
KAUNO SPORTO MOKYKLOS „GAJA“  DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS
DĖL  MOKESČIO UŽ SPORTO MOKYMĄ KAUNO SPORTO MOKYKLOJE „GAJA“ 

MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

2019 m. lapkričio 13 d. Nr. 1-47
Kaunas

      Vadovaudamasis  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.

T-59  (Kauno  miesto  savivaldybės  tarybos  2015  m.  gegužės  19  d.  sprendimo  Nr.  T-247

redakcija) „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto

mokyklose“  ir  atsižvelgdamas  į  mokesčio  už  sporto  mokymą  įsiskolinimus  Kauno  sporto

mokyklai „Gaja“:

1. T v i r t i n u  Mokesčio už sporto mokymą Kauno sporto mokykloje „Gaja“ mokėjimo 

tvarkos aprašą ( pridedama).

2. Į p a r e i g o j u   mokyklos specialistus pagal kuruojamas sporto šakas:

2.1. Prašymus, susijusius su mokesčiais už sporto mokymą ir sportininkų kaitą, pateikti 

administratorei Karolinai Mažučiūnienei iki einamojo mėnesio 25 dienos.

2.2. kontroliuoti mokesčio už sporto mokymą apskaitą.

      3.  P a v e d u   administratorei Karolinai Mažučiūnienei supažindinti per duomenų valdymo

sistemą (DVS) Kauno sporto mokyklos „Gaja“  trenerius ir specialistus su 2019 m. lapkričio 13 d.

įsakymu Nr. 1-47 „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno sporto mokykloje „Gaja” mokėjimo

tvarkos aprašo patvirtinimo”. 

     4. S k i r i u   administratorę Karoliną Mažučiūnienę kontroliuoti šio įsakymo vykdymą. 

Direktorius Evaldas Skyrius



PATVIRTINTA
Kauno  sporto mokyklos „Gaja“ 
mokyklos direktoriaus 2019-11-13
įsakymu Nr.1-47

     MOKESČIO UŽ SPORTO MOKYMĄ KAUNO  SPORTO MOKYKLOJE „GAJA“

                                             MOKĖJIMO  TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis aprašas reglamentuoja mokesčio už sporto mokymą (toliau – mokestis)  Kauno sporto

mokykloje „Gaja“ mokėjimo tvarką, lengvatų suteikimo tvarką, mokėjimo terminus.

2. Mokesčio dydį nustato Kauno miesto savivaldybės taryba.

II. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

3. Mokestis skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.

4. Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

5. Dokumentai, patvirtinantys sportininkų teisę į  mokesčio lengvatas, sportininkų kaitą ir kt.

kartu su prašymu (pavyzdžių priedai pridedami), pateikiami pagal kuruojamas sporto šakas

mokyklos specialistams iki einamojo mėnesio 25 dienos. Pateikus dokumentus pavėluotai,

lengvata už praėjusį mėnesį ir sportininkų kaita perkeliama į kitą mėnesį.

6.  Mokestį  moka  mokyklos  mokomųjų  grupių  sportininkų  tėvai  arba  globėjai  (rūpintojai),

išskyrus tuos, kurie yra atleisti nuo mokesčio mokėjimo.

7. Mokesčio  mokėjimą  organizuojanti  „Kauno  Biudžetinių  įstaigų  buhalterinė  apskaita“

užtikrina,  kad  mokėjimo kvitai  el.  paštu  laiku  būtų  perduoti  sportininkams,  tėvams  arba

globėjams (rūpintojams).

8. Mokesčio  apskaitą  kontroliuoja  administratorė  Karolina  Mažučiūnienė  ir  sporto  šakos

treneris.

9. Mokant  mokesčius  būtina  įrašyti  mokėtojo  kodą  GAAXXXXXXX,  kuris  nurodytas  kvite.

Mokėtojo kodą reikia įrašyti ne į tekstą, o į eilutę “Mokėtojo kodas informacinėje sistemoje”,

tekste reikia nurodyti tik vaiko vardą ir pavardę. 

III. ATLEIDIMAS NUO MOKESČIO IR JO SUMAŽINIMAS

10.  Nuo  mokesčių atleidžiami:

10.1. neįgalūs sportininkai, pateikus neįgalumą patvirtinančius dokumentus;

10.2. sportininkai  iš  nepasiturinčių  šeimų,  pateikus  socialinės  paramos  gavėjų  statusą

patvirtinančius dokumentus;

10.3. sportininkai,  kurie yra  vaikų globos namų auklėtiniai,  pateikus globos namų auklėtinių

statusą patvirtinančius dokumentus;



10.4. sportininkai iš daugiavaikių šeimų, jeigu mokyklą lanko 3 ir daugiau vienos šeimos vaikų,

pateikę šeimos sudėtį patvirtinančius dokumentus;

10.5. paskutiniųjų metu Europos jaunių čempionatų 1-3 vietų, Europos jaunimo ir suaugusiųjų 

čempionatų  1-6 vietų,  pasaulio  jaunių čempionatų  1-5 vietų,  pasaulio  jaunimo čempionatų  1-10

vietų,  pasaulio  suaugusiųjų  čempionatų  1-12  vietų  laimėtojai,  olimpinių  žaidynių  dalyviai  ir

Lietuvos jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų 1-3 vietų laimėtojai, jeigu rezultato įvykdymo dieną yra

tarifikuoti sporto mokykloje.

11. Mokestis už einamąjį mėnesį nemokamas:

11.1. sportininkų trenerių kasmetinių atostogų metu, jeigu šie sportininkai nepriskiriami kitam

treneriui, ir jeigu pagal mokyklos ugdymo planą sporto mokymas per einamąjį mėnesį daugiau kaip

20 dienų iš eilės yra nevykdomas;

     11.2.  jeigu sportininkai dėl ligos nelankė mokyklos daugiau kaip 20 dienų, pateikus tai 

patvirtinančią gydytojo pažymą;

12. Mokestis mažinamas 50 procentų, jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė

mokyklos ne mažiau kaip 14 dienų iš eilės ir pateikė tai patvirtinančią gydytojo pažymą.

13. Pažymos, nurodytos 11.2 papunktyje ir 12 punkte, pateikiamos mokyklos direktoriui per 3 

darbo dienas po ligos. Jeigu sportininko tėvai ( globėjai, rūpintojai) laiku nepateikia šiame apraše ar

kituose teisės aktuose nurodytų dokumentų, mokestis neperskaičiuojamas ir skaičiuojamas bendra

tvarka.

14. Atleidimas nuo mokesčio, sportininko priėmimas, išbraukimas bei perkėlimas i kitą grupę   

patvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Sąrašai sportininkų, kurie atleidžiami nuo mokesčio arba kuriems sumažinamas mokestis, 

 peržiūrimi  mokyklos  sporto  šakų  skyriuose  su  sporto  šakas  kuruojančiais  specialistais  ir

patvirtinami direktoriaus įsakymu.

15. Jeigu mokestis nesumokamas daugiau kaip už du mėnesius, treneris informavęs tėvus arba 

globėjus (rūpintojus), turi teisę išbraukti sportininką iš mokyklos tarifikacinių sportininkų sąrašų.

      14. Tėvai arba globėjai (rūpintojai) atsako už pateikiamų duomenų ir dokumentų teisingumą.

      15. Mokesčio skolos iš tėvų arba globėjų (rūpintojų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės 

 aktų nustatyta tvarka.

      16.  Už  šiame  apraše  nustatytos  mokesčio  mokėjimo  tvarkos  laikymąsi  tiesiogiai  atsako

mokyklos vadovas.         

          

                                             __________________________



Kauno  sporto mokyklos „Gaja“ 
mokyklos direktoriaus 2019-11-13
įsakymu Nr.1-47
1 priedas 

_______________________________________________________________
(tėvų, globėjų ar rūpintojų vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________
(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas)

Kauno sporto mokyklos „Gaja“

Direktoriui

PRAŠYMAS PRIIMTI Į SPORTO MOKYKLĄ

20___ - ___ - ___

Kaunas

Prašau priimti į sporto mokyklą nuo _______________________________________
                                                             (metai, mėnuo, diena)

mano sūnų ar dukterį, globotinį ar globotinę (reikalingą žodį pabraukti)______________________ 

_______________________________________________________________________________,
(vaiko vardas, pavardė, gimimo data)

kuris (-i) mokosi _________________________________________________________________,
(bendrojo lavinimo įstaigos pavadinimas, klasė)

lankyti _______________________________________sporto šakos treniruotes.
 (sporto šakos pavadinimas)

 

PRIDEDAMA:

1. Gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelės (pabraukti) kopija, 1 lapas.
2. Sveikatos pažymėjimas (forma 068/a) arba sporto medicinos centro pažyma apie sveikatos

būklę, 1 lapas.
3. Vaiko nuotrauka, skirta dokumentams (3x4 cm arba 4x6 cm), 1 vienetas.

____________                   ______________________________________
     (parašas)                                          (tėvų, globėjų ar rūpintojų vardas, pavardė)

____________                   ______________________________________
     (parašas)                                                           (vaiko vardas, pavardė)



______________________________________________________________
Vardas, Pavardė

____________________________________________  treneris(ė)

Kauno sporto mokyklos “Gaja”

Direktoriui Evaldui Skyriui

PRAŠYMAS

DĖL SPORTININKŲ ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ TRENIRUOTES

data

Kaunas

Prašau atleisti nuo mokesčio už sporto mokymą mano _________ grupės sportininkus, kurie

gyvena daugiavaikėse šeimose ir treniruojasi Kauno sporto mokykloje „Gaja“ nuo _____________

Iki ______________. 

1. ____________________________________________ (gim.m. ___________)

2. ____________________________________________ (gim.m. ___________)

3. ____________________________________________ (gim.m. ___________)

Pridedama: Pažymos iš seniūnijų

    ___________________

Trenerio parašas

Suderinta: ____________________ 



______________________________________________________________
Vardas, Pavardė

____________________________________________  treneris(ė)

Kauno sporto mokyklos “Gaja”

Direktoriui Evaldui Skyriui

PRAŠYMAS

DĖL SPORTININKŲ IŠBRAUKIMO IŠ GRUPĖS SĄRAŠO

      
data

Kaunas

Prašau nuo _____ m. _______________ d. išbraukti iš mano   _____ mokomosios grupės 

sportininką(us):

4. ____________________________________________ (gim.m. ___________)

5. ____________________________________________ (gim.m. ___________)

6. ____________________________________________ (gim.m. ___________)

    ___________________
Trenerio parašas

Suderinta: ____________________ 



______________________________________________________________
Vardas, Pavardė

____________________________________________  treneris(ė)

Kauno sporto mokyklos “Gaja”

Direktoriui Evaldui Skyriui

PRAŠYMAS

DĖL NAUJŲ SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į GRUPĘ

data

Kaunas

Prašau nuo 2019 m.                   d. priimti į mano                        grupę sportininką(us): 

1. ____________________________________________ (gim.m. ___________)

2. ____________________________________________ (gim.m. ___________)

3. ____________________________________________ (gim.m. ___________)

Pridedama: 1.Prašymas

2. Sutartis

3. Asmens dokumento kopija

4. Gydytojo viza.

    ___________________

Trenerio parašas

Suderinta: ____________________ 



______________________________________________________________
Vardas, Pavardė

____________________________________________  treneris(ė)

Kauno sporto mokyklos “Gaja”

Direktoriui Evaldui Skyriui

PRAŠYMAS

DĖL SPORTININKŲ PERKĖLIMO Į GRUPĘ

data

Kaunas

Prašau nuo 2019 m.  ___________________    _____   d. perkelti iš mano _________ grupės

sportininką(us) į ____________________________ .

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

    ___________________

Trenerio parašas

______________________________________________________

Suderinta: ____________________ 



Vardas, Pavardė

____________________________________________  treneris(ė)
 sporto šaka

Kauno sporto mokyklos “Gaja”

Direktoriui Evaldui Skyriui

PRAŠYMAS

DĖL SPORTININKŲ ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ TRENIRUOTES

data

Kaunas

Prašau atleisti nuo mokesčio už sporto mokymą mano _________ grupės sportininkus:

Vardas, Pavardė Varžybų data Varžybų pavadinimas
Iškovota

vieta

Pridedama: Varžybų protokolų išrašai.

    ___________________

Trenerio parašas

Suderinta: ____________________ 
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