
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

2019 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-78 

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS ATLYGINIMO UŽ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO 

PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kėdainių kalbų mokyklos atlyginimo už neformaliojo švietimo programas tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kalbų mokyklos neformaliojo vaikų švietimo (toliau – 

NVŠ) ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) programų atlyginimo mokėjimo 

tvarką, informavimą ir lėšų surinkimą.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 

9 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-276 

patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo programų vykdymo, priėmimo 

mokytis pagal neformaliojo švietimo programas tvarkos aprašu, Kėdainių kalbų mokyklos 

nuostatais. 

II SKYRIUS 

PROGRAMŲ ATLYGINIMO MOKĖJIMAS IR INFORMAVIMAS 

3. NVŠ ir NSŠ vykdomų programų atlyginimo dydis tvirtinamas Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu. 

4. Su kiekvienu programos dalyviu ar jo atstovu sudaroma programos vykdymo sutartis, 

kurioje susitariama dėl programos atlyginimo dydžio, mokėjimo tvarkos, terminų. Sutartys 

sudaromos iki pirmos programos vykdymo dienos. Užregistruotos sutarties vienas egzempliorius 

per 10 darbo dienų įteikiamas programos dalyviui ar jo atstovui. 

5. NVŠ ir NSŠ programų atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 

15 dienos į Kalbų mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą. Grynieji pinigai nerenkami. 

6. NVŠ ir NSŠ programų mokytojai iki rugsėjo 15 d. supažindina programų dalyvius ar 

atstovus su programų atlyginimo dydžiais, mokėjimo tvarka (el. p., telefonu, individualiu 

pokalbiu ar kitais būdais). 

7. Einamojo mėnesio 10 dieną vyr. buhalteris pateikia NVŠ ir NSŠ programų 

mokytojams programos atlyginimo mokėjimų kvitus, mėnesio 25 dieną – nesumokėjusiųjų 

sąrašus. NVŠ ir NSŠ programų mokytojai per 2 darbo dienas susisiekia su nesumokėjusiu 

asmeniu ir informuoja apie įsiskolinimą, skolininkų sąrašą grąžina vyr. buhalteriui ir nurodo 

skolos sumokėjimo terminą. 

8. Jei NVŠ ir NSŠ programų atlyginimas nesumokamas daugiau kaip 2 mėnesius, įspėjus 

telefonu ar elektroniniu paštu programos sutartį sudariusį asmenį per 3 darbo dienas dalyvis 

braukiamas iš programos grupės sąrašo ir įtraukiamas į nepatikimų klientų sąrašą. Gavus 

skolininko prašymą dalyvauti kitoje neformaliojo švietimo programoje, pirmiausia sumokama 

skola. 

9. Pateikus prašymą nutraukti programos sutartį iki einamojo mėnesio 15 d., programos 

atlyginimas už tą mėnesį nemokamas, pateikus 16 d. ir vėliau – mokamas.  

III SKYRIUS 

PROGRAMŲ ATLYGINIMO MAŽINIMAS 

10. Atlyginimas už neformaliojo vaikų švietimo programas mažinamas 50 proc. 

programos dalyvio ligos atveju – programoje nedalyvaujant ilgiau kaip 21 kalendorinę dieną. 

Programos dalyvio atstovas (mama, tėtis, globėjas) pateikia prašymą (1 priedas), nurodydamas 

programos dalyvio ligos laikotarpį. Prašymas pateikiamas per 3 darbo dienas. Vėliau pateikti 



 

 

dokumentai nesuteikia programos atlyginimo lengvatos Atlyginimo sumažinimas įforminamas 

direktoriaus įsakymu. 

11. Atlyginimas NSŠ programų dalyviams nemažinamas ir mokamas sutartyje 

nustatyta tvarka. 

12. Kėdainių kalbų mokyklos taryba, gavusi tėvų ar kitų teisėtų atstovų, mokančių 

NVŠ programos atlyginimą, prašymus mažinti programos atlyginimą dėl socialinės padėties (kai 

vienam šeimos nariui tenkančios pajamos neviršija LRV nustatytų pajamų dydžio) juos apsvarsto 

savo posėdyje ir priima argumentuotus sprendimus.  

13. Programos atlyginimas dėl socialinės padėties gali būti mažinamas ne daugiau kaip 

50 proc. Dokumentų, įrodančių socialinę padėtį, pateikimu rūpinasi programos sutartį pasirašęs 

asmuo. Programos atlyginimo mažinimas įforminamas direktoriaus įsakymu.  

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Aprašas skelbiamas Kalbų mokyklos interneto svetainėje www.kalbumokykla.lt. 

15. Už Aprašo įgyvendinimą atsako NVŠ ir NSŠ programų mokytojai, vyr. buhalteris. 

16. Aprašas keičiamas, pildomas ar netenka galios atsiradus naujoms aplinkybėms, 

įsigaliojus naujiems norminiams teisės aktams. 

______________________________________________ 

PRITARTA 

Kėdainių kalbų mokyklos tarybos 

2019 m. rugsėjo 12 d. protokolu Nr. 6V-5 

  



 

 

Kėdainių kalbų mokyklos atlyginimo už 

neformaliojo švietimo programas tvarkos 

aprašo 

1 priedas 

________________________________________________________________ 
Vieno iš programos dalyvio atstovų (mamos, tėčio, globėjo) vardas, pavardė 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, el. paštas) 

Kėdainių kalbų mokyklos 

Direktoriui 

PRAŠYMAS  

DĖL PROGRAMOS ATLYGINIMO MAŽINIMO 
20__ ___ ___ 

Kėdainiai 

Prašau 50 proc. sumažinti programos atlyginimą už 20__ m. _______________ mėnesį. 

Patvirtinu, kad mano sūnus/dukra ____________________, dalyvaujantis(-i) 
                              (vardas pavardė) 

programoje _______________________________________ sirgo ir nedalyvavo programoje nuo  
(programos pavadinimas) 

20__ m. ___________ mėn. ___ d. iki 20__ m. ___________ mėn. ___ d., tai yra ne mažiau kaip 

21 kalendorinę dieną.  

__________________          _____________________________ 
(parašas)  (vardas,  pavardė 

 


