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ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO PADALINIO CIRKO MOKYKLA NARIO 

MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šakių kultūros centro padalinio Cirko mokykla nario mokesčio (toliau – Mokestis) mokėjimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokesčio mokėjimo ir naudojimo tvarką. 

2. Mokesčio dydis nustatomas Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

II. ATLEIDIMAS NUO MOKESČIO IR MOKESČIO MAŽINIMAS 

 

3. Nuo mokesčio mokėjimo atleidžiami ugdytiniai, dalyvaujantys Cirko mokyklos koncertinėje 

programoje. 

4. Nario mokestis  mažinamas 50 procentų  socialiai remtinų šeimų vaikams. 

 

III. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

  

5. Cirko mokyklos meno vadovas kiekvienais metais, iki rugsėjo 20 d. pateikia kultūros centro 

direktoriui kolektyvo narių sąrašus ir repeticijų grafikus. Esant poreikiui, kolektyvo narių 

sąrašai ir repeticijų grafikai gali būti tikslinami. Apie pasikeitimus Cirko mokyklos vadovas per 

3 darbo dienas raštu informuoja centro direktorių.  

6. Cirko mokyklos nario mokestis mokamas už einamąjį mėnesį pagal pateiktas sąskaitas faktūras. 

7. Iki kiekvieno mėnesio 10 d. Cirko mokyklos meno vadovas pateikia cirko kolektyvo  narių, 

lankančių cirko repeticijas, sąrašą Šakių kultūros centro atskaitingiems asmenims, išrašantiems 

sąskaitas - faktūras  tėvams (globėjams, įtėviams) apie Cirko mokyklos nario mokestį. Nario 

mokestis  turi būti sumokėtas  iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. 

8. Mokestis pervedamas į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT624010042100030157, Luminor/DNB bankas.  

Mokėjimo paskirtyje  nurodoma: nario mokestis,  nario pavardė, vardas. 

9. Išskirtiniais (traumų, chirurginių operacijų ar ligos) atvejais mėnesinis narystės mokestis gali 

būti sustabdytas. Apie minėtas aplinkybes būtina iš anksto informuoti Cirko mokyklos meno 

vadovą.   

10. Vyriausiasis buhalteris kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną pateikia Cirko mokyklos meno 

vadovui informaciją apie asmenis, laiku nesumokėjusius mokesčio. Cirko mokyklos meno 

vadovas informuoja tėvus (globėjus, įtėvius). 

 

IV. MOKESČIO NAUDOJIMO TVARKA 

 

11.  Surinktas mokestis apskaitomas Šakių kultūros centro biudžetinių įstaigų pajamų lėšų 

sąskaitoje. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12.  Jeigu mokestis be pateisinamos priežasties nemokamas ilgiau kaip 2 mėnesius, Cirko mokyklos 

meno vadovas, prieš tai informavęs tėvus (globėjus, įtėvius), gali inicijuoti Cirko mokyklos 

nario sutarties nutraukimą.  

13. Tėvai (globėjai, įtėviai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą ir jų pateikimą laiku. 

14. Už teisingą gautų pajamų apskaitą atsako kultūros centro vyriausiasis buhalteris. 

16. Šis Aprašas gali būti keičiamas ar naikinamas Šakių kultūros centro direktoriaus sprendimu. 

18. Aprašas skelbiamas centro interneto svetainėje www.sakiukc.lt 

______________________ 

http://www.sakiukc.lt/

