
 

 

  

 

 

      

  

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

      

SPRENDIMAS 

 
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. 

SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL MOKESČIO UŽ SPORTO MOKYMĄ KAUNO MIESTO 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYKLOSE“ PAKEITIMO 

2021 m. rugsėjo 14 d.     Nr. T-382 

 
Kaunas 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T-59 

„Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“:  

1.1. Pakeisti priedą, jį laikyti 1 priedu ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).  

1.2. Papildyti nauju 2 priedu (pridedama).  

1.3. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą Mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose mokėjimo tvarkos aprašą:  

1.3.1. Pripažinti netekusiu galios 6.4 papunktį.  

1.3.2. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„7. Pasikeitus 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms, tėvai (globėjai, rūpintojai) 

privalo per 10 dienų informuoti raštu mokyklų, kurias lanko sportininkai, vadovus.“  

1.3.3. Pakeisti 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„8.2. jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė mokyklos daugiau kaip 

20 dienų iš eilės ir pateikė tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą;“.  

1.3.4. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„9. Mokestis mažinamas 50 procentų:  

9.1. jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė mokyklos ne mažiau kaip 

14 dienų iš eilės ir pateikė tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą;  

9.2. karantino ir (ar) ekstremaliųjų situacijų metu, jeigu sporto mokymas per einamąjį 

mėnesį 14 dienų iš eilės yra nevykdomas kontaktiniu būdu;  

9.3. sportininkams iš šeimų, kurios augina tris ir daugiau vaikų, pateikusiems šeimos sudėtį 

patvirtinančius dokumentus.“  

1.3.5. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:  
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„10. Tėvų (įtėvių, globėjų) rašytiniai paaiškinimai, nurodyti 8.2 ir 9.1 papunkčiuose, 

pateikiami mokyklos vadovui per 3 darbo dienas po ligos. Jeigu sportininko tėvai (įtėviai, globėjai) 

laiku nepateikia rašytinių paaiškinimų, mokestis neperskaičiuojamas ir skaičiuojamas bendra tvarka.“  

1.3.6. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„11. Pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinius paaiškinimus dėl atleidimo nuo mokesčio ar 

jo sumažinimo, mokestis nemokamas arba mažinamas nuo kito mėnesio.“  

2. Nustatyti, kad:  

2.1. šis sprendimas, išskyrus 1.2 papunktį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 dieną;  

2.2. šio sprendimo 1.1 papunktis galioja iki 2022 m. rugpjūčio 31 dienos;  

2.3. šio sprendimo 1.2 papunktis įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 dieną.  

 

 

Savivaldybės meras  Visvaldas Matijošaitis 

 



PATVIRTINTA 

Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2012 m. vasario 23 d.  

sprendimu Nr. T-59 

(Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2021 m. rugsėjo 14 d.  

sprendimo Nr. T-382 

redakcija) 

 

 

MOKESČIO UŽ SPORTO MOKYMĄ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 

BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYKLOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose (toliau – mokykla) mokėjimo tvarką, lengvatų 

suteikimo tvarką, mokėjimo terminus. 

2. Mokesčio dydį nustato Kauno miesto savivaldybės taryba. 

 

II SKYRIUS  

MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA  

 

3. Mokestis skaičiuojamas už einamąjį mėnesį. 

4. Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos. 

5. Mokestį moka mokyklų sportininkų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pilnamečiai 

sportininkai į mokyklų pajamų lėšų sąskaitą pervedimu. 

 

III SKYRIUS 

ATLEIDIMAS NUO MOKESČIO IR JO SUMAŽINIMAS 

 

6. Nuo mokesčio atleidžiami: 

6.1. Neįgalūs sportininkai, pateikę neįgalumą patvirtinančius dokumentus; 

6.2. Sportininkai iš nepasiturinčių šeimų, pateikę Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymas, kad paskirta socialinė parama;  
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6.3. Be tėvų globos likę sportininkai, kuriems nustatyta globa (rūpyba), pateikę tai 

patvirtinantį dokumentą;  

6.4. sportininkai iš šeimų, kurios augina tris ir daugiau vaikų, pateikę šeimos sudėtį 

patvirtinančius dokumentus, jeigu trys ar daugiau vaikų lanko Kauno miesto savivaldybės sporto ar 

kitas neformaliojo švietimo įstaigas (pateikus tai patvirtinančius dokumentus);  

6.5. Paskutiniųjų metų 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.  

7. Pasikeitus 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) privalo per dešimt dienų informuoti raštu mokyklų, kurias lanko sportininkai, vadovus. 

8. Mokestis nemokamas: 

8.1. sportininkų trenerių atostogų metu, jeigu pagal mokyklos ugdymo planą sporto 

mokymas per einamąjį mėnesį daugiau kaip 20 dienų iš eilės yra nevykdomas; 

8.2. jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė mokyklos daugiau kaip 20 

dienų iš eilės ir pateikė tai patvirtinančią gydytojo pažymą. 

8.2. jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė mokyklos daugiau kaip 20 

dienų iš eilės ir pateikė tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą; 

9. 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. 

9. Mokestis mažinamas 50 procentų: 

9.1. Jeigu sportininkas dėl ligos per einamąjį mėnesį nelankė mokyklos ne mažiau kaip 

14 dienų iš eilės ir pateikė tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą; 

9.2. Karantino ir (ar) ekstremaliųjų situacijų metu, jeigu sporto mokymas per einamąjį 

mėnesį 14 dienų iš eilės yra nevykdomas kontaktiniu būdu; 

9.3. Sportininkams iš šeimų, kurios augina tris ir daugiau vaikų, pateikusiems šeimos 

sudėtį patvirtinančius dokumentus 

10. Pažymos, nurodytos 8.2 papunktyje ir 9 punkte, pateikiamos mokyklos vadovui per 

tris 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. 

10. Tėvų (įtėvių, globėjų) rašytiniai paaiškinimai, nurodyti 8.2 papunktyje ir 9.1 

papunkčiuose, pateikiami mokyklos vadovui per tris darbo dienas po ligos. Jeigu sportininko tėvai 

(įtėviai, globėjai) laiku nepateikia rašytinių paaiškinimų mokestis neperskaičiuojamas ir 

skaičiuojamas bendra tvarka. 
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11. Pateikus dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo sumažinimo, mokestis 

nemokamas arba mažinamas nuo kito mėnesio. 

11. Pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinius paaiškinimus dėl atleidimo mokesčio ar jo 

sumažinimo, mokestis nemokamas arba mažinamas nuo kito mėnesio.    

12. Atleidimas nuo mokesčio ar jo sumažinimas įforminamas mokyklos vadovo 

įsakymu.  

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Jeigu mokestis dėl nepateisinamos priežasties nesumokamas ilgiau kaip vieną 

mėnesį, mokyklos vadovas, informavęs tėvus (globėjus, rūpintojus), turi teisę vienašališkai nutraukti 

sportininkų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas sporto mokyklas sutartį. 

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

teisingumą. 

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

aktų nustatyta tvarka. 

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

mokyklos vadovas. 

 

_______________________________ 



Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2012 m. vasario 23 d.  

sprendimo Nr. T-59 

1 priedas  

(Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2021 m. rugsėjo 14 d.  

sprendimo Nr. T-382 

redakcija)  

 

 

MOKESTIS UŽ SPORTO MOKYMĄ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 

BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYKLOSE  

 

Eil. 

Nr. 
Sporto šakos pavadinimas 

Mokestis už 

kiekvieną 

metų mėnesį  

(Eur) 

1 2 3 

1. Badmintonas 10 

2. Baidarių ir kanojų irklavimas 15 

3. Beisbolas 10 

4. Boksas 10 

5. Buriavimas 15 

6. Dailusis čiuožimas 15 

7. Dziudo 10 

8. Dviračių sportas 10 

9. Fechtavimasis 10 

10. Graikų-romėnų imtynės 10 

11. Greitasis čiuožimas trumpuoju taku  15 

12. Irklavimas 15 

13. Krepšinis  

13.1. Vaikinai 20 

13.2. Berniukų pradinio rengimo pirmų metų grupės 15 

13.3. Merginos 15 

14. Laisvosios imtynės 10 

15. Ledo ritulys 15 

16. Lengvoji atletika 15 

17. Meninė gimnastika 15 

18. Orientavimosi sportas 10 

19. Plaukimas  15 

20. Rankinis 10 

21. Regbis 10 

22. Sportinė gimnastika 15 

23. Stalo tenisas 10 

24. Sunkioji atletika 10 

25. Šachmatai 10 
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26. Šaškės 10 

27. Šaudymas 10 

28. Šaudymas iš lanko 10 

29. Šiuolaikinė penkiakovė 15 

30. Šuoliai į vandenį 15 

31. Tekvondo 10 

32. Tinklinis 15 

33. Triatlonas 15 

34. Vandensvydis 15 

35. Žirgų sportas  15 

36. Žolės riedulys 10 

 

_____________________________  



 

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2012 m. vasario 23 d.  

sprendimo Nr. T-59 

2 priedas  

(Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2021 m. rugsėjo 14 d. 

sprendimo Nr. T-382  

redakcija)  

 

MOKESTIS NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. UŽ SPORTO MOKYMĄ KAUNO MIESTO 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYKLOSE  

 

 

Eil. 

Nr. 
Sporto šakos pavadinimas 

Mokestis už 

kiekvieną 

metų mėnesį  

(Eur) 

1 2 3 

1. Badmintonas 15 

2. Baidarių ir kanojų irklavimas 20 

3. Beisbolas 15 

4. Boksas 15 

5. Buriavimas 20 

6. Dailusis čiuožimas 20 

7. Dziudo 15 

8. Dviračių sportas 15 

9. Fechtavimasis 15 

10. Graikų-romėnų imtynės 15 

11. Greitasis čiuožimas trumpuoju taku  20 

12. Irklavimas 20 

13. Krepšinis  20 

14. Laisvosios imtynės 15 

15. Ledo ritulys 20 

16. Lengvoji atletika 20 

17. Meninė gimnastika 20 

18. Orientavimosi sportas 15 

19. Plaukimas  20 

20. Rankinis 15 

21. Regbis 15 

22. Sportinė gimnastika 20 

23. Stalo tenisas 15 

24. Sunkioji atletika 15 

25. Šachmatai 15 

26. Šaškės 15 

27. Šaudymas 15 
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28. Šaudymas iš lanko 15 

29. Šiuolaikinė penkiakovė 20 

30. Šuoliai į vandenį 20 

31. Tekvondo 15 

32. Tinklinis 20 

33. Triatlonas 20 

34. Vandensvydis 20 

35. Žirgų sportas  20 

36. Žolės riedulys 15 

 

 

_______________________________________ 






