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 ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLA 

  

 MOKESČIO UŽ MOKSLĄ SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

1. Mokestis už mokslą ar instrumentų nuomą Šakių rajono meno mokykloje  (toliau - 

Mokykloje) skaičiuojamas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 22 d. 

sprendimu Nr. T-243 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą bei instrumentų nuomos 

mokesčių nustatymo Šakių rajono meno mokykloje“. 

2. Mokyklos buhalteris pateikia pagrindinio dalyko mokytojams paruoštus atsiskaitymo 

kvitus - pranešimus. Mokiniams ar jų tėvams (globėjams) kvitus - pranešimus perduoda pagrindinio 

dalyko mokytojas. Kvitą - pranešimus su atitinkamomis banko, terminalo atžymomis saugo tėvai, kad 

iškilus ginčui galėtų įrodyti įvykdytą apmokėjimą. 

3. Banko paslaugas apmoka mokinių tėvai (globėjai). Mokesčiai priimami Perlo 

terminaluose, Lietuvos pašto paslaugų teikimo vietose ar atliekant mokėjimą internetu. Mokyklos 

atsiskaitomosios sąskaitos Nr. AB Luminor banke LT084010042100040150. Mokant už mokslą 

internetu, mokėjimo pavedime būtina nurodyti pilną mokyklos pavadinimą, mokinio pavardę, vardą ir 

jam suteiktą mokėtojo kodą. Už tėvų informavimą apie įsiskolinimus atsakingi pagrindinio dalyko 

mokytojai. 

4. Mokesčio už mokslą kvitai – pranešimai spausdinami ir išdalinami: 

4.1. už rugsėjo mėnesį – iki rugsėjo 20 d., 

4.2. už spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesius – iki 

einamo mėnesio 15 d. 

5. Mokestis už mokslą turi būti sumokėtas kiekvieną mėnesį iki einamo mėnesio 

paskutinės dienos. 

6. Dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus pamokas mokestis už mokymąsi nemažinamas ir nuo 

mokesčio neatleidžiama. 

7. Jei mokestis už mokslą ar instrumentų nuomą nesumokamas už du mėnesius, švietimo 

teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį, mokinį išbraukti iš Šakių rajono meno 

mokyklos mokinių sąrašų ir įsiskolinimus išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų  nustatyta tvarka. 

8. Gegužės mėnesio įmoką už baigiamųjų klasių mokinių mokslą privaloma sumokėti iki 

gegužės 20 d. 

9. Baigiamųjų klasių mokiniams, turintiems įsiskolinimų už mokymąsi ar instrumentų 

nuomą, mokyklos baigimo pažymėjimai neišduodami. 

10. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mažinamas 50 proc. vaikams su negalia, socialines 

pašalpas gaunančių šeimų vaikams ir daugiavaikių šeimų vaikams. 
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