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MAŽEIKIŲ VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLOS MOKESČIO UŽ MOKSLĄ
MOKĖJIMO IR MOKESČIO UŽ MOKSLĄ LENGVATŲ SUTEIKIMO
TVARKA

I. BENDROS NUOSTATOS.
1.

Ši tvarka (toliau tvarka) reglamentuoja Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos

mokiniams suteikiamų mokesčio už mokslą mokėjimo ir mokesčio už mokslą lengvatų tvarką, kurią nustato
mokytojų taryba ir įsakymu patvirtina mokyklos direktorius, bei suaugusiųjų mokesčio už neformalųjį
ugdymą mokėjimo tvarką.
2.

Tvarka parengta vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 2010-

01-29 Nr. T1-19 ,, Dėl mokesčio už vaikų papildomą ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose“ , Mažeikių
rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 2011-12-23 Nr. T1-366 „Dėl Mažeikių Vytauto Klovos muzikos
mokyklos neformaliojo suaugusiųjų muzikinio meninio švietimo programos vykdymo“ ir Mažeikių rajono
savivaldybės Tarybos

2012-11-30 sprendimu Nr.T1-368 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą neformaliojo

ugdymo mokyklose“.
II. MOKESČIO UŽ MOKSLĄ MOKĖJIMO IR MOKESČIO UŽ MOKSLĄ LENGVATŲ
SUTEIKIMO ORGANIZAVIMAS.
3. Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos sprendimais Mažeikių Vytauto Klovos muzikos
mokykloje nustatytas mėnesinis mokestis už mokinių neformalųjį ugdymą – 40 litai (11,58 EUR), Sedos,
Židikų ir Laižuvos skyriuose – 30 litai (8,69 EUR), o už suaugusiųjų ugdymą – 50 litai (14,48 EUR).
4. Vadovaujanti rajono savivaldybės Tarybos sprendimu vienerių metų laikotarpiui nuo mokesčio
už papildomą ugdymą 100% atleisti galima iki 15% mokinių, o sumažinti mokestį už papildomą ugdymą
50% galima – iki 10% mokinių. Mažeikių Vytauto Klovos mokyklos mokytojų tarybos posėdžio 2011-12-29
Nr. 3 nutarimu suaugusiems mokesčio už mokslą lengvatos nesuteikiamos.
5. Atleisti nuo mokesčio arba mokestį sumažinti 100% galima:
5.1. mokinius iš šeimų, gaunančių socialines pašalpas;
5.2. jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 valstybės
remiamų pajamų dydžio ( 350 Lt. arba 101,37 EUR);

5.3. neįgalius ir specialiosios internatinės mokyklos vaikus;
5.4. globos namų auklėtinius atskiru globos namų direktorės prašymu.
6. Mokestis už papildomą ugdymą perskaičiuojamas pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintam valstybės remiamų pajamų dydžiui per mėnesį vienam respublikos gyventojui.
7. Atleisti nuo mokesčio arba mokestį sumažinti 50 % galima:
7.1. jei muzikos mokyklą lanko du ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, pradedant antruoju vaiku;
7.2. jei vaiką augina vienas iš tėvų (tėvai išsituokę, vienas iš tėvų miręs, dingęs be žinios ir jei
vaiko gimimo liudijime nėra vieno iš tėvų duomenų);
8. Išimtiniais atvejais (itin gabiems vaikams ir esant ypač sunkioms šeimyninėms aplinkybėms)
mokesčio už mokslą sumažinimą 50% ar 100% atleidimą sprendžia mokyklos mokytojų Taryba;
9. Mokestis už mokslą neskaičiuojamas, jei mokinys(ė) dėl ligos nelankė mokyklos daugiau nei
vieną mėnesį, pristačius gydymo įstaigos pažymą bei tėvų prašymą. Suaugusiems ši nuostata netaikoma, o
neatliktos pamokos atliekamos pagal abipusio susitarimo grafiką.
10. Kai pamokos mokykloje nevyksta dėl šalčio.
11. Kai Savivaldybėje paskelbiama ekstremali situacija (dėl gripo epidemijos, stichinės nelaimės
atveju).
12. Iki rugsėjo mėn. 20 dienos pateikus reikiamus dokumentus nuo mokesčio už mokslą atleidžiami
vieneriems mokslo metams.
III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
13. Tėvai ar globėjai dėl mokesčio už mokslą atleidimo ar sumažinimo iki rugsėjo 20 dienos turi
pateikti šiuos dokumentus:
13.1. prašymą;
13.2. pažymą apie šeimos sudėtį;
13.3. pažymas apie paskutiniųjų 3-jų mėnesių gaunamus atlyginimus;
13.4. pažymas apie paskutiniųjų 3-jų mėnesių gautas pašalpas iš socialinės paramos skyriaus;
13.5. pažymas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto
registre;
13.6. pažymas iš darbo biržos, jei yra bedarbiai;
13.7. mirties liudijimo kopiją, jei vienas iš tėvų yra miręs;
13.8. ištuokos liudijimo kopiją, jei vaiką augina vienas;
13.9. vaikų gimimo liudijimų kopijas.

IV. MOKESČIO UŽ MOKSLĄ MOKĖJIMO IR APSKAITOS TVARKA
14. Mokestis už mokslą gali būti mokamas internetu arba bankuose: DnB Nord banke, Swedbanke,
Medicinos banke , Lietuvos pašte bei UAB „Mažeikių butų ūkis kasoje, pagal mokyklos pateiktą pranešimą.
15. Mokesčio už mokslą priskaitymas daromas kiekvieną mėnesį atsiskaitymų su tėvais žiniaraštyje.
16. Mokesčio už mokslą pranešimai išrašomi kas mėnesį ir pateikiami iki einamojo mėnesio 15
dienos.
17. Mokestį už mokslą privaloma susimokėti iki sekančio mėnesio 15 dienos.
18. Mokinių tėvų ir besimokančių suaugusiųjų pageidavimu mokestis už mokslą gali būti mokamas
už kelis mėnesius ar už pusmetį.
19. Mokesčio už mokslą gautos lėšos apskaitomos mokyklos biudžeto programoje ,,Lėšų už
paslaugas surinkimas ir panaudojimas“ pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti pateiktą išlaidų
sąmatą.
20. Mokykla gautas pajamas už teikiamas paslaugas kaupia atskiroje sąskaitoje. Šioje sąskaitoje
surinktas lėšas perveda į Savivaldybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ne dažniau kaip 2 kartus per
mėnesį, o baigiantis metų ketvirčiui — dar ir paskutinę ketvirčio darbo dieną.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Mokesčio už mokslą mokėjimo ir mokesčio už mokslą lengvatų suteikimo tvarka skelbiama
mokyklos informaciniame stende, tėvai informuojami mokslo metų atidarymo šventės metu.
22. Už dokumentų surinkimą, saugojimą ir tėvų mokesčio žiniaraščio sudarymą atsakingas
sąskaitininkas.
23. Mokesčio už mokslą lengvatų suteikimo, pajamų gautų už suteiktas paslaugas apskaitos vykdymo
kontrolę atlieka įstaigos vadovas.
TVARKA įsigalioja nuo 2014 metų rugsėjo 1 dienos.
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