MOKESČIO UŽ SPORTINĮ UGDYMĄ
VšĮ FUTBOLO MOKYKLA „NIKĖ“
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už sportinį ugdymą VšĮ Futbolo mokykla „NIKĖ‘‘ (toliau – Mokykla) tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už sportinį ugdymą mokėjimo ir administravimo tvarką,
mokesčio mažinimo ir atleidimo nuo jo atvejus bei asmenų atsakomybę.
2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos
įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
II. MOKĖJIMO TVARKA
4. Mokestis už sportinį ugdymą mokamas už ateinantį mėnesį į vaiko sportinio ugdymo sutartyje
(toliau Sutartis) nurodytą sąskaitą.
5. Mokėjimo paskirtyje, pervedant pinigus, privalu nurodyti vaiko vardą, pavardę, laikotarpį.
6. Nuolatinio mokėjimo vėlavimo atveju treneris turi pilną teisę nepriimti mokinio į treniruotę.
7. Mokestis už sportinį ugdymą yra mažinamas, jeigu:
7.1. sportuojantis vaikas turi tik vieną iš tėvų arba negauna teismo priteisto išlaikymo, arba
išlaikymą moka Vaiko išlaikymo fondas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pateikus tai
patvirtinančius dokumentus;
7.3. du vaikai iš vienos šeimos lanko treniruotes Mokykloje;
7.4. jei vaikas dėl pateisinamos priežasties (ligos, traumos ar pan. atveju) nelankė pagal grafiką
nustatytų treniruočių ir pirmą užsiėmimą po ligos pateikia Mokyklai patvirtinančius dokumentus (gyd.
pažyma, forma Nr. 094/a), už šį laikotarpį mokama - 50% mažiau pagrįstai nelankytam laikotarpiui
tenkančio mokesčio sumos. Jei vaikas dėl nepateisinamos priežasties nelankė pagal grafiką numatytų
treniruočių, nustatytas mokestis už paslaugas apmokamas pilnai, t.y. nesikeičia, nėra mažinamas ar
kompensuojamas. Vaikui susirgus tėvai privalo informuoti Mokyklą Sutartyje nurodytu telefonu ir / ar
el.paštu ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo susirgimo dienos.
7.5. pateikus dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo sumažinimo, mokestis nemokamas
arba mažinamas nuo ateinančio mėnesio 1 dienos.
8. Mokyklai nustačius, kad mokestis nesumokėtas, sumažintas arba nuo jo buvo atleista
neteisėtai, mokestis už ugdymą yra perskaičiuojamas ir susidariusi nepriemoka turi būti sumokėta per
vieną mėnesį nuo pranešimo apie susidariusią skolą dienos.
9. Mokyklos priemonės, sporto stovyklos ir kiti renginiai organizuojami už papildomą mokestį.
Mokykla įsipareigoja apie planuojamus renginius, kurie apmokestinami papildomu mokesčiu informuoti
vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) prieš 30 kalendorinių dienų.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Pasikeitus ar išnykus aplinkybėms, numatytoms Aprašo 7–9 punktuose ir netekus teisės į
atleidimą nuo mokesčio ar jo sumažinimą, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami raštu apie tai
pranešti Mokyklos vadovui.
11. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų duomenų ir dokumentų teisingumą.
12. Įmokos ir skolos už sportinio ugdymo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

