
VšĮ „LISPA“ MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ  TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Mokėjimo už ugdymą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už ugdymą 

administravimą, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarką. 

2. Šiame Apraše naudojamos sąvokos: Paslaugos gavėjas (mokinys) – nepilnametis vaikas, 

lankantis užsiėmimus „Mokykloje Lispa“. Paslaugos gavėjas – asmuo, atstovaujantis nepilnametį vaiką. 

Paslaugos teikėjas – ugdymo paslaugas teikianti įstaiga VšĮ „Lispa“. 

3.  

II. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ ADMINISTRAVIMAS, MOKĖJIMO TVARKA, TERMINAI 

 

4. Mokesčio už ugdymą kaina skaičiuojama už 4 užsiėmimus per mėnesį. 

5. Mokestis už ugdymą mokamas: kas mėnesį – už einamąjį mėnesį iki 25 mėnesio dienos pagal 

Paslaugų teikėjo išrašytą kvitą arba sumokant iškart už visą kursą per 20 d.d. pradėjus lankyti užsiėmimus 

į VšĮ „Lispa“ atsiskaitomąją banko sąskaitą LT12 7044 0600 0825 6231. AB SEB bankas.  

6. Pasirinkus mokėjimą už pusę kurso, taikoma 14 dienų pinigų grąžinimo garantija , t.y., 

paslaugos gavėjui (mokiniui) nepanorus lankyti užsiėmimų ir nepraėjus daugiau nei 14 kalendorinių dienų nuo 

jų pradžios, Paslaugos gavėjas gali informuoti Paslaugos teikėją raštu arba žodžiu apie norą nutraukti sutartį. 

Šiuo atveju pinigai sumokėti už pusę kurso per 5 darbo dienas grąžinami į paslaugos gavėjo banko sąskaitą. 

7. Mokestis už ugdymą nemažinamas praleidus užsiėmimus dėl ligos ar kitų priežasčių. 

8. Valstybinių švenčių dienomis ar dėl mokytojo kaltės neįvykę užsiėmimai atidirbami kitu sutartu 

laiku. 

9. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, ugdymo 

įstaiga gali vienašališkai nutraukti sutartį.  

10. Jeigu paslaugos gavėjas (mokinys) nesinaudoja sutartyje numatytomis paslaugomis (nelanko 

užsiėmimų ilgiau kaip mėnesį ir per šį laikotarpį neinformuoja paslaugų teikėjo apie pageidavimą tęsti sutartį) 

paslaugos teikėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį. Sutartį nutraukus pinigai už einamąjį mėnesį 

negrąžinami.  

11. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį prieš 3 darbo dienas įspėjęs 

Paslaugų teikėją raštu arba žodžiu  ir visiškai atsiskaitęs su Paslaugų teikėju už iki sutarties nutraukimo 

suteiktas paslaugas. Netaikoma 5 punkte aprašytai situacijai. 

 

III. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ KAINA IR LENGVATOS 

 

12.  Taikoma 39 EUR/mėn. kaina programoms: Programavimas C++ (1 lygmuo) bei 

Programavimas C++ (2 lygmuo). Taikoma 33 EUR/mėn. kaina programoms: Robotika, Programavimas 

Marijampolėje, Vartai į programavimą, Vartai į informatiką, Jaunieji inovatoriai, Jaunieji žurnalistai, IT 

Startas Marijampolėje, IT Startas Vilkaviškyje, IT Startas Kazlų Rūdoje, Kompiuterinis grafinis dizainas bei 

20 EUR/mėn. kaina – IT Studija programai. 

13.  Būrelio kaina mažinama savivaldybėje patvirtintu NVŠ krepšelio dydžiu. 

14. Jei užsiėmimus „Mokykloje Lispa“ lanko du ir daugiau paslaugos gavėjų (mokinių) iš vienos 

šeimos, kiekvienam jų taikoma 5 EUR/mėn. nuolaida. 

15.  Jei paslaugos gavėjas (mokinys) turi neįgalumą ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus, jam 

taikoma 5 EUR/mėn. nuolaida. 

16. Sumokant iškart už pusę kurso, taikoma 5 proc. nuolaida. 

17.  Kitais atvejais. 

18. Nuolaidos sumuojamos. 
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