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ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO IR LENGVATŲ TAIKYMO 

KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO CENTRE TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Atlyginimo už neformalųjį švietimą mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas 

(toliau- Tvarka) reglamentuoja atlyginimo už neformalųjį švietimą mokėjimą ir lengvatų taikymą 

Kaišiadorių švietimo ir sporto centre. 

 

II SKYRIUS 

ATLYGINIMO MOKĖJIMAS. MOKĖJIMO TERMINAI 

 

2. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mokamas už kiekvieną mėnesį iki einamojo 

mėnesio 25 dienos. 

3. Atlyginimas skaičiuojamas už einamąjį mėnesį, įskaičiuojant mokinių atostogas, 

išskyrus vasaros atostogas. 

4. Atlyginimo dydis yra nekintantis ir nepriklauso nuo užsiėmimų skaičiaus per mėnesį. 

5. Kaišiadorių švietimo ir sporto centro direktorius pagal savo kompetenciją taiko visas 

teisines priemones, kurios užtikrina atlyginimo surinkimą. 

6. Atlyginimas už neformalųjį švietimą nemokamas:  

6.1. ligos atveju, nelankius užsiėmimų, pranešus įstaigos administracijai telefonu arba 

elektroniniu paštu vaiko susirgimo dieną ir per tris darbo dienas po ligos pateikus argumentuotą 

prašymą įstaigos direktoriui, kuriame nurodomas konkretus nelankymo laikotarpis; 

6.2. neformaliojo švietimo mokytojo atostogų ar ligos, jeigu jo niekas nepavaduoja, metu. 

7. Pateikus dokumentus dėl atlyginimo lengvatų, atlyginimas nemokamas arba mažinamas 

nuo kito mėnesio 1 dienos, išskyrus Aprašo 11.1. papunkčiuose nurodytais atvejais. 
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III SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ LENGVATOS 

 

8. Atlyginimas už neformalųjį švietimą nemokamas, kai: 

8.1.  ugdytinis yra atvykęs į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių 

veiksmų Ukrainoje. 

8.2.  ugdytinis yra sporto šakos Lietuvos rinktinės narys. 

9. Karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio, ar įvykio, keliančio pavojų 

ugdytinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar centre esant aplinkybėms, dėl kurių ugdymo procesas 

negali būti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu, vykdant ugdymą 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atlyginimas už neformalųjį švietimą mažinamas 50 

%, o ugdymo nevykdant – nemokamas. 

10. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mažinamas 50 %, kai: 

10.1.  vaikas auga šeimoje gaunančioje socialinę pašalpą; 

10.2.  vaikas auga su vienu iš tėvų (kai vienas iš tėvų miręs arba dingęs be žinios); 

10.3.  vaikas yra iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų; 

10.4.  vaikui nustatyta globa (rūpyba).  

11. Tėvai (globėjai), norėdami pasinaudoti atlyginimo už neformalųjį švietimą 

lengvatomis, turi pateikti nustatytos formos prašymą įstaigos direktoriui ir šiuos teisę į lengvatą 

įrodančius dokumentus: 

11.1.  kai vaikas auga su vienu iš tėvų, pateikia mirties liudijimo kopiją arba teismo 

sprendimo kopiją; 

11.2. kai vaikas yra iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, pateikia visų vaikų gimimo 

liudijimų kopijas arba pažymos apie šeimos sudėtį kopiją, o kai vaikai vyresni nei 18 metų (bet ne 

vyresni nei 21 metų) ir mokosi visų tipų dieninėse mokymo įstaigose, papildomai pateikia pažymos 

kopiją iš mokymo įstaigos kartą per metus; 

11.3. kai vaikas auga šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą, pateikia pažymą iš Socialinės 

paramos skyriaus kas tris mėnesius; 

11.4. kai vaikui nustatyta globa (rūpyba), pateikia savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymą dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo skyrimo arba teismo sprendimą/nutartį dėl 

globos (rūpybos)  nustatymo. 

12. Kai ugdytinis yra Lietuvos rinktinės narys, prašymą dėl atlyginimo lengvatos įstaigos 

direktoriui ir raštą iš sporto šakos federacijos pristato sporto šakos neformaliojo švietimo mokytojas 

dirbantis su grupe, kurią lanko ugdytinis. Atlyginimas nemokamas vienerius metus nuo prašymo 

pateikimo dienos. 

13. Dokumentai, įrodantys teisę į lengvatą, pateikiami: 
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13.1. priimant vaiką į įstaigą; 

13.2. įgijus teisę į lengvatą; 

13.3. pradėjus lankyti įstaigą po vasaros atostogų iki rugsėjo 10 dienos. 

14. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka. 

15. Atlyginimo dydis nustatomas nuo visų reikiamų  dokumentų  pateikimo datos ir atgaline 

data neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai pateikiama pažyma iš Socialinės paramos skyriaus dėl 

socialinės pašalpos skyrimo šeimai.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Tėvams (globėjams) nesumokėjus atlyginimo už neformalųjį švietimą daugiau kaip už 

du mėnesius, ugdytinis neformaliojo švietimo mokytojo teikimu įstaigos direktoriaus įsakymu 

braukiamas iš lankančių įstaigą sąrašų. Įstaigos direktorius teikia dokumentus įmokų ir skolų už 

atlyginimo už neformalųjį švietimą apskaitymui ir išieškojimui Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

____________________________________ 

 

 


