PATVIRTINTA
Šiaulių jaunųjų turistų centro
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d.
įsakymu Nr. ĮVK- 66
ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRE TEIKIAMĄ
NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO LENGVATŲ SUTEIKIMO TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Atlyginimo už Šiaulių jaunųjų turistų centre teikiamą neformalųjį vaikų švietimą
mokėjimo lengvatų suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra parengtas vadovaujantis
Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą
mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016
m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A-1235 ir reglamentuoja atlyginimo mokėjimo už Šiaulių jaunųjų
turistų centre ( toliau – JTC ) teikiamą neformalųjį vaikų švietimą (toliau – atlyginimas) lengvatų
taikymo tvarką.
2. Atlyginimo dydį ir jo sumažinimo procentą nustato Šiaulių miesto savivaldybės taryba.
3.Atlyginimo mokėjimo tvarką ir terminus nustato Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorius.
II. ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS
4. Atlyginimas nemokamas:
4.1. mokinių vasaros atostogų metu;
4.2.jei vieną mėnesį ar daugiau programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių svarbių
priežasčių;
4.3. jei vaikas visą einamąjį mėnesį nelankė JTC dėl ligos ir pateikė gydytojo pažymą ar jos
kopiją;
5. Atlyginimas 100 procentų už praėjusiųjų mokslo metų rezultatus mažinamas gabiesiems
JTC mokiniams:
5.1 tarptautinių orientavimosi sporto ir turizmo varžybų, konkursų I-VI vietų laimėtojams
(prizininkams, laureatams, diplomantams);
5.2. Lietuvos orientavimosi sporto ir turizmo čempionatų varžybų I-III vietų laimėtojams,
respublikinių pėsčiųjų maratono, respublikinių kraštotyros darbų ir kitų kraštotyrinės veiklos
konkursų, parodų prizininkams (laureatams, diplomantams);
5.3. inicijavusiems ir surengusiems individualios kūrybos pristatymą (parengusiems
kraštotyros darbą šalies konkursui ar jį pristačiusiems šalies ir tarptautinėse konferencijose).
6. Mokinių, kuriems taikoma Aprašo 5 punkte taikoma lengvata, dalis negali būti didesnė
nei 5 procentų visų įstaigos ugdomų mokinių.
7. Laikotarpis, kai atlyginimas mažinamas mokiniams, kuriems taikoma Aprašo 5 punkte
taikoma lengvata:
7.1 nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. - įvertinus praėjusiais mokslo metais pasiektus
rezultatus;
7.2. nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. - įvertinus praėjusiųjų mokslo metų II pusmetyje ir
einamųjų mokslo metų I pusmetyje pasiektus rezultatus.
7. Mokinių, kuriems taikoma Aprašo 5 punkte taikoma lengvata, sąrašą rengia JTC
direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.
8. JTC direktorius patvirtina įsakymu mokinių sąrašą, kuriems pritaikyta lengvata.
9. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius nustato Atlyginimo mažinimo 100
procentų tvarką:

9.1. ugdytiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą;
9.2. ugdytiniams, kuriems nustatytas neįgalumas.
9.3. ugdytiniams, kurie lanko neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas iš
valstybės biudžeto ir (ar) Europos sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.
10. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo lengvatos, pateikiami direktoriaus
pavaduotojui ugdymui priimant vaiką į JTC ir patikslinami kas 3 mėnesiai arba įgijus teisę į
atlyginimo lengvatą.
11. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra
tvarka.
12. Pateikus dokumentus pavėluotai, atlyginimas už praėjusį laiką neperskaičiuojamas,
išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.
13. Atlyginimo grąžinimo ar įskaitymo už kitą mėnesį tvarką nustato Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos direktorius.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą.
15. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
16. Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą
neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašas ir Atlyginimo už Šiaulių jaunųjų turistų centre
teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo lengvatų suteikimo tvarkos aprašas yra skelbiami
Šiaulių jaunųjų turistų centro interneto svetainėje www.sjtc.lt

