
PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto 

centro direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. 

įsakymu Nr. VĮ-48 

 

 

MOKESČIO UŽ SPORTINĮ UGDYMĄ JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR 

SPORTO CENTRE MOKĖJIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Mokesčio už sportinį ugdymą mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja mokesčio už sportinį ugdymą, atleidimo nuo mokesčio tvarką, surinktų lėšų 

panaudojimą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre (toliau – Centras). 

2. Mokestis už sportinį ugdymą Centre skaičiuojamas vadovaujantis Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2 – 327 „Dėl mokesčio už ugdymą 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo“ su visais pakeitimais. 

 

II. MOKESČIO DYDIS, LENGVATOS 

 

3. Mokesčio už sportinį ugdymą dydis per mėnesį – 2,00 Eur.  

4.  Ugdytiniai apmokestinami pagal Centro ugdytinių ir jų apmokestinimo sąrašus, 

patvirtintus direktoriaus įsakymu. 

5. Mokestis mokamas 2 etapais per sportinio ugdymo metus: 

5.1. už rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius mokama ne vėliau kaip iki lapkričio 

20 d; 

5.2. už sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio mėnesius mokama ne vėliau kaip 

iki gegužės 20 d. 

6. Centro vyriausias buhalteris, apskaičiavęs mokestį už sportinį ugdymą, atspausdina 

atsiskaitymo kvitus. Mokesčio už sportinį ugdymą kvitai spausdinami kiekvieną mėnesį ir 

išdalinami treneriams iki einamojo mėnesio 10 dienos (įskaitytinai). Ugdytiniams, tėvams ar 

globėjams kvitus perduoda treneriai. 

7. Mokestį pagal Centro pateiktą mokėjimo kvitą sumoka Ugdytinio tėvai ar globėjai. 

8. Mokestis už sportinį ugdymą mokamas pavedimu į Centrui priklausančią sąskaitą 

Luminor Bank AB  sąskaitos  Nr. LT684010044300067164, nurodant ugdytinio pavardę, vardą ir 

keturių skaitmenų mokėtojo kodą (pvz. SPC1001 pavardė, vardas). 

9. Vėluojant sumokėti mokestį nurodytais mokėjimo etapų terminais Centro steigėjo 

nustatytą mėnesinį mokestį daugiau negu 1 mėnesį Ugdytinis, be atskiro įspėjimo, šalinamas iš 

Centro ugdytinių sąrašų. 

  10. Mokestis už sportinį ugdymą nerenkamas už  liepos, rugpjūčio mėnesius. 

11. Nuo mokesčio už sportinį ugdymą atleidžiami: 

11.1. Lietuvos Respublikos rinktinių nariai (kol yra rinktinių sudėtyje); 

11.2. Ugdytiniai iš socialiai remtinų šeimų, pateikus pažymą iš Socialinės paramos 

skyriaus arba pažymą iš ugdytinio lankomos mokyklos (sportinio ugdymo metams); 

  11.3. Globotiniai – pristačius globą įrodančius dokumentus (visam laikui); 

11.4. Ugdytiniai iš vaikų globos namų, gavus patvirtinantį raštą iš Vaikų globos namų 

(sportinio ugdymo metams); 

11.5. nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos, epidemijos arba karantino 

laikotarpiu, jei tuo metu ugdymo procesas stabdomas. 



12. Mokestis perskaičiuojamas: 

12.1. Ugdytiniui susirgus ir pristačius pažymą iš gydymo įstaigos, jei ligos laikas ne 

trumpesnis nei 14 kalendorinių dienų. 

12.2. trenerio ligos, trunkančios ilgiau kaip trys savaitės atveju, jeigu jo nepavaduoja kitas 

treneris; 

              13. Permokėtą mokestį už sportinį ugdymą, esant raštiškam Kliento prašymui (ne vėliau 

kaip per 14 kalendorinių dienų), permokėta mokesčio suma, pervedama į Kliento asmeninę sąskaitą. 

              14. Gautos lėšos apskaitomos ir naudojamos Centro sporto šakų skyrių reikmėms  pagal 

patvirtintą Centro specialiųjų programų sąmatą. 

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

             15. Mokesčio už ugdymą mokėjimo skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

             16. Centro direktoriaus įsakymai dėl mokesčio už sportinį ugdymą mokėjimo gali būti 

skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

____________________________ 


