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MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS JAUNIMO CENTRE  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokesčio už neformalųjį švietimą Alytaus jaunimo centre (toliau – AJC)  tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už neformalųjį švietimą AJC (toliau – 

mokestis) mokėjimo tvarką, terminus, patvirtinamųjų dokumentų pateikimą bei mokesčio 

mažinimo sąlygas ir suaugusių mokinių bei mokinių tėvų (globėjų) atsakomybę.  

2. Mokesčio dydį nustato Alytaus miesto savivaldybės taryba.  

3. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms priemonėms 

įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms.  

 

II SKYRIUS 

MOKESČIO SKAIČIAVIMAS, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

 

4. Mokestis skaičiuojamas kiekvieną mėnesį ir privalo būti sumokėtas pagal AJC 

pateiktą kvitą iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.  

5. Mokestis neskaičiuojamas:  

5.1. mokiniams, dėl ligos praleidusiems užsiėmimus, apie tai informavus mokytoją ir 

po ligos pirmo užsiėmimo metu pateikus medicininę pažymą; 

5.2. AJC nevykdant ugdymo proceso dėl susidariusių svarbių priežasčių;  

5.3. mokytojo komandiruotės, jo atostogų ar ligos laikotarpiu;  

5.4. ikimokyklinio ugdymo įstaigose lankantiems AJC užsiėmimus: 

 5.4.1. vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų kasmetinių atostogų metu ir birželio mėnesį, 

pateikus prašymą; 

5.4.2. dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų aplinkybių ne ilgiau kaip 3 darbo dienas per 

mėnesį. 

6. Jei mokestis už mokinio ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo 

nustatytos datos, AJC direktorius, raštu informavęs Paslaugų teikimo sutartį pasirašiusius 

pilnamečius mokinius arba nepilnamečių tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti mokinį iš 

sąrašų.  

 

III SKYRIUS 

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA 

 

7. Mokesčio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą lengvatos:  

7.1. socialiai remtinų šeimų, kurių pajamos  yra mažesnės už Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintas valstybės remiamas pajamas, vaikams ir suaugusiems – 50 

procentų; 

7.2. visiems gabiems ir talentingiems vaikams ir suaugusiems (konkursų, varžybų ir 

apžiūrų nugalėtojams bei prizininkams) ir gabių vaikų ugdymo programų dalyviams – 100 

procentų per kalendorinius metus;  

7.3. trims ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos vienai veiklai – 50 procentų; 



7.4. ugdytinių pasirinktai trečiai ir daugiau veiklos rūšių – 50 procentų; 

7.5. ugdytiniams, lankantiems įstaigą 5 ir daugiau metų, nuolaidų kortelės gausioms 

šeimoms „Alytus – viena šeima“, senjorų nuolaidų kortelių turėtojams – 30 procentų. 

8. Mokiniai, kuriems gali būti taikomos nustatytos lengvatos, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) AJC direktoriui pateikia prašymą.  

9. Prašyme gauti mokesčio lengvatą, numatytą Aprašo 7.1. punkte, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) nurodo mokyklą, kurioje mokosi jų vaikas. Prašymai komisijoje nesvarstomi. 

Pateikusiems prašymą direktoriaus įsakymu nuolaidos taikomos nuo kitos darbo dienos. 

10. Prašymą/rekomendaciją dėl nuolaidų taikymo gabiems mokiniams AJC direktoriui 

rašo mokytojas, pateikdamas mokinio pasiekimus patvirtinančius dokumentus (padėkos raštus, 

diplomus ir kita).  

11. Mokinių, kuriems gali būti taikomos lengvatos, prašymus nagrinėja sudaryta  

komisija. Komisijos siūlymas įforminamas AJC direktoriaus įsakymu.  

12. Prašymai ir/ar mokytojų rekomendacijos dėl mokinių, kuriems gali būti taikomos 

numatytos lengvatos, nagrinėjami komisijoje esant būtinumui.  

13. Šio Aprašo numatytos lengvatos, AJC direktoriui įforminus sprendimą, 

pradedamos taikyti nuo kito mėnesio 1 d. ir, nesikeičiant aplinkybėms, galioja vienerius mokslo 

metus, išskyrus Aprašo 7.2. punkte numatytus atvejus.  

14. Nuolaidų kortelės gausioms šeimoms „Alytus – viena šeima“ bei senjorų nuolaidų 

kortelių turėtojų prašymai komisijoje nesvarstomi. Pateikusiems prašymą ir įrodantį dokumentą – 

nuolaidų kortelę, direktoriaus įsakymu nuolaidos taikomos nuo kitos darbo dienos.  

15. Mokesčio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą lengvata gali būti taikoma 

pasirinktinai tik už vieną numatytą neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugą. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir suaugusieji atsako už dokumentų, 

pateikiamų mokesčio lengvatai gauti, teisingumą.  

17. Šalių tarpusavio santykiai grindžiami taikiu derybų būdu, ginčai sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.  

  

 

_________________ 


