
PATVIRTINTA 

Tauragės meno mokyklos direktoriaus  

2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.102  

 

TAURAGĖS MENO MOKYKLOS 

MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Tauragės meno mokykloje mokėjimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą (toliau – mokestis) 

Tauragės meno mokykloje (toliau – Mokykla) mokėjimo bei mokesčio lengvatų taikymo tvarką.  

2. Aprašą įsakymu tvirtina Mokyklos direktorius. 

3. Apraše vartojamos sąvokos sutampa su Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamomis sąvokomis.  

 

II. MOKESČIO DYDIS, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

4. Mokesčio dydį už neformalųjį vaikų švietimą Mokykloje nustato Tauragės rajono 

savivaldybės taryba.  

5. Mokestis mokamas visus mokslo metus nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 25 d., t. y. už 10 

mokslo metų mėnesių.  

6. Mokestis mokamas bankiniu pavedimu į Mokyklos sąskaitą Luminor banke 

LT834010051005437595 už kiekvieną praėjusį mokslo metų mėnesį iki kito mėnesio 30 dienos, 

nepriklausomai nuo lankytų užsiėmimų skaičiaus.  

7. Mokestis mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam mokiniui priskirtą mokėtojo 

kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei Mokyklos pateiktą mokėjimo kvitą. 

8. Mokėjimo kvitai elektroniniu paštu išsiunčiami tėvams (globėjams, rūpintojams) iki 

einamojo mėnesio 20 dienos. Tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems elektroninio pašto, 

kvitus perduoda mokiniai. 

9. Dėl nepateisinamų priežasčių nesumokėjus mokesčio daugiau kaip 30 kalendorinių 

dienų, Mokyklos direktorius įsakymu gali pašalinti mokinį iš Mokyklos apie tai tėvus (globėjus, 

rūpintojus) įspėjęs raštu prieš 5 darbo dienas.  

 

III. MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMAS 

10. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos šiame Apraše nustatytos 

lengvatos, Mokyklos direktoriui pateikia prašymą (Priedas Nr.1 arba Nr. 2) ir lengvatos suteikimo 

priežastį patvirtinančius dokumentus iki einamojo mėnesio 10 dienos.  

11. Mokyklos direktoriaus įsakymu nuo mokesčio gali būti atleidžiami: 



Eil.

Nr. Atleidimo nuo mokesčio priežastys Pateikiami dokumentai 

11.1. Našlaičiai Prašymas (Priedas Nr. 1) 

Mirties liudijimo kopija 

11.2. Ugdytiniai, turintys negalią arba 

ugdytiniai, kurių vienas iš tėvų 

(globėjų, rūpintojų) turi negalią  

Prašymas (Priedas Nr. 1) 

Neįgalumo pažymėjimo kopija 

 

11.3. Ugdytiniai iš šeimos, gaunančios 

socialinę pašalpą 

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 

11.4. Ugdytiniai iš Tauragės šeimos gerovės 

centro, iš organizacijų, centrų ir kitų 

institucijų, dirbančių su socialiai 

apleistais vaikais 

Pažyma (pažymos kopija) iš Tauragės 

šeimos gerovės centro arba iš institucijos, 

dirbančios su socialiai apleistais vaikais 

12. Mokesčio už ugdymą lengvatos:  

Eil.

Nr. Suteikimo galimybės Pateikiami dokumentai 

12.1.  Ugdytiniams iš šeimų, kurių 3 ir 

daugiau vaikų lanko TMM ugdymo 

programas, gali būti suteikta 30% 

nuolaida nuo visos mokesčių sumos 

Prašymas (Priedas Nr. 2) 

 

12.2. Ugdytinis, kuris lanko keletą ugdymo 

programų, gali mokėti už 2 programas, 

kurių mokestis didesnis, o už likusias 

programas gali būti suteikta galimybė 

mokesčio nemokėti 

Prašymas (Priedas Nr. 2) 

 

13. Mokestis neskaičiuojamas: 

13.1. mokinių vasaros atostogų metu; 

13.2. mokiniui sirgus vieną mėnesį ar daugiau.  

14. Mokestis mažinamas, jei ugdymo procesas nevykdomas dėl svarbių priežasčių:  

14.1. mokytojo liga (nedarbingumo laikotarpis); 

14.2. epidemijos,  pandemijos atvejai ir kitos force majeure aplinkybės. 

15. Atleidimo nuo mokesčio prašymas ir priežastis patvirtinantys dokumentai bei mokesčio 

lengvatos suteikimo prašymas pateikiami Mokyklos sekretorei.  

16. Atleidimas nuo mokesčio arba mokesčio lengvata įforminama Mokyklos direktoriaus 

įsakymu.  

17. Laiku (iki einamojo mėnesio 10 dienos) nepateikus prašymo ir reikalingų dokumentų, 

mokestis mokamas bendra tvarka.  

18. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą.  

 



IV. MOKESČIO ĮSKAITYMAS ARBA GRĄŽINIMAS 

19. Mokestis įskaitomas, jeigu: 

19.1. mokestis buvo sumokėtas iš anksto už kelis mėnesius/ketvirtį/ pusmetį, o užsiėmimai 

nevyko ne mažiau kaip 1 mėnesį dėl Mokykloje susidariusių svarbių priežasčių. Tėvams 

(globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, mokestis įskaitomas už kitą mėnesį.  

19.2. mokestis buvo sumokėtas, tačiau dėl svarbių priežasčių mokinys nebelanko Mokyklos, 

tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišku prašymu, mokestis įskaitomas (perkeliamas) kitam tos pačios 

šeimos TMM veiklas lankančiam vaikui (broliui/sesei). 

20. Mokestis grąžinamas, jeigu:  

20.1. mokinys ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 dienos išbraukiamas iš Mokyklos sąrašų; 

20.2. paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje ir (ar) 

privalomai sustabdžius ugdymo procesą Mokykloje; 

20.3. mėnesį ar kelis mėnesius dėl pateisinamų priežasčių nevyko užsiėmimai ir įskaityti 

mokesčio už kitą mėnesį(-ius) nėra galimybės. 

21. Prašymas dėl mokesčio grąžinimo arba įskaitymo už kitą mėnesį (-ius) privalo būti 

pateiktas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. 

22. Mokiniams baigusiems Mokyklą ar nutraukusiems mokymo sutartį ir permokėjusiems 

mokestį už ugdymą, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu permokėta mokesčio suma pervedama į 

nurodytą asmeninę sąskaitą.  

V. MOKESČIŲ APSKAITA IR KONTROLĖ   

23. Mokesčių apskaitą bei kontrolę vykdo Mokyklos buhalterija ir administracija.  

24. Gautos lėšos įtraukiamos į Mokyklos specialiųjų lėšų banko sąskaitą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25. Mokesčio už neformalųjį švietimą tvarkos aprašas skelbiamas Mokyklos interneto 

svetainėje ir informaciniuose stenduose. 

26. Įmokos ir skolos už neformalųjį švietimą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

______________________________________________________ 

PRITARTA 

TMM tarybos 2022 m. spalio 18 d. 

protokolu Nr. MT-5 

 

 

 

 
 

 

 

 

   



Priedas Nr. 1 

……………………………………………………… 
(vieno iš tėvų/globėjų/rūpintojų vardas, pavardė) 

 

……………………………………………………… 
(Tel.Nr.) 

 

 

Tauragės meno mokyklos  

direktorei 

PRAŠYMAS 
 

DĖL ATLEIDIMO NUO MOKESČIO  
 

............................................. 
(data) 

 

 Mano dukra/sūnus/globotinis ................................................................................................. 
     (vardas, pavardė) 
lanko Tauragės meno mokyklos (nurodomos visos ugdymo programos: pavadinimas, klasė/grupė) 

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

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

 Prašau atleisti nuo mokesčio už ugdymą 20... - 20... mokslo metais. 

 

  

 Priežastys ir pateikiami dokumentai: 

 

□  Ugdytinis našlaitis (pateikiama mirties liudijimo kopija arba Tauragės šeimos gerovės centro pažyma) 

□  Ugdytinis turi negalią (pateikiama neįgalumo pažymėjimo kopija) 

□  Vienas iš tėvų turi negalią (pateikiama neįgalumo pažymėjimo kopija) 

□  Šeima socialiai remtina (pateikiama Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus arba Tauragės rajono seniūnijos (pagal gyvenamąją vietą) pažyma apie tai, kad paskirta socialinė 

pašalpa) 

 

  
 

 

...........................                                                                                ................................................................................... .............. 
(parašas)                                                                                                                 (vardas, pavardė)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

……………………………………………………… 
(vieno iš tėvų/globėjų/rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

……………………………………………………… 
(Tel.Nr.) 

 

Tauragės meno mokyklos  

direktorei 

PRAŠYMAS 
 

DĖL MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO 
 

............................................. 
(data) 

 

 Mano dukra/sūnus/globotinis ................................................................................................. 
    (vardas, pavardė) 

lanko Tauragės meno mokyklą. Prašau suteikti mokesčio už ugdymą lengvatą 20... – 20.... mokslo 

metais. 

 Priežastys ir faktai: 
 

□ Trys ir daugiau vienos šeimos vaikų lanko Tauragės meno mokyklos ugdymo 

programas  

Eil. 

Nr. 
Vaiko vardas, pavardė Lankomos programos 

1. 
  

 

2. 
  

 

3. 
  

 

4. 
  

 

 

□ Vaikas lanko daugiau kaip dvi TMM ugdymo programas 

 

Vaiko vardas, 

pavardė 

Programos, už kurias 

bus mokamas 

mokestis  

Programos 

kaina 

Programos, už kurias 

prašoma leisti nemokėti 

Programos 

 kaina  

 1.  1. 

 

 

 

2.  2. 

 

 

 

 

  
 

 

................................................................. 
                                                                                                      (vardas, pavardė, parašas)          


