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MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VŠĮ FUTBOLO AKADEMIJOJE „PANEVĖŽYS“ TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už ugdymą VŠĮ Futbolo akademijos „Panevėžys“ tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja mokesčio už ugdymą (toliau – mokestis) VŠĮ Futbolo akademija
„Panevėžys“ (toliau – Įstaiga) administravimo, mokesčio mokėjimo, mokesčio dydžio, mokėjimo
terminus ir lengvatų suteikimo tvarką.
II SKYRIUS
MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
2. Mokestis Įstaigoje mokamas už einamąjį mėnesį nuo 25 iki 31 dienos.
3. Mokestis mokamas į Įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą banke, bankiniu pavedimu.
4. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms priemonėms įsigyti ir
kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms.
5. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos,
Įstaiga vienašališkai gali nutraukti sutartį su ugdytiniu.
III SKYRIUS
MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS
6. Nuo mokesčio Įstaigoje atleidžiami socialiai remtinų šeimų vaikai, neįgalūs sportininkai
bei užsieniečiai, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nes jie negali
išvykti iš Lietuvos Respublikos arba negali grįžti į kilmės valstybę dėl Lietuvos Respublikos įstatymo
„Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 1301 straipsnyje nurodytų aplinkybių.
7. Įstaigos direktorius turi teisę atleisti nuo mokesčio lankančius ugdytinius, patekusius į
Lietuvos rinktines, taip pat Lietuvos rinktinių kandidatus ir auklėtinius, atstovaujančius
reprezentacinę miesto futbolo komandą.
8. Nuo mokesčio gali būti atleisti einamą mėnesį dvi savaites ir ilgiau sirgę ugdytiniai,
pateikę medicininę pažymą.
9. Mokestis neskaičiuojamas ugdytinių trenerių kasmetinių atostogų metu, jeigu šie
ugdytiniai nepriskiriami kitam treneriui.
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10. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), treneriai, patys ugdytiniai, kiti suinteresuoti
asmenys ar institucijos, kuriems gali būti taikomos Apraše nustatytos lengvatos, priimant ugdytinį į
Įstaigą ar įgijus teisę į mokesčio lengvatą Įstaigos vadovui turi pateikti teisę į lengvatą įrodančius
dokumentus.
11. Atleidimas nuo mokesčio ar mokesčio mažinimas įforminamas Įstaigos vadovo įsakymu.
12. Nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
13. Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Įstaigoje pasirinktą
sporto šaką, išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos, numatytos 14 punkte.
14. Mokestis trumpalaikių programų metu netaikomas, kai Įstaigai yra skirtos neformaliojo
vaikų švietimo lėšos remiantis Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29
d. sprendimu Nr. 1-244 „Dėl patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo
(su vėlesniais pakeitimais) pripažinimo netekusiu galios.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Įmokos ir skolos už ugdymo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Aprašas skelbiamas Įstaigos interneto svetainėje.
17. Už Apraše nustatytos mokesčio tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako Įstaigos vadovas.
___________________________________
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MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VŠĮ FUTBOLO AKADEMIJOJE „PANEVĖŽYS“ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

I.
1.1.
1.2.

Sporto šaka

Futbolas:
mergaitės
berniukai

Sporto ugdymo
įstaiga

VšĮ Futbolo akademija
„Panevėžys“

Mokestis už
mėnesį (Eur)
ilgalaikė
programa
(daugiau nei 1
metai)
15,0
15,0

