytiniams iš daugiavaikių šeimų, pateikus prašymą, vaikų gimimo liudijimų
kopijas arba pažymas apie šeimos sudėtį.
20. Esant reikalui, papildomai:
21.1. pažymą apie santuokos nutraukimą (jeigu tėvai išsiskyrę);
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21.1.1 tėvų (vieno iš tėvų) mirties liudijimą, jeigu vaikas našlaitis;
21.1.2. teismo antstolio pažymą apie alimentų negavimą;
21.1.3. garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos prie socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus sprendimą.
22. Iškilus klausimams, tėvams arba globėjams, dėl pažymų kreiptis į Visagino
socialinės paramos skyrių.
V. MOKESČIO UŽ SUAUGUSIŲ UGDYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO IR JAS
PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
23. Suaugęs ugdytinis, kuris buvo priimtas į formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programas mokyklinio amžiaus ir nepakeistomis sąlygomis baigia formalųjį švietimą papildančio
ugdymo programą nepriklausomai nuo jo amžiaus;
24. Suaugusiems ugdytiniams užsiiminėjantiems pagal formalųjį švietimą
papildančio ugdymo programas, metų bėgyje nedalyvavus varžybose (Lietuvos Respublikos
čempionatuose, Lietuvos Respublikos taurės, tarptautinėse ir kitose aukšto rango varžybose) ir
neparodžius sportinių rezultatų ugdytinis perkeliamas (pagal VSC direktoriaus įsakymą) į
neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
25. Suaugusiems ugdytiniams užsiiminėjantiems pagal suaugusiųjų neformaliojo
švietimo programas, metų bėgyje dalyvavus varžybose (Lietuvos Respublikos čempionatuose,
Lietuvos Respublikos taurės, tarptautinėse ir kitose aukšto rango varžybose, nemažiau 4-ios
varžybos per metus) ir parodžius aukštus sportinius rezultatus, trenerio prašymu, mokyklos tarybos
sprendimu ir direktoriaus įsakymu, sportininkas gali būti perkeltas į formalųjį švietimą papildančio
ugdymo programas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Už pagrįstą ir teisingą mokesčio lengvatų taikymą Visagino sporto centre
atsakingas direktorius.
28. Už pateiktų dokumentų ir informacijos teisingumą atsako tėvai (atstovai pagal
įstatymą), suaugę ugdytinai teisės aktų nustatyta tvarka.
29. Visagino sporto centro patvirtina įstaigos mokesčio ir lengvatų nustatymo bei
lengvatų taikymo tvarkos aprašą.

Parengė direktoriaus pavaduotoja organizaciniam darbui
Asta Kolelienė

