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VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLOS 

 MOKESČIO UŽ UGDYMĄ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos (toliau – mokyklos) 

mokesčio už ugdymą lėšų perskaičiavimą ir grąžinimą. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 

sprendimu Nr 1-306 „Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės  meno mokyklose 

teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašu“. 

 

II. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ PERSKAIČIAVIMAS IR GRĄŽINIMAS 

 

3. Mokestis už ugdymą perskaičiuojamas jeigu : 

3.1. mokinys sirgo daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės; 

3.2. nutraukiama mokymo sutartis; 

3.3. vieną mėnesį ar daugiau ugdymo procesas nevykdomas dėl Mokykloje susidariusių 

svarbių priežasčių; 

3.4. pateikus dokumentus, liudijančius, kad mokinys yra iš šeimos, gaunančios socialines 

pašalpas ar socialinę paramą mokiniams;  tokiu atveju mokestis perskaičiuojamas už praėjusį laikotarpį, 

bet ne ilgesnį kaip trys mėnesiai nuo prašymo Mokyklos direktoriui pateikimo dienos (išskyrus 

atvejus, kai to nebuvo galima atlikti dėl objektyvių priežasčių); 

3.5. atsirado teisė į lengvatą; 

3.6. nuo teisės gauti mokesčio lengvatą praradimo dienos. 

4. Lengvatoms, nurodytoms šios tvarkos 3.1. punkte gauti, tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia 

Mokyklos direktoriui prašymą ir iš informacinės sistemos „E. sveikata“ pateikus tai patvirtinantį 

dokumentą, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento,  atėjus į pirmą pamoką po 

ligos. 



5. Lengvatoms, nurodytoms šios tvarkos 3.4. ir 3.5. punktuose gauti, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) pateikia Mokyklos direktoriui prašymą ir pažymą ar jos kopiją iš Socialinės paramos 

centro, kad asmuo turi teisę gauti ar gauna socialinę pašalpą ir (ar) socialinę paramą mokiniams. 

6. Mokyklos direktorius, gavęs reikiamus dokumentus (prašymą, pažymas), priima sprendimą 

dėl lėšų perskaičiavimo. 

7. Mokestis už ugdymą grąžinamas jeigu: 

7.1. nutraukiama mokymo sutartis:  

7.1.1. kai gautas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas grąžinti lėšas, grąžinama visa sekančių 

mėnesių sumokėta suma; 

8. Mokestis už ugdymą perskaičiuojamas ir užskaitomas sekančiam pusmečiui atvejais 

nurodytais šios tvarkos 3.1., 3.3., 3.4. ir 3.5. punktuose. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Įmokos ir skolos apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

10. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateiktų dokumentų teisingumą. 

11. Tėvai (globėjai, rūpintojai) neįnformavę Mokyklos direktoriaus apie pasikeitusias 

aplinkybes, nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis lengvatai gauti, privalo nedelsiant šią lengvatą 

suteikusiai Mokyklai grąžinti neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas. 

 

_______________________ 

 

 

 


