PATVIRTINTA
Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus
2021 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1V-103
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS ATLYGINIMO UŽ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO
PROGRAMAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kėdainių kalbų mokyklos atlyginimo už neformaliojo švietimo programas mokėjimo
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kalbų mokyklos neformaliojo vaikų švietimo
(toliau – NVŠ) ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo (toliau – NSŠ) programų atlyginimo
mokėjimo tvarką, asmenų informavimą ir lėšų surinkimą.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio
9 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kėdainių kalbų mokyklos
nuostatais.
II SKYRIUS
PROGRAMŲ ATLYGINIMO MOKĖJIMAS IR INFORMAVIMAS
3. NVŠ ir NSŠ vykdomų programų atlyginimo dydis nustatomas Kėdainių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu (-ais).
4. Su kiekvienu programos dalyviu ar jo atstovu sudaroma programos vykdymo sutartis,
kurioje susitariama dėl programos atlyginimo dydžio, mokėjimo tvarkos, terminų.
5. Nustatytas NVŠ ir NSŠ programų atlyginimas mokamas sudarytoje sutartyje nurodytu
terminu, t.y. 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. paštu, telefonu, individualiu
pokalbiu ar kitais komunikaciniais kanalais).
7. Jei NVŠ ir NSŠ programų atlyginimas nesumokamas daugiau kaip 2 mėnesius, įspėjus
telefonu ar elektroniniu paštu programos sutartį sudariusį asmenį, per 3 darbo dienas sutartis gali
būti nutraukiama. Gavus skolininko prašymą dalyvauti kitoje neformaliojo švietimo programoje,
pirmiausia sumokama skola.
8. Pateikus prašymą nutraukti programos sutartį iki einamojo mėnesio 15 d., programos
atlyginimas už tą mėnesį nemokamas, pateikus 16 d. ir vėliau – mokamas.
9. Sudarius programos sutartį, mokamas atitinkamos programos nustatytas atlyginimas
nepriklausomai kurią mėnesio dieną asmuo yra priimamas.
10. Iki mėnesio 15 d. NVŠ ir NSŠ programų mokytojai su vyr. buhalteriu suderina ir
teikia tarnybinį pranešimą tiesioginiam vadovui dėl atitinkamoje programoje nedalyvaujančių ir
nemokančių atlyginimo išbraukimo ir sutarties nutraukimo.
III SKYRIUS
PROGRAMŲ ATLYGINIMO MAŽINIMAS
11. Atlyginimas už NVŠ programas mažinamas 50 proc. ligos atveju – programoje
vaikui nedalyvaujant ilgiau kaip 21 kalendorinę dieną. Programos dalyvio atstovas (mama, tėtis,
globėjas) pateikia prašymą (1 priedas), nurodydamas programos dalyvio ligos laikotarpį.
Prašymas pateikiamas per 5 darbo dienas. Vėliau pateikti dokumentai nesuteikia programos
atlyginimo lengvatos Atlyginimo sumažinimas įforminamas direktoriaus įsakymu.
12. Atlyginimas NSŠ programų dalyviams nemažinamas ir mokamas sutartyje
nustatyta tvarka.
13. 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.
14. 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
15. Aprašas skelbiamas Kalbų mokyklos interneto svetainėje www.kalbumokykla.lt.
16. Už Aprašo įgyvendinimą atsako NVŠ ir NSŠ programų mokytojai, vyr. buhalteris.
17. Aprašas keičiamas, pildomas ar netenka galios atsiradus naujoms aplinkybėms,
įsigaliojus naujiems norminiams teisės aktams.
______________________________________________

Kėdainių kalbų mokyklos atlyginimo už
neformaliojo švietimo programas
mokėjimo tvarkos aprašo
1 priedas

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

