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Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro  

    direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-157 
 

 

BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 

ATLYGINIMO UŽ PASLAUGAS DYDŽIO IR TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ 

KAINŲ TAIKYMO IR REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro atlyginimo už paslaugas dydžio ir teikiamų 

atlygintinų paslaugų kainų taikymo ir reguliavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja 

atlyginimo už paslaugas šioje formalųjį švietimą papildančio sportinį ugdymą Biržų rajono kūno 

kultūros ir sporto centre (toliau – Centras) dydį, teikiamų atlygintinų paslaugų kainas, jų 

reguliavimą, atsižvelgiant į šalies, rajono ekonomines – socialines sąlygas bei mokėjimo periodo 

tvarką. 

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos: 

Atlyginimas už paslaugas – piniginės lėšos, apmokamos per pateiktą kvitą-sąskaitą į 

nurodytą banką, už teikiamą formalųjį švietimą papildančio sportinį ugdymą. 

Atlyginimas už atlygintinas paslaugas (už naudojimąsi treniruokliais, aerobikos 

treniruotėmis) – tiesioginės piniginės lėšos, įnašai už teikiamas sportines paslaugas. 

Atlyginimo mokėjimo periodas – periodas, už kurį atsiskaitoma už teikiamą formalųjį 

švietimą papildančio sportinį ugdymą centro išrašytu sąskaitos apmokėjimo kvitu, kas mėnesį. 

Dvišalė sutartis – įsipareigojimai bei atsakomybė tarp tėvų, įtėvių ar globėjų ir Centro. 

 

II. ATLYGINIMO UŽ PASLAUGAS MOKĖJIMO, JO DYDŽIO NUSTATYMO BEI 

REGULIAVIMO TVARKA 

 

3. Centro atlyginimo už paslaugas dydis nustatytas Biržų rajono savivaldybės tarybos  2016 

m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-175 „Dėl Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų 

atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“. 

4. Nustatyti šie Centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainiai: 

4.1. už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą: 

4.1.1. vaikų pradinio rengimo grupėse – 3,00 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį. 

Šis mokestis netaikomas už pirmų mokslo metų rugsėjo mėnesį; 

4.1.2. kitose meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo grupėse – 6,00 Eur už 

kiekvieną mokslo metų mėnesį; 

4.2. už naudojimąsi treniruokliais: 

4.2.1. suaugusiems: 

4.2.1.1. už vieną kartą – 3,00 Eur; 

4.2.1.2. už mėnesį – 15,00 Eur; 

4.2.1.3. už metus – 144,00 Eur; 

4.2.2. pensininkams ir neįgaliems asmenims: 

4.2.2.1. už vieną kartą – 1,50 Eur; 

4.2.2.2. už mėnesį – 6,00 Eur; 



4.2.2.3. už metus – 58,00 Eur; 

4.2.3. moksleiviams: 

4.2.3.1. už vieną kartą – 1,50 Eur; 

4.2.3.2. už mėnesį – 6,00 Eur; 

4.3. už aerobikos treniruotes: 

4.3.1. suaugusiems: 

4.3.1.1. už vieną kartą – 3,00 Eur; 

4.3.1.2. už mėnesį – 18,00 Eur; 

4.3.2. pensininkams ir neįgaliems asmenims: 

4.3.2.1. už vieną kartą – 1,50 Eur; 

4.3.2.2. už mėnesį – 12,00 Eur; 

4.3.3. moksleiviams: 

4.3.3.1. už vieną kartą – 1,50 Eur; 

4.3.3.2. už mėnesį – 12,00 Eur. 

5. Atlyginimas už paslaugas ir teikiamas atlygintinas paslaugas skaičiuojamas už einamojo 

mėnesio centro darbo dienas ir/ar suteiktų atlygintinų paslaugų skaičių per einamąjį mėnesį. 

6. Atlyginimas už paslaugas renkamas: 

6.1. Centro kasininkė-apskaitininkė iš Labbio apskaitos programos atspausdina mokėjimo 

kvitus ugdytinių tėvams iki sekančio mėnesio 10 d.; 

6.2. treneriai išdalina ugdytiniams mokėjimo kvitus, kuriuose nurodyta įmokos suma; 

6.3. tėvai (globėjai) atlyginimą už paslaugą apmoka bankiniu pavedimu ar per bankines 

paslaugas teikiantį terminalą į Centro bankinę sąskaitą už kiekvieną mėnesį, pagal 

trenerio išduotą kvitą iki einamojo mėnesio 25 d.; 

6.4. finansų kontrolę už įmokas atlieka vyr. buhalterė. 

7. Atlyginimas už teikiamas atlygintinas paslaugas renkamas: 

7.1. instruktorius užpildo ir pasirašo sportuojančiųjų įmokų sąrašą, kuriame pasirašo visi 

už einamąjį mėnesį sumokėję ir/ar nuo tokio mokesčio atleisti; 

7.2. instruktorius užpildo pinigų priėmimo kvitą ir pateikia jį bei pinigus Centro 

kasininkei-apskaitininkei; 

7.3. priėmusi pinigus Centro kasininkė-apskaitininkė instruktoriui išduoda kasos pajamų 

orderio kvitą; 

7.4. Centro kasininkė-apskaitininkė pinigus įneša į Centro bankinę sąskaitą; 

7.5. finansų kontrolę už pinigų įnešimą atlieka vyr. buhalterė. 

8. Pajamos už atlyginimą už paslaugas Centro buhalterinėje apskaitoje skaičiuojamos kaip 

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, o pajamos už atlyginimą už 

teikiamas atlygintinas paslaugas – biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas. 

9. Dvišalė sutartis yra pagrindas kreiptis į juridines įstaigas dėl atlyginimo už paslaugas 

išieškojimo. 

10. Atlygimas už paslaugas ir teikiamas atlygintinas paslaugas už praėjusį mėnesį turi būti 

sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 d. 

 

III. ATLEIDIMAS NUO ATLYGINIMO UŽ PASLAUGAS  

 

11. Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 

T-175 nuo atlyginimo už paslaugas mokėjimo atleidžiami: 



11.1. jei moksleivio šeima gauna socialinę pašalpą – tik pateikus tai įrodančius 

dokumentus iš Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus; 

11.2. jei moksleivis turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo 

liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu 

arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai 

apribota valdžia) – tik pateikus tai patvirtinančius dokumentus;  

11.3. jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi 

dieninėse visų tipų mokymo įstaigose) – pateikus šeimos sudėties pažymą iš 

seniūnijos ir pažymą (-as) iš mokymo įstaigos (-ų);  

11.4. jei moksleivis dėl ligos nelankė Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro mėnesį 

ir daugiau – už šį laikotarpį, tik pateikus atitinkamus gydymo įstaigos (gydytojo) 

dokumentus;  

11.5. jei moksleivis yra Lietuvos Respublikos atitinkamos sporto šakos rinktinės narys – 

tik pateikus tai įrodančius dokumentus.  

12. Dokumentai, kurių pagrindu yra atleidžiama nuo mokesčio už paslaugas, privalo būti 

pateikti lengvatos taikymo mėnesį ar kitą mėnesį, einantį po jo. Pateikus dokumentus vėliau, 

lengvata netaikoma. 

13. Atlyginimo lengvata galioja vienerius mokslo metus. 

14. Atlyginimas už paslaugas nerenkamas už birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Atlyginimo už paslaugas dydžio ir teikiamų atlygintinų paslaugų kainų taikymo 

reguliavimo tvarka nustatoma pagal Biržų rajono tarybos sprendimus. 

16. Nesumokėjus atlyginimo už paslaugą per 2 mėn. be pateisinamos priežasties, 

ugdytinis direktoriaus įsakymu gali būti išbraukiamas iš sąrašų. 

17. Treneriai vykdo ugdytinių atlyginimų už paslaugas mokėjimo priežiūrą, informuoja 

tėvus (globėjus), atsako už atlyginimo mokėjimo priežiūrą, savalaikį ugdytinių, už kurių ugdymą 

nustatyta tvarka nesumokėtas atlyginimas, išbraukimą iš sąrašų. 

18. Centro kasininkė-apskaitininkė kiekvieno mėnesio pabaigoje pateikia treneriams 

informaciją apie ugdytinių, už kurių ugdymą Centre laiku nesumokėtas atlygis, sąrašus. 

19. Tėvai (globėjai) atsako už dokumentų, pateikiamų atlygio už paslaugas lengvatoms 

gauti, teisingumą ir savalaikį pateikimą. 

20. Nesumokėjus atlygio už teikiamas paslaugas ar jo dalies per 6 mėnesius be 

pateisinamos priežasties, Centras įsiskolinimą perduoda skolų išieškojimo įmonei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


