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ANYKŠČIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO
MOKĖJIMO UŽ SPORTINĮ UGDYMĄ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Anykščių kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centro) mokėjimo už sportinį ugdymą tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokesčio už sportinį ugdymą Centre mokėjimo ir lengvatų taikymą
bei įsiskolinimų kontrolės vykdymą.
2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kūno
kultūros ir sporto įstatyme ir kituose teisės aktuose.
II SKYRIUS
MOKESČIO DYDŽIO TAIKYMAS, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
3. Mėnesinis mokestis už sportinį ugdymą yra patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-11 “Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą
Anykščių muzikos, Anykščių kūrybos ir dailės mokyklose bei Anykščių kūno kultūros ir sporto
centro nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Mokėjimo kvitai formuojami už einamąjį mėnesį ir yra siunčiami Paslaugos gavėjui ugdymo
sutartyje nurodytu el. paštu apmokėjimui iki kito mėnesio 10 dienos.
5. Nustatytas mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 20
dienos. Mokestis turi būti mokamas pavedimu pagal atitinkamam sportininkui priskirtą mokėjimo
kvitą, arba nurodant sportininko vardą, pavardę, sporto šakos pavadinimą.
6. Mokestis yra nekintantis, t. y. nepriklausomas nuo užsiėmimų skaičiaus per mėnesį.
7. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo reikmėms, reikalingoms sportininko ugdymo procesui
užtikrinti, sportiniam inventoriui įsigyti, gali būti naudojamos Centro materialinei bazei stiprinti, ūkio
ir administravimo išlaidoms padengti.
8. Iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties sportininko Centras gali gauti papildomas lėšas, teisės
aktų nustatyta tvarka, kaip teikiamą paramą sportinio ugdymo procesui gerinti.
9. Lėšos kaupiamos atskiroje Centro banko sąskaitoje ir iš jos pervedamos į Anykščių rajono
savivaldybės biudžeto sąskaitą Anykščių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
III SKYRIUS
MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS
10. Mokesčio lengvatos taikomos vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-TS-11 9 punkte nurodytomis nuostatomis ir šio sprendimo 2019 m.
spalio 31 d. pakeitimu Nr.1-TS-327.
11. Mokestis už suteiktas sportinio ugdymo paslaugas gali būti mažinamas:
11.1. 90 procentų – pateikus Anykščių rajono socialinės paramos skyriaus pažymas, kad
sportininko šeima yra socialinės pašalpos gavėja;
11.2. jei sportininkas dėl ligos praleido 3 ir daugiau savaites, pateikus sportininko tėvų (globėjų,
rūpintojų) ar paties pilnamečio sportininko, prašymą raštu, mokestis skaičiuojamas už lankytinų
dienų skaičių. Prašymas (1 priedas) Centro administracijai pateikiamas per 3 darbo dienas po ligos,
11.2.1. prašymo formą galima rasti Centro tinklalapyje www.akksc.lt/tėvams;

12. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu sportinio
ugdymo treniruotės vyksta, apmokėjimo tvarka nesikeičia.
13. Mokestis neskaičiuojamas trenerių atostogų metu.
14. Mokesčio lengvatos įforminamos Centro direktoriaus įsakymu.
15. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, nurodytu Aprašo 11.1. ir 11.2. punktuose, mokestis
skaičiuojamas bendra tvarka.
IV SKYRIUS
ĮSISKOLINIMŲ KONTROLĖS VYKDYMAS
16. Centro vyr. buhalteris yra atsakingas už mokėjimo įnašų apskaitą bei kontrolę.
17. Vyr. buhalteris atskiros sporto šakos treneriui kas mėnesį pateikia grupės (-ių) sąrašus su
kiekvieno sportininko analitine apskaita, einamajai įsiskolinimų kontrolei vykdyti. Treneris gali
papildomai informuoti sportininką ar jo tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokesčio įsiskolinimų
likutį.
18. Mokesčių už sportinį ugdymą paskesniąją kontrolę vykdo Centro direktorius.
19. Vyr. buhalteris sportinio ugdymo mokesčių atskaitomybę teikia Centro direktoriui ir
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų apskaitos skyriui pagal Lietuvos Respublikos
finansų ministro patvirtintas formas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytais
terminais.
20. Nesumokėjus mokesčio už sportinį ugdymą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, Centro
direktorius turi teisę nutraukti ugdymo sutartį, prieš 5 darbo dienas raštu įspėjęs apie tai sportininko
tėvus (globėjus, rūpintojus) ar patį sportininką, jei jis yra pilnametis.
20.1. Sutarties nutraukimas yra įforminamas Centro direktoriaus įsakymu.
21. Susidariusi nepriemoka už sportinio ugdymo treniruotes, turi būti sumokėta per vieną mėnesį
nuo pranešimo gavimo apie susidariusią skolą dienos.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Įmokos ir skolos už sportinį ugdymą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
23. Vienašalis sutarties nutraukimas neatleidžia nuo prievolės sumokėti įsiskolinimą už sportinio
ugdymo laikotarpį iki sutarties nutraukimo.
24. Įmokos ir skolos už sportinio ugdymo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Centro direktorius yra tiesiogiai atsakingas už Apraše nustatytos mokėjimo tvarkos laikymąsi
tiesiogiai atsako Centro direktorius.
26. Aprašas skelbiamas Centro internetinėje svetainėje www.akksc.lt.
__________________________

