PATVIRTINTA
Tauragės meno mokyklos direktoriaus
2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-46

TAURAGĖS MENO MOKYKLOS
MOKESČIO UŽ UGDYMĄ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Tauragės meno mokyklos (toliau – TMM) mokesčių už ugdymą tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas), parengtas vadovaujantis TMM nuostatais ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009
m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-1033 ,,Dėl mokesčių už neformalųjį vaikų ugdymą nustatymo“.
2. Aprašas reglamentuoja mokesčio už ugdymą mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarką,
įgyvendinimą, apskaitą bei kontrolę.
3. Mokesčių už ugdymą tvarkos aprašą įsakymu tvirtina TMM direktorius, TMM tarybos
pritarimu.
II. MOKESČIAI UŽ UGDYMĄ
4. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. patvirtintu sprendimu Nr. 11033 ,,Dėl mokesčių už neformalųjį vaikų ugdymą nustatymo“, TMM nustatytas mėnesinis
mokestis už ugdymą:
− Muzikos (pradinis ir pagrindinis ugdymas) – 10 Eur/mėn.;
− Dailės (pradinis ir pagrindinis ugdymas) – 7 Eur/mėn.;
− Ankstyvasis muzikinis ugdymas – 9 Eur/mėn.;
− Muzikos mėgėjų ugdymas – 10 Eur/mėn.;
− Kryptingas muzikinis ugdymas meno kolektyvuose – 5 Eur/mėn.;
− Kitos programos (NVŠ studijos, būreliai, klubai) – 4,50 Eur/mėn.
I. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
5. Mokestis už ugdymą mokamas už kiekvieną lankytą mokslo metų mėnesį iki kito
mėnesio

20dienos,

bankiniu

pavedimu

į

TMM

sąskaitą

Luminor

bank

AS

LT834010051005437595.
5.1. Mokantys už FŠPU muzikos programas mokėjimo paskirtyje įrašo: pagrindinio
instrumento mokytojo kodą, mokinio vardą ir pavardę (priedas Nr. 2).
5.2. Mokantys už kitas FŠPU ir NVŠ programas mokėjimo paskirtyje įrašo kodą, nurodytą
kiekvienai ugdymo programai, mokinio vardą ir pavardę (priedas Nr.3).
6. Jei mokestis už ugdymą dėl nepateisinamų priežasčių nesumokamas iki nurodyto
termino TMM direktorius, informavęs vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus), gali nutraukti mokymo
sutartį.

II. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS
7. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-1033 ,,Dėl
mokesčių už neformalųjį vaikų ugdymą nustatymo“, TMM taryba turi teisę, ne daugiau kaip 20
procentų įstaigą lankančių ugdytinių, atleisti nuo mokesčio.
8. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos Apraše nustatytos lengvatos,
TMM direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą (priedas Nr.1) ir lengvatos suteikimo priežastį
patvirtinančius dokumentus.
9. TMM tarybos sprendimu nuo mokesčio už ugdymą gali būti atleidžiami:
Eil.
Nr.
9.1.

Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą
priežastys
Ugdytiniai iš šeimų, gaunančių
socialinę pašalpą

9.2.

Ugdytiniai iš Tauragės šeimos gerovės
centro

9.3.
9.4.

Ugdytiniai iš organizacijų, centrų ir kitų
institucijų, dirbančių su socialiai
apleistais vaikais
Našlaičiai

9.5.

Ugdytiniai, turintys negalią

9.6.

Ugdytiniai, kurių vienas
(globėjų) turi negalią

iš

tėvų

Pateikiami dokumentai
Tėvų (globėjų) prašymas (priedas Nr. 1)
Pažyma (pažymos kopija) iš Tauragės miesto
savivaldybės
administracijos
socialinės
paramos skyriaus arba Tauragės rajono
seniūnijos (pagal gyvenamąją vietą) pažyma,
apie tai, kad paskirta socialinė pašalpa.
Pristatoma kaskart, pasibaigus socialinės
pašalpos skyrimo terminui – per 10
kalendorinių dienų nuo dokumento
išdavimo dienos
Prašymas (priedas Nr. 1)
Pažyma (pažymos kopija), iš Tauragės
šeimos gerovės centro
Prašymas (priedas Nr. 1)
Pažyma (pažymos kopija), iš institucijos,
dirbančios su socialiai apleistais vaikais
Prašymas (priedas Nr. 1)
Mirties liudijimo kopija
Prašymas (priedas Nr. 1)
Neįgalumo pažymėjimo kopija
Prašymas (priedas Nr. 1)
Neįgalumo pažymėjimo kopija

10. Mokesčio už ugdymą lengvatos taikomos atsižvelgiant į vaikų gabumus ir tėvų (globėjų)
socialinę padėtį:
Eil.
Nr.
10.1.

10.2.

Lengvatos suteikimo už ugdymą
priežastys
Ugdytiniams, iš šeimų, kurių 3 ar
daugiau vaikų lanko TMM FŠPU
pradinio
ir
pagrindinio
ugdymo
programas
(pradedant
antruoju,
mokama 50 % už ugdymą nustatyto
mokesčio sumos)
Ugdytiniams, kurie lanko keletą
ugdymo programų (mokama už 2
programas, kurių mokestis didesnis, už
likusias
programas
mokestis
nemokamas)

Pateikiami dokumentai
Prašymas (priedas Nr. 1)
Pažyma (pažymos kopija) apie šeimos
sudėtį

Prašymas (priedas Nr. 1)

10.3.

Ypatingaigabiems
ugdytiniams, Prašymas (priedas Nr. 1)
laimėjusiems prizines vietas (I, II, III)
respublikiniuose
ar
tarptautiniuose
konkursuose, olimpiadose ir kituose
renginiuose,
kuriuos
organizuoja
Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija,
Lietuvos
mokinių
neformaliojo švietimo centras ir kitos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
institucijos
(už ugdymą programoje, kurioje pasiekti
aukščiau išvardintilaimėjimai, mokama
50 % nustatyto mokesčio sumos)

Pastaba: Jei pagal susiklosčiusias aplinkybes/sąlygas ugdytiniui galėtų būti taikomos kelios lengvatos, numatytos 10.1. – 10.3. punktuose, ugdytinio
tėvams (globėjams) sudaroma galimybė pasirinkti tik vieną iš šių lengvatų, kurią jie patys laiko palankesne ir priimtinesne.

11. Mokestis už ugdymą nemokamas:
11.1. mokinių vasaros atostogų metu;
11.2. mokiniui sirgus vieną mėnesį ar daugiau.
12. Mokestis už ugdymą mažinamas, jei ugdymo procesas nevykdomas dėl svarbių
priežasčių:
12.1. mokytojo liga (nedarbingumo laikotarpis);
12.2. epidemijos, pandemijos atvejai ir kitos force majeure aplinkybės.
13. Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą priežastis patvirtinantys dokumentai ir prašymas
pateikiami TMM sekretorei.
14. Atleidimas nuo mokesčio už ugdymą ar mokesčio mažinimas įforminamas TMM tarybos
sprendimu.
15. Nepateikus visų nurodytų dokumentų, mokestis mokamas bendra tvarka.
III. APSKAITA IR KONTROLĖ
16. Mokesčių apskaitą bei kontrolę vykdo TMM buhalterija ir TMM administracija.
17. Gautos lėšos įtraukiamos į TMM specialiųjų lėšų banko sąskaitą.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Mokesčio už ugdymą tvarkos aprašas skelbiamas TMM interneto svetainėje ir
informaciniuose stenduose.
19. Įmokos ir skolos už ugdymą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatytatvarka.
______________________________________________________
PRITARTA
TMM tarybos 2020 m. spalio 8 d.
protokolu Nr. MT-1

………………………………………………………

Priedas Nr. 1

(vieno iš tėvų vardas, pavardė)

………………………………………………………
(tel.)

Tauragės meno mokyklos
direktorei
PRAŠYMAS
DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ
.............................................

(data)

Mano dukra/sūnus/globotinis .................................................................................................

(vardas, pavardė)

lanko Tauragės meno mokyklos ............................................................................................................
(ugdymo programos pavadinimas, klasė/grupė)

Prašau atleisti nuo mokesčio už ugdymą/skirti mokesčio už ugdymą lengvatą
(tinkamą pabraukti)

2020-2021 mokslo metais.
Priežastys (pažymėkite x):
□
□
□
□
□

Vaikas našlaitis;
Vaikas, turintis negalią;
Vienas iš tėvų turi negalią;
Šeima socialiai remtina;
Vaikas lanko kitas TMM ugdymo programas ir moka mokesčius.

Pridedami dokumentai(pažymėkite x):
□ Tauragės miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus arba
Tauragės rajono seniūnijos (pagal gyvenamąją vietą) pažymą apie tai, kad paskirta
socialinė pašalpa;
□ Pažyma apie šeimos sudėtį;
□ Tauragės šeimos gerovės centro pažyma;
□ Pažyma iš institucijos, dirbančios su socialiai apleistais vaikais;
□ Mirties liudijimo kopija;
□ Neįgalumo pažymėjimo kopija;
□ Kita ................................................................................................................................... .
(išvardinkite)

...........................
(parašas)

(vardas, pavardė)

...........................................................................

Priedas Nr. 2
Mokesčių kodai, pagal pagrindinio instrumento mokytoją:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V. Žičkus - 02
N. Zurlienė - 03
R. Ratkevičienė - 04
J. Valskienė - 05
E. Jakienė - 06
G. Bartušis - 07
A. Sanijevienė - 08
L. Bagdonienė - 09
V. Bartušienė - 11
J. Jankauskas - 12
R. Kazlauskas - 14
J. Stažienė- 16
T. Geštautas - 17
S. Bernotas - 18
A. Petraitis - 19
L. Dumbauskienė - 20
J. Kalvanas - 25
T. Altaravičius - 26
L. Rudminienė - 27
G. Červinskienė - 29
A. Petraitienė - 30
V. Sanijevienė - 31
I. Sadauskienė - 32
A. Dambrauskienė - 33
V. Bartušis - 34

Priedas Nr. 3
Mokesčių kodai, pagal FŠPU ir NVŠ programas:
Programos
kodas
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Programos pavadinimas

Mokytojas

Dailės studija „Fantazija“
3 DAILĖS KLASĖ
1 DAILĖS KLASĖ
Dailės studija „Kūrybos laisvė“
Dailės studija „Koloritas“ 1
Dailės studija „Koloritas“ 2
2 DAILĖS KLASĖ
Aerobikos ir kūno dizaino studija „Judėk“
Aerobikos ir kūno dizaino studija „Antilopė“
Siuvimo-modeliavimo studija „Siluetas“ 1
Siuvimo-modeliavimo studija „Siluetas“ 2
4 DAILĖS KLASĖ
Keramikos studija „Molinukas“ 1
Keramikos studija „Molinukas“ 2
Keramikos studija „Molinukas“ 3
Keramikos studija „Molinukas“ *
Dainavimo studija „Popuri“ 2
Dainavimo studija „Popuri“ 1
Baleto studija „Allegro“ 1
Baleto studija „Allegro“ 2
Vaikų ir jaunimo šokio teatras „I+“
Dailės ir technologijų studija „Mūza“
Vaikų klubas „Zuikis Puikis“
Dainavimo studija „Žemuogės“
Vokalinio meno studija „Adagio“
Dainos ir šokio studija „Mėta“
Modernaus folkloro studija „Gervės“
Būgnų studija „Tiesiog ritmas“
Anglų kalba „Žaiskime angliškai“
Anglų kalba „Bendraukime angliškai“
Anglų kalba „English club“
Gitaros studija „Akordas“
Technologijų studija „Kurkime kartu“
Būrelis „Žaidžiame teatrą“ 1
Būrelis „Žaidžiame teatrą“ 2
TAUTINIAI ŠOKIAI
„Pilies teatras“

Jurgita Navickienė
Jurgita Navickienė
Vida Karbauskienė
Vida Karbauskienė
Jolita Ogintaitė
Jolita Ogintaitė
Jolita Ogintaitė
Regina Artimavičienė
Regina Artimavičienė
Rasa Remeikienė
Rasa Remeikienė
Margarita Paukštaitienė
Margarita Paukštaitienė
Margarita Paukštaitienė
Margarita Paukštaitienė
Margarita Paukštaitienė
Gitana Venckaitienė
Gitana Venckaitienė
Indrė Gedminienė
Indrė Gedminienė
Indrė Gedminienė
Irmina Ambrozevičienė
Rasa Didorienė, Gitana Venckaitienė
Alina Dambrauskienė
Alina Dambrauskienė
Alina Dambrauskienė
Alina Dambrauskienė
Ruslanas Sanijevas
Romutė Norvilienė
Romutė Norvilienė
Romutė Norvilienė
Vilmantas Tamoševičius
Audra Paulauskienė
Rasa Didorienė
Rasa Didorienė
Vilija Krūgelienė
Jolanta Kazlauskienė

