
  PATVIRTINTA 

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. NVŠ-11 

 

 

ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO IR 

PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centre (toliau –Centras) atlyginimo už vaikams ir 

mokiniams teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas, vykdant neformaliojo vaikų švietimo (toliau 

– NVŠ) programas, mokėjimo ir NVŠ lėšų panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

atlyginimo už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarką, mokėjimo terminus, lengvatų suteikimo 

atvejus, sumokėto atlyginimo įskaitymo ir grąžinimo, panaudojimo sąlygas. 

2. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mokamas vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais. 

 

II SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ NUSTATYMAS 

 

3. Atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą, mokant už kiekvieną lankytą mokslo metų mėnesį 

procentais nuo bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI), nustato Utenos rajono savivaldybės 

taryba. 

4. Programoms nustatyti tokie atlyginimo dydžiai: 

4.1. meninio (šokio, dailės, muzikos), sportinio ir gamtos bei ekologijos ugdymo – 15 procentų 

BSI; 

4.2. technologinio ugdymo – 20 procentų BSI; 

4.3. bendrojo fizinio pasirengimo bei sveikatingumo ir techninės kūrybos – 35 procentai BSI. 

5. Konkretų atlyginimą (Eurais) kiekvienam būreliui/studijai, atsižvelgiant Utenos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimą, įsakymu tvirtina direktorius. 

6. Mokiniai, kurių ugdymas finansuojamas iš valstybės/Europos Sąjungos biudžeto, atlyginimo 

už gaunamas neformaliojo švietimo paslaugas, nemoka. 

 

III SKYRIUS 

ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS 

 

7. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-

240 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-323 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 

d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo“, atlyginimas už 

neformalųjį švietimą gali būti mažinamas: 

7.1. 90 % mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą; 

7.2. 50 % jeigu: 

7.2.1. mokinys (mokiniai) turi tik vieną iš tėvų; 

7.2.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų; 

7.2.3. mokinys priskiriamas gabiems (respublikinių ir tarptautinių konkursų, olimpiadų ir 

varžybų prizininkas, laureatas) mokiniams. 

8. Atlyginimas mažinamas direktoriaus įsakymu, Centro tarybai pritarus ar tėvams pateikus 

teisės į atlyginimo mažinimą patvirtinančius dokumentus:  



8.1. Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos 

skyriaus pažymą apie šeimai paskirtą socialinę pašalpą, pažymą apie šeimos sudėtį, tėvų mirties 

atveju – mirties liudijimo kopiją, vaiko ar mokinio gimimo liudijimo kopiją. 

9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už dokumentų, pateikiamų atlyginimo už neformalųjį 

švietimą lengvatoms gauti, teisingumą ir savalaikį pateikimą. 

10. Atlyginimas už neformalųjį švietimą nemokamas: 

10.1 vaiko ar mokinio ligos atveju, nelankius užsiėmimų per mėnesį daugiau kaip 2 savaites, 

pateikus raštišką tėvų paaiškinimą; 

10.2. jei daugiau nei dvi savaites per mėnesį Centre nebuvo vykdoma neformaliojo vaikų 

švietimo programa (nevyko būrelio/studijos užsiėmimai) dėl svarbių priežasčių (neformaliojo 

švietimo mokytojo liga, paskelbta ligų epidemija ir kt.). 

 

IV SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMAS 
 

11. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mokamas už einamą mėnesį iki mėnesio 15 d. 

pavedimu į Centro sąskaitą LT57 7181 1000 0213 0973, esančią AB Šiaulių banke, nurodant vaiko, 

mokinio vardą, pavardę, būrelio/studijos pavadinimą ir mokestinį laikotarpį. 

12. Kiekvieną mokslo metų mėnesį direktorius įsakymu tvirtina vaikų ir mokinių, kurių 

ugdymas finansuojamas tėvų lėšomis, sąrašą. 

13. Už vaikų, mokinių, priimtų į būrelius/studijas mėnesio eigoje, ugdymą tėvai (globėjai, 

rūpintojai) atlyginimą sumoka iki einamo mėnesio paskutinės dienos. 

 

V SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ  

ĮSKAITYMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS 

 

14. Atlyginimas už teikiamą neformaliojo švietimo paslaugą, vadovaujantis direktoriaus 

įsakymu, įskaitomas šiais atvejais: 

14.1. jei mokinys lanko du ar daugiau būrelių/studijų, o mokslo metų eigoje nusprendžia vieno 

iš jų nelankyti, tačiau yra sumokėjęs atlyginimą iš anksto už kelis mėnesius, vyresn. buhalteriui 

pateikus tarnybinį pranešimą, sumokėtas atlyginimas gali būti įskaitomas už kitą būrelį/studiją; 

14.2. jei dėl neformaliojo švietimo mokytojo ligos, paskelbtos ligų epidemijos ir kt. per mėnesį 

nevyko užsiėmimai daugiau kaip 2 savaites, sumokėtas atlyginimas įskaitomas už sekantį mėnesį; 

14.3. vaiko, mokinio ligos atveju, per mėnesį nelankius užsiėmimų daugiau kaip 2 savaites, 

pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimą raštu, sumokėtas atlyginimas įskaitomas už sekantį 

mėnesį. 

15. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį švietimą, vadovaujantis direktoriaus įsakymu, 

grąžinamas šiais atvejais: 

15.1. jei mokslo metų eigoje būrelis/studija buvo išformuotas; 

15.2. jei dėl neformaliojo švietimo mokytojo ligos, paskelbtos ligų epidemijos ir kt. per mėnesį 

nevyko užsiėmimai 2 savaites ar daugiau, o nukelti atlyginimo į sekantį mėnesį nebėra galimybės 

(vaikas, mokinys išbrauktas iš būrelio/studijos sąrašų arba yra paskutinis mokslo metų mėnuo); 

15.3 vaiko, mokinio ligos atveju, nelankius užsiėmimų per mėnesį daugiau kaip 2 savaites, 

pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką paaiškinimą, kai nukelti mokesčio į sekantį mėnesį 

nebėra galimybės (vaikas, mokinys išbrauktas iš būrelio/studijos sąrašų arba yra paskutinis mokslo 

metų mėnuo); 

16. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pateikę asmens dokumento kopiją, prašymą dėl sumokėto 

atlyginimo grąžinimo pateikia ne vėliau kaip iki einamų mokslo metų gegužės 31 dienos.  

 

 

 



VI SKYRIUS 

GAUTŲ LĖŠŲ APSKAITA IR NAUDOJIMAS 

 

17. Tėvų sumokėto atlyginimo už gautą neformaliojo vaikų švietimo paslaugą lėšos 

apskaitomos kaip Centro veiklos pajamos. Jos kaupiamos atskiroje sąskaitoje ir pervedamos į 

savivaldybės biudžetą. 

18. Centro veiklos pajamos – surinktos lėšos už neformalųjį švietimą - naudojamos pagal 

atskirą programos sąmatą. 

19. Pervedus pajamas į Utenos rajono savivaldybės biudžetą, savivaldybės administracijos 

Finansų skyriui pateikiamos paraiškos sąmatoje numatytoms ir patirtoms išlaidoms gauti.  

  

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Vaikui, mokiniui nesumokėjus be pateisinamos priežasties atlyginimo už neformalųjį 

švietimą daugiau nei 2 mėnesius, neformaliojo švietimo mokytojo teikimu, vaikas, mokinys 

išbraukiamas iš vaikų, mokinių, lankančių būrelius/studijas sąrašo, nutraukiant neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų teikimo sutartį.  

21. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutarties nutraukimas nepanaikina paslaugos 

gavėjo tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos sumokėti atlyginimo už suteiktas neformaliojo švietimo 

paslaugas. 

22. Neformaliojo švietimo mokytojai vykdo atlyginimo už neformalųjį švietimą mokėjimų 

kontrolę – informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), Centro metodininką apie įsiskolinimus už 

suteiktas neformaliojo švietimo paslaugas.  

 

________________________ 

 


