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Rokiškio jaunimo centro direktoriaus
2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-46
ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ
MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio jaunimo centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos
aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą
mokėjimo, priėmimo tvarką Rokiškio jaunimo centre (toliau – Jaunimo centras).
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-180 „Dėl mokesčio už mokslą rajono neformaliojo vaikų
švietimo įstaigose nustatymo“ ir 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-100 „Dėl neformaliojo
vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Jaunimo centro direktorius, suderinęs su Jaunimo centro taryba ir Rokiškio rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi, nustato mokesčio dydį vieneriems mokslo
metams kiekvienai vykdomai ugdymo programai atsižvelgiant į programos paklausą bei savaitinių
valandų kiekį.
II SKYRIUS
MOKESČIO MOKĖJIMAS IR PRIĖMIMAS
4. Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį iki 25 dienos.
5. Tėvams pageidaujant mokestis gali būti mokamas už ketvirtį, pusmetį ar mokslo metus.
6. Mokėtojui išduodamas pranešimas apie mokestį.
7. Mokestį už mokslą galima sumokėti „Perlo“ terminaluose ar pavedimu į nurodytą
Jaunimo centro sąskaitą.
9. Mokesčio lengvata direktoriaus įsakymu, suderinus su Jaunimo centro taryba, taikoma
gabiems ir socialiai remtiniems mokiniams, neviršijant 20 proc. mokinių skaičiaus.
10. Nuo mokesčio atleidžiami globojami ir negalią turintys vaikai.
11. Karantino Rokiškio savivaldybės teritorijoje paskelbimo laikotarpiu nuo mokesčio
atleidžiami visi vaikai.
12. Neformaliojo vaikų švietimo (tikslinio finansavimo) programose besimokantiems
vaikams galima netaikyti nustatyto mokesčio jei programai vykdyti užtenka lėšų.
13. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikams gali būti taikoma lengvata, pateikia iki
einamojo mėnesio 5 dienos prašymus dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą lengvatų
taikymo, pridedant patvirtinančius dokumentus (pažymą iš Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, negalią patvirtinantį dokumentą ar kitus
dokumentus).
14. Mokestis nemokamas, jei mokinys dėl ligos visą mėnesį nelanko užsiėmimų ir pateikia
pažymą iš gydytojo.
15. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra
tvarka.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Jeigu mokestis nesumokamas iki kiekvieno mėnesio 25 d. informuojami tėvai
(globėjai, rūpintojai), kad įsiskolinimą turi sumokėti kitą mėnesį.
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17. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutarties nutraukimas nepanaikina
paslaugos gavėjo tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos sumokėti mokesčio už tą mėnesį suteiktas
neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.
18. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už dokumentų, pateikiamų mokesčio už neformalųjį
vaikų švietimą lengvatoms gauti, teisingumą ir savalaikį pateikimą.
19. Mokytojai vykdo mokėjimų kontrolę – informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie
neatsiskaitymą ar įsiskolinimą už suteiktas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.
20. Tvarkos aprašas skelbiamas Jaunimo centro interneto svetainėje.
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