PATVIRTINTA
Marijampolės sporto mokyklos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d.
įsakymu Nr. V1-60
MARIJAMPOLĖS SPORTO MOKYKLOS MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ
MOKĖJIMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Mokestis už vaikų ugdymą nustatytas Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m.
gruodžio 29 d. sprendimu Nr.1-216, 1 priedas ir 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-245.
2. Mokestis renkamas iš visų mokinių.
3.Mokestis plaukimo pradinio rengimo grupių mokiniams – 5 Eur, plaukimo
meistriškumo ugdymo grupių mokiniams – 3,50 Eur, baidarių irklavimo mokymo grupių
mokiniams – 3,50 Eur , buriavimo grupių mokiniams – 5 Eur per mėnesį.

II SKYRIUS
MOKESČIO RINKIMO TVARKA
4. Mokestis už vaikų ugdymą mokamas kiekvieną mėnesį.
5. Mokestį priskaičiuoja ir atsiskaitymų apskaitą veda vyresn. buhalterė,
vadovaudamasi mokinių registro duomenimis ir mokyklos direktoriaus įsakymais.
6. Mokestis iš plaukimo skyriaus moksleivių nerenkamas birželio, liepos ir rugpjūčio
mėnesiais, iš baidarių irklavimo ir buriavimo skyriaus moksleivių- spalio, lapkričio ir gruodžio
mėnesiais.
7. Mokestį už vaikų ugdymą tėvai (globėjai) turi sumokėti AB Lietuvos pašte, ,,Perlo“
terminaluose ar bankiniu pavedimu mokėjimo paskirtyje nurodant vaiko vardą ir pavardę iki
einamojo mėnesio 15 dienos.
8. Direktorius įpareigoja trenerius:
8.1. Priimti pažymas, kurios suteikia 50 proc. lengvatą socialiai remtiniems vaikams
bei pažymas iš gydymo įstaigos, ir pateikti mokyklos direktoriui.
8.2. Pateikti prašymus direktoriui dėl Lietuvos Respublikos čempionų atleidimo nuo
ugdymo mokesčio.
8.3. Išdalinti mokėjimo kvitukus vaikams arba tėvams (globėjams).

III SKYRIUS
ATLEIDIMAS NUO NARIO MOKESČIO
9. Nuo mokesčio už vaikų ugdymą atleidžiama:
9.1. Ligos atveju, jei vaikas sirgo 20 ir daugiau kalendorinių dienų (pateikus pažymą
iš gydymo įstaigos).
9.2. Lietuvos Respublikos visų amžiaus grupių čempionatų ir pirmenybių čempionai
(vienerių metų laikui) nuo sekančio mėnesio pirmos dienos po rezultato pasiekimo.
10. Mokestis už vaikų ugdymą mažinamas 50% socialinę pašalpą gaunančių šeimų
vaikams, pristačiusiems pažymas iš Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos
skyriaus, pažymoje nurodytam laikui.
11. Nepateikus reikiamų dokumentų dėl atleidimo nuo mokesčio, mokestis mokamas
nustatyta tvarka.
13.Lengvatos taikymas įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

IV SKYRIUS
SURINKTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
14. Surinktos mokesčio už vaikų ugdymą lėšos apskaitomos sporto mokyklos įstaigos
pajamų sąskaitoje.
15. Surinktos lėšos naudojamos sportinio proceso gerinimui bei ūkinei veiklai
finansuoti:
15.1. Varžyboms.
15.2. Stovyklų organizavimui.
15.3. Sportiniam inventoriui įsigyti.
15.4. Vaikų skatinimui.
15.5. Medikamentams pirkti.
15.6. Metodinei dalykinei literatūrai pirkti.
15.7. Mokyklos remontui.
15.8. Pagrindinėms priemonėms įsigyti.
15.9. Buitinėms priemonėms įsigyti, švarai palaikyti.
15.10. Kitoms priemonėms.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių 2 mėnesius nesumokamas mokestis, mokyklos
direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš įstaigos sąrašų.
17. Pildantys dokumentus darbuotojai atsako už juose esančių duomenų tikrumą ir
tikslumą.
18. Už šios tvarkos vykdymo kontrolę atsakingas mokyklos direktorius.
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Mokestis renkamas iš visų mokinių už mėnesį:
Plaukimo pradinio rengimo grupių mokiniams – 5 Eur
Plaukimo meistriškumo ugdymo grupių mokiniams – 3,50 Eur
Baidarių irklavimo mokymo grupių mokiniams – 3,50 Eur
Buriavimo grupių mokiniams – 5 Eur
Eil.
Nr.

Vaikai atleidžiami nuo
ugdymo mokesčio

Atleidimui reikalingi
dokumentai

1.

Ligos atveju, jei vaikas sirgo 20
ir daugiau kalendorinių dienų.

Pažyma iš gydymo įstaigos.

2.

Lietuvos Respublikos visų
amžiaus grupių čempionatų ir
pirmenybių čempionai (vienerių
metų laikui) nuo sekančio
mėnesio pirmos dienos po
rezultato pasiekimo.
Mokestis už vaikų ugdymą
mažinamas 50% socialinę
pašalpą gaunančių šeimų
vaikams, pažymoje nurodytam
laikui

Treneriai direktoriui pateikia
prašymą dėl Lietuvos Respublikos
čempionų atleidimo nuo ugdymo
mokesčio.

3.

Pažyma iš Marijampolės
savivaldybės administracijos
Piniginės paramos skyriaus

Nepateikus reikiamų dokumentų dėl atleidimo nuo mokesčio, mokestis
mokamas nustatyta tvarka.
Mokestį už vaikų ugdymą tėvai (globėjai) turi sumokėti AB Lietuvos
pašte, ,,Perlo“ terminaluose ar bankiniu pavedimu mokėjimo paskirtyje nurodant
vaiko vardą ir pavardę iki einamojo mėnesio 15 dienos.

