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42. Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą nemokamas, jeigu: 

42.1. asmuo pateikė Mokyklai ar Centrui pažymą: iš bendrojo ugdymo mokyklos – kad mokinys 

gauna nemokamą maitinimą, iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos – kad vaiko šeima gauna socialinę 

pašalpą; 

42.2. Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikimu Savivaldybės 

administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl minimalios priežiūros priemonės (lankyti neformaliojo 

švietimo programą) skyrimo vaikui; 

42.3. vaikas auga globos namuose, Šeimos gerovės centro padaliniuose (dienos centre, laikinos 

globos centre ir pan.) jam teikiama pagalba ir apie tai pateikė patvirtinantį dokumentą; 

42.4. vaikas auga daugiavaikėje šeimoje ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus; 
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42.5. mokinių vasaros atostogų metu, jei nedalyvauja vykdomose mokomose arba iš dalies 

mokomose programose, kursuose, stovyklose ir kt.; 

42.6. įstaiga nevykdo veiklos dėl objektyvių priežasčių; 

42.7. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija priėmė sprendimą dėl atleidimo nuo mokesčio. 

42.8. vaikas dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo veikloje nuotoliniu mokymosi būdu, kai 

užsiėmimai dėl objektyvių priežasčių negali būti vykdomi Mokyklos ar Centro patalpose. 
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43. Reikalingi duomenys dėl atleidimo nuo atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą 

mokėjimo, nurodyti 42.1, 42.3, 42.4 papunkčiuose, tikslinami kiekvienais mokslo metais. 

44. Vaikas, kuris atitinka gabaus mokinio kriterijus, nustatytus 3.4 papunktyje, atleidžiamas nuo 

atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo, pritarus Mokyklos tarybai. Atleidžiamų nuo 

mokėjimo už neformalųjį vaikų švietimą gabių mokinių skaičius negali būti didesnis nei 10 % nuo 

bendro mokinių skaičiaus įstaigoje. 

45. Atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą mažinamas už vieną mėnesį, jei mokinys 

nedalyvavo ugdymo procese dėl pateisinamų priežasčių (dėl ligos, pateikus gydytojo pažymą ar jos 

kopiją; mokytojo komandiruotės, kursų, ligos metu) ir tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikė prašymą: 

45.1. 50 %, jeigu mokinys nedalyvavo ugdymo procese ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iš 

eilės per mėnesį (du mėnesius); 

45.2. 75 %, jeigu mokinys nedalyvavo ugdymo procese ne mažiau kaip 21 kalendorinę dieną iš 

eilės per mėnesį (du mėnesius); 

45.3. 100 %, jeigu mokinys daugiau kaip 21 kalendorinę dieną iš eilės per mėnesį (du mėnesius) 

nedalyvavo ugdymo procese; 

45.4. naujai priimtiems vaikams atlyginimo dydis Mokykloje ar Centre už einamąjį mėnesį 

nustatomas taip: pradėję lankyti užsiėmimus iki einamojo mėnesio 15 dienos moka visą nustatytą 

atlyginimo dydį, pradėjusiems lankyti užsiėmimus nuo einamojo mėnesio 16 dienos ir vėliau atlyginimo 

dydis mažinamas 50 procentų. Nutraukus Sutartį, vaikams atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų 

švietimą skaičiuojamas iki Sutarties nutraukimo dienos. 
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46. Mokykla atlyginimo gali nemažinti 45 punkte numatytais atvejais, jei mokiniui skiriamos 

individualios konsultacijos, užsiėmimai, veiklos ir kt. vietoje praleistų pamokų.  

47. Įsiskolinimai už neformalųjį vaikų švietimą iš tėvų (globėjų, rūpintojų) išieškomi Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimo 

dydis už neformalųjį vaikų švietimą yra perskaičiuojamas ir tėvų (globėjų, rūpintojų) sumokamas ne 

ginčo tvarka. 
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