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ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ BIRŽŲ VLADO 

JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE IR MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI MOKYKLOS 

MUZIKOS INSTRUMENTU MOKĖJIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

         1. Ši  tvarka  reglamentuoja:  

         1.1. Atlyginimo už teikiamą  neformalųjį vaikų švietimą  Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokykloje (toliau – mokykla) ir mokesčio už naudojimąsi  mokyklos muzikos instrumentu  

mokėjimo tvarką ir terminus.  

         1.2. Lengvatų atlyginimui už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokykloje taikymui 

pateiktinus  dokumentus. 

         2. Atlyginimo už teikiamą  neformalųjį vaikų švietimą mokykloje bei taikytinų lengvatų  ir 

mokesčio už naudojimąsi mokyklos muzikos instrumentu dydžiai nustatomi rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu.   

        3. Vaiko atstovai – tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar 

kitą teisės aktą privalo rūpintis vaiku, laiku ir teisingai sumoka atlyginimą už teikiamą neformalųjį 

vaikų švietimą mokykloje ir mokestį už naudojimąsi mokyklos muzikos instrumentu. 

        4.  Atlyginimas už teikiamą  neformalųjį vaikų švietimą mokykloje reiškia pajamas už 

suteiktas paslaugas – už išlaikymą  biudžetinėje įstaigoje. 

        5.  Mokestis už naudojimąsi  mokyklos muzikos instrumentu (mokinys mokyklos instrumentu 

naudojasi namuose) reiškia pajamas už paslaugas. 

 

II SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ MOKYKLOJE IR 

MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI MOKYKLOS MUZIKOS INSTRUMENTU 

MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

 

        6. Atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokykloje ir mokesčio už naudojimąsi  

mokyklos muzikos instrumentu  kvitai  išrašomi 1 kartą per mėnesį paskutinę mėnesio darbo dieną. 

        7. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokykloje ir mokestis už naudojimąsi  

mokyklos muzikos instrumentu mokamas už kiekvieną mokslo metų mėnesį ir turi būti sumokėtas 

iki sekančio mėnesio 10 d. 

        8. Mokinių tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų pageidavimu atlyginimas už teikiamą neformalųjį 

vaikų švietimą mokykloje ir mokestis už naudojimąsi  mokyklos muzikos instrumentu gali būti 

mokamas už kelis mėnesius ar mokslo metų pusmetį ir būtinai pilnai turi būti  sumokėtas iki 

einamojo mokslo metų pusmečio paskutinio mėnesio 15 dienos.  

        9. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokykloje ir mokestis už naudojimąsi  

mokyklos muzikos instrumentu sumokamas į   šių lėšų surenkamąją mokyklos sąskaitą banke. 

      10. Jeigu atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokykloje nustatytais terminais 

nesumokamas, mokinys  gali būti braukiamas iš mokyklos mokinių sąrašų, o skola išieškoma 

įstatymų nustatyta tvarka.  

      11. Jeigu mokestis už naudojimąsi mokyklos muzikos instrumentu nustatytu terminu 

nesumokamas, instrumentas iš mokinio paimamas, o skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka. 
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III SKYRIUS 

DOKUMENTAI REIKALINGI LENGVATŲ TAIKYMUI 

 

         12. Nustatytos lengvatos taikomos tik pateikus jas įrodančius dokumentus. Šie dokumentai 

privalo būti pateikti lengvatos taikymo mėnesį. Pateikus dokumentus vėliau, lengvata vėliau ir 

taikoma. 

         13. Mokinių tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai, kuriems gali būti taikomos atlyginimo už 

teikiamą  neformalųjį vaikų švietimą mokykloje lengvatos, prasidėjus naujiems mokslo metams  

mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir lengvatas įrodančius dokumentus: 

         13.1. jei šeima gauna socialinę pašalpą -  pažymą iš Socialinės paramos skyriaus; 

         13.2. jei mokinys auga nepilnoje šeimoje (gyvena su vienu iš tėvų, globėjų, rūpintojų) – vaiko 

gimimo liudijimą, ištuokos ar mirties liudijimą, pažymą apie šeimos sudėtį, įrodančią, kad vaikas 

gyvena kartu;   

         13.3. jei mokinys auga šeimoje, kurioje yra 3 ar daugiau vaikų – vaiko gimimo liudijimą, 

pažymą apie šeimos sudėtį, įrodančią, kad vaikas gyvena kartu. 

         13.4. jei mokinys yra tarptautinių ir/ar respublikinių konkursų laureatas, diplomantas, 

informaciją ir dokumentus (diplomus, pažymėjimus, įvertinimus ir pan.) apie tai pateikia jo 

mokytojas.    

         14. Atleidimui nuo atlyginimo už teikiamą  neformalųjį vaikų švietimą mokykloje, jei 

mokinys dėl ligos nelankė mėnesį ir daugiau, už dėl šios priežasties nurodytą laiką reikia pateikti 

pažymą iš jį gydžiusio gydytojo.   

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         15. Nustatytų lengvatų taikymas įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymais. 

         16. Įmokos ir skolos už teikiamą  neformalųjį vaikų švietimą  Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokykloje ir už naudojimąsi  mokyklos muzikos instrumentu  apskaitomos ir išieškomos Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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