
1 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos direktoriaus  

2022  m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-146 

 

ROKIŠKIO R.  JUODUPĖS GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS 

PRIĖMIMO, IŠBRAUKIMO IR MOKESČIO MOKĖJIMO UŽ NEFORMALŲJĮ  

ŠVIETIMĄ TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio r. Juodupės gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus priėmimo ir mokesčio 

mokėjimo už neformalųjį švietimą aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja  mokinių priėmimo  

ir išbraukimo iš Rokiškio r. Juodupės gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus (toliau – NŠS) 

sąlygas, mokymosi  pagal neformaliojo švietimo programas trukmę, mokesčio dydį, mokėjimo 

terminus ir lengvatas. 

2. NŠS dirba pagal ugdymo planą ir vykdo ugdymą pagal formalųjį švietimą papildančio 

meninio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas 

(toliau – Neformaliojo švietimo programas), atitinkančias Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo 

ir sporto ministro patvirtintus programinius reikalavimus. 

3. Neformaliojo švietimo programos, jų struktūra ir trukmė gali keistis vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais reikalavimais ir/ar NŠS ugdymo 

planu. 

4. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu dėl mokesčio už mokslą rajono neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigose nustatymo, patvirtintu 2015 m. rugpjūčio 28 d. Nr. TS-180, neformaliojo vaikų švietimo 

lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-249 ir kitais, neformalųjį švietimą reglamentuojančiais, 

teisės aktais.  

 

II. PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI 

 

5. Mokiniai į NŠS priimami atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų/asmenų 

pageidavimus, amžių bei NŠS galimybes (finansinius ir žmogiškuosius išteklius, materialinę 

ugdymo bazę). 

6.  Norintys mokytis NŠS pateikia: 

6.1. Prašymą Rokiškio r. Juodupės gimnazijos direktoriui (toliau – Direktorius) priimti į NŠS, 

kuriame nurodoma:  

6.1.1. Mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta; 

6.1.2. Vieno iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų)/asmens vardas, pavardė, adresas, 

telefonas, parašas; 

6.1.3. Neformaliojo švietimo programa, pagal kurią nori mokytis vaikas/ asmuo; 

6.2. Gimimo liudijimo (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją;  

7. Prašymai dėl priėmimo į NŠS registruojami NŠS prašymų registro žurnale. 

8. Prašymai priimami visus mokslo metus iki einamojo mėnesio 5 d., rugsėjo mėnesį - iki rugsėjo 

10 d. 

9. Mokinys priimamas į NŠS Direktoriaus įsakymu, patvirtinančiu vaiko/asmens įtraukimą į NŠS 

mokinių sąrašus. 
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10. Mokinio priėmimas įforminamas dvišale neformaliojo vaikų švietimo ar neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sutartimi (toliau – Sutartis), kuri sudaroma dviem egzemplioriais, 

turinčiais vienodą juridinę galią. Sutartyje aptariami NŠS, asmens, atstovaujančio vaiko 

interesus bei  mokinio įsipareigojimai, atsakomybė, teisės ir pareigos.   

11. Sutartis registruojama NŠS sutarčių registro žurnale. 

12. Mokinys gali mokytis pagal kelias NŠS siūlomas neformaliojo švietimo programas. Prašymas 

teikiamas ir pasirašoma sutartis kiekvienai neformaliojo švietimo programai atskirai. 

  

III. IŠBRAUKIMO TVARKA IR TERMINAI 
 

13.  Mokinys iš NŠS mokinių sąrašų išbraukiamas: 

13.1. Baigus neformaliojo švietimo programą; 

13.2. Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) ar asmeniui parašius prašymą dėl išbraukimo 

iš NŠS mokinių sąrašų; 

13.3. NŠS mokytojų metodinei grupei priėmus nutarimą dėl mokinio pašalinimo iš NŠS, kai 

nesilaikoma sutartyje numatytų įsipareigojimų. 

14. Mokinio išbraukimas iš NŠS mokinių sąrašų įforminamas Direktoriaus įsakymu. 

 

IV. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 
 

15. NŠS teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos yra mokamos. 

16. NŠS teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų mokesčio dydį nustato Rokiškio rajono 

savivaldybės taryba savo sprendimu, pritaria Rokiškio r. Juodupės gimnazijos taryba.  

17. Rokiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams neformaliojo vaikų švietimo 

programoms mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į mokinio pasirinktą/-as neformaliojo vaikų 

švietimo programą/-as, už kiekvieną mokslo metų mėnesį: 

17.1. Pasirinkus 1 neformaliojo vaikų švietimo programą mokamas 8 eurų mokestis; 

17.2. Už pasirinktą antrą neformaliojo vaikų švietimo programą mokamas 6 eurų mokestis; 

17.3. Už pasirinktą trečią ir daugiau neformaliojo vaikų švietimo programą mokamas 5 eurų 

mokestis: 

17.3.1. Pasirinkus 2 neformaliojo vaikų švietimo programas mokamas 14 eurų mokestis; 

17.3.2. Pasirinkus 3 neformaliojo vaikų švietimo programas mokamas 19 eurų mokestis; 

17.3.3. Pasirinkus 4 neformaliojo vaikų švietimo programas mokamas 24 eurų mokestis. 

18. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokestis mokamas nuo mokinio priėmimo į NŠS  iki 

išbraukimo iš NŠS mokinių sąrašų datos (už visą mėnesį). 

19. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokestis gali būti perskaičiuojamas kiekvieną 

mėnesį iki einamojo mėnesio 5 d. atsižvelgiant į gautus prašymus priimti/išbraukti į/iš NŠS ir 

Direktoriaus patvirtintus mėnesio NŠS mokinių sąrašus. 

20. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokestis mokamas už einamąjį mėnesį iki 25 dienos. 

21. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokestis gali būti mokamas kas mėnesį, kas pusmetį 

arba už visus mokslo metus. 

22. Nesumokėjus mokesčio iki mokslo metų pusmečio pabaigos, mokinys į neformaliojo vaikų 

švietimo programos  pamokas kitą mėnesį nepriimamas. 

23. Nesumokėjus mokesčio per 1 mėnesį nuo pusmečio pabaigos, Direktorius, remdamasis NŠS 

mokytojų metodinės grupės siūlymu, informavęs tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti 

mokinį iš sąrašų ir kreiptis į teisines institucijas dėl mokesčio už mokslą išieškojimo Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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24. Neformaliojo švietimo programoms, ne Rokiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų 

mokiniams (suaugusiems, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, kitų rajonų mokyklų 

mokiniams), taikomas bendras programos mokestis: 

24.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms mokestis skaičiuojamas 

atsižvelgiant į programos trukmę mėnesiais, po 14 eurų už vieną mėnesį, kiekvienai pasirinktai 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programai; 

24.2. Neformaliojo vaikų švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, 

kitų rajonų mokyklų mokiniams programoms mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į programos 

trukmę mėnesiais, po 10 eurų už vieną mėnesį, kiekvienai pasirinktai neformaliojo vaikų 

švietimo programai. 

25. Neformaliojo švietimo programos mokestis ne Rokiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų 

mokiniams (suaugusiems, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, kitų rajonų mokyklų 

mokiniams) mokamas visas arba dalimis (už mėnesį, kelis mėnesius) iki einamojo mėnesio 25 d.  

26. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sutarties nutraukimo atveju mokamas visas sutarto 

laikotarpio programos mokestis. 

27. Mokestį galima mokėti grynaisiais pinigais arba pavedimu: 

27.1. Grynaisiais pinigais mokama Rokiškio r. Juodupės gimnazijos kasoje (suma iki 10 

eurų);  

27.2. Pavedimu mokama į Rokiškio r. Juodupės gimnazijos atsiskaitomąją Luminor Bank AB 

banko sąskaitą – LT624010041500040052, nurodant mokinio/ asmens vardą, pavardę 

ir laikotarpį, už kurį mokamas mokestis. 

28. Mokestį moka mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pats asmuo. Tėvams (globėjams 

rūpintojams) pageidaujant, suderinus su neformaliojo švietimo skyriaus vedėju, mokestį gali 

sumokėti mokinys. 

29. Mokesčio dydis gali būti keičiamas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu ar 

pasikeitus NŠS finansavimo tvarkai. 

30. Surinktos lėšos Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu paskirstomos:  darbo 

užmokesčiui - 20 proc., ūkinėms išlaidoms- 30 proc., ugdymo reikmėms- 50 proc. 

 

V.  MOKESČIO LENGVATOS 
 

31. Nuo mokesčio NŠS mokslo metams atleidžiami globojami vaikai ir vaikai, turintys negalią. 

32. Nuo mokesčio  NŠS vienam pusmečiui gali būti atleidžiami: 

32.1. Ypatingai gabūs mokiniai (tarptautinių, respublikinių konkursų  prizinių vietų 

laimėtojai);  

32.2. Motyvuoti mokytis socialinės pašalpos gavėjai. 

33. NŠS mokytojų metodinė grupė du kartus per mokslo metus (iki rugsėjo 25 d. ir/ar iki sausio 

25 d.) svarsto mokesčio lengvatų taikymą ir teikia rekomendaciją Direktoriui. 

34. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), pretenduojantys į mokesčio lengvatas, iki rugsėjo 20 d. 

ir/ar iki sausio 20 d., Direktoriui pateikia: 

34.1. Prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio NŠS; 

34.2. Vaiko globą įforminančio dokumento kopiją (jei vaikas globojamas); 

34.3. Vaiko negalios pažymos kopiją (jei vaikas turi negalią); 

34.4. Pažymą apie šeimos sudėtį (jei vaikas – socialinės pašalpos gavėjas); 

34.5. Pažymas apie šeimos pajamas ir socialinę pašalpą iš Socialinės paramos skyriaus už 

paskutinius 3 mėn. (jei vaikas – socialinės pašalpos gavėjas). 
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35. Mokestis neskaičiuojamas: 

35.1. Jei mokinys nelankė NŠS dėl ligos visą mėnesį ir per 5 darbo dienas po ligos tėvai 

(globėjai/rūpintojai) pateikė prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio ligos laikotarpiu; 

35.2. Mokinių vasaros atostogų metu;  

35.3. Jei ugdymo procesas mėnesį nevykdomas dėl NŠS susidariusių svarbių priežasčių;  

35.4. Jei ugdymo procesas nevykdomas savaitę ar daugiau, esant ypatingoms aplinkybėms ar 

esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (ugdymas stabdomas arba organizuojamas 

nuotoliniu mokymo būdu). 

36. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka, 

išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį. 

37. Atleidimas nuo mokesčio įforminamas Direktoriaus įsakymu. 

 

IV. MOKESČIO GRĄŽINIMO SĄLYGOS 
 

38. Nutraukus sutartį avansu sumokėto mokesčio  pinigai negrąžinami. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

39. Aprašas skelbiamas Rokiškio r. Juodupės gimnazijos interneto tinklapyje adresu 

https://jdpg.lt/  

40. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už dokumentų, pateikiamų priimant į NŠS ir mokesčio 

lengvatoms gauti, teisingumą. 

41. Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas atsako už prašymų priimti/išbraukti į/iš NŠS 

registravimą, mokinių, lankančių programas, sąrašų, pateikiamų Direktoriui tvirtinti, atitikimą 

faktui, mokesčio mokėjimo priežiūrą, savalaikį mokinių, nustatyta tvarka nesumokėjusių 

mokesčio, išbraukimą iš NŠS mokinių sąrašų. 

____________________________________ 
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