PATVIRTINTA
Marijampolės žaidimų sporto mokyklos direktoriaus
2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-9
MOKESČIO UŽ VAIKŲ PAPILDOMĄ UGDYMĄ
MARIJAMPOLĖS ŽAIDIMŲ SPORTO MOKYKLOJE MOKĖJIMO IR SURINKTŲ
LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA
1. Mokesčio už vaikų papildomą ugdymą mokėjimo ir surinktų lėšų panaudojimo
tvarkos aprašas (toliau –Tvarka) reglamentuoja mokesčio už papildomą ugdymą mokėjimo,
atleidimo nuo mokesčio tvarką, surinktų lėšų panaudojimą Marijampolės žaidimų sporto
mokykloje.
2. Mokestis už papildomą ugdymą renkamas vadovaujantis Marijampolės
savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-216 „Dėl mokesčio už vaikų
ugdymą sporto mokymo įstaigose nustatymo“, nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatomas ugdymo
mokestis vienam moksleiviui per mėnesį:
2.1. Krepšinio mokymo grupių (berniukams) – 5,00 eur.
2.2. Krepšinio mokymo grupių (mergaitėms) – 3,50 eur.
2.3. Tinklinio mokymo grupių moksleiviams – 5,00 eur.
2.4. Regbio mokymo grupių moksleiviams – 3,50 eur.
2.5. Šachmatų mokymo grupių moksleiviams - 3,50 eur.
2.6. Šaškių mokymo grupių moksleiviams – 3,50 eur.
3. Mokestis už moksleivių papildomą ugdymą mokamas kas mėnesį:
3.1. Mokestį už papildomą ugdymą renka grupės treneris arba moksleivių tėvai
(globėjai) ugdymo mokestį gali sumokėti į SEB banko sąskaitą LT61 7044 0600 0207 3539,
pagal pateiktą kvitą.
3.2. Treneris, užpildo pinigų priėmimo kvitus ir pristato į buhalterija iki einamo
mėnesio 25 d. Pinigų priėmimo kvitai išduodami pagal pinigų priėmimo ir išdavimo kvitų
apskaitos knygą. Kvitai yra griežtos apskaitos dokumentai ir treneris atsako už jų
panaudojimą, pametus kvitą informuoja buhalteriją.
3.3. Mokestis renkamas už mėnesį, nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 25 d.
3.4. Pradinio rengimo grupių mokestis renkamas nuo spalio 1 d.
3.5. Nepateikus atleidimo nuo mokesčio dokumentų, privaloma mokestį sumokėti
nustatyta tvarka.
3.6. Moksleivis, laiku nesumokėjęs nario mokesčio, braukiamas iš mokyklos sąrašų.
4. Nuo mokesčio už papildomą ugdymą mokėjimo atleidžiami:
4.1. Lietuvos Respublikos visų grupių čempionai (vienerių metų laikui) nuo
rezultato pasiekimo dienos.
5. Mokestis už treniruočių lankymą netaikomos:
5.1. 50 procentų nuolaida mokesčiui taikoma socialinę pašalpą gaunančių šeimų
vaikams, pristačiusiems pažymas iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių
reikalų departamento Piniginės paramos skyriaus, pažymoje nurodytam laikotarpiui.
5.2. Moksleiviai lankantys dvi ir daugiau sporto šakų Marijampolės žaidimų sporto
mokykloje ugdymo mokestį moka tik už vieną pasirinktą sporto šaką.
5.3. Trenerio atostogų metu.
5.4. Moksleivio ligos, trunkančios ilgiau kaip dvi savaitės (14 k. d.) atveju, pristačius
medicininę pažymą iš gydymo įstaigos.
5.5. Trenerio ligos, trunkančios ilgiau nei dvi savaites (14 k. d.) atveju, jeigu jo
nepavaduoja kitas treneris.

5.6. Našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų, pateikus abiejų tėvų mirties liudijimų
kopijas (visam laikui).
5.7. Moksleiviams iš Vaikų globos namų, pateikus patvirtinantį raštą ir Vaikų globos
namų apie globotinį, lankantį treniruotes Marijampolės žaidimų sporto mokykloje (mokslo
metams).
5.8. Daugiavaikių šeimų vaikams, iš kurių du ir daugiau vaikų lanko treniruotes
Marijampolės žaidimų sporto mokykloje, pateikus tėvų (globėjų) arba trenerio prašymą ir
pažymą apie šeimos sudėtį (visam laikui).
5.9. Asocialių arba socialinės rizikos šeimų vaikams, pateikus trenerio prašymą
(mokslo metams).
5.10. Moksleiviams, gyvenantiems už Marijampolės miesto ribų, lankantiems
treniruotes Marijampolės žaidimų sporto mokykloje, pateikus pažymą iš seniūnijos apie
gyvenamą vietą.
6. Mokestis už vaikų papildomą ugdymą panaudojamas:
6.1. Išvykoms į oficialias sporto varžybas, teisėjų maitinimo, nakvynės, starto
mokesčio, žaidėjų kortelių išlaidoms, sportinio inventoriaus, aprangos įsigijimui, bendrų
poreikių ir reikmių tenkinimui.
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