
  

 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MOKESČIO UŽ SPORTININKO UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

 2019 m. liepos 12 d. Nr. 1-132 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  

37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už 

vaikų papildomą ugdymą“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Mokesčio už sportininko ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse 

sporto mokymo įstaigose tvarkos aprašą (pridedama).  

2. Pripažinti  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. 

sprendimą Nr. 1-1034 „Dėl mokesčio už sportininko ugdymą Vilniaus  miesto savivaldybės 

biudžetinėse sporto mokymo įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas. 

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

 

Meras Remigijus Šimašius 

 



PATVIRTINTA  

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  

2019 m.                    d.  

sprendimu Nr.  

 

MOKESČIO UŽ SPORTININKO UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO  

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokesčio už sportininko ugdymą (toliau – Mokestis) Vilniaus miesto savivaldybės 

biudžetinėse sporto mokymo įstaigose (toliau – Įstaiga) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Mokesčio administravimo ir mokėjimo tvarką, mažinimo ir atleidimo nuo jo atvejus 

bei asmenų atsakomybę.  

2. Mokesčio dydžiai už sportininkų ugdymą yra nustatyti Aprašo priede.  

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos sporto įstatyme, ir kituose teisės 

aktuose. 

 

II SKYRIUS 

MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

4. Sportininko lankomumo žiniaraščiai pildomi iki kito mėnesio 5 dienos, mokėjimo kvitai 

formuojami ir teikiami apmokėti iki kito mėnesio 10 dienos.  

5. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 

dienos. Mokestis turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam sportininkui priskirtą 

mokėtojo kodą, įmokos kodą ir išrašytą mokėjimo kvitą. Mokestis yra nekintantis, t. y. 

nepriklausomas nuo užsiėmimų skaičiaus per mėnesį. 

6. Surinktas Mokestis naudojamas tik ugdymo reikmėms, reikalingoms sportininko ugdymo 

procesui užtikrinti, dalyvavimui nacionaliniuose įvairaus amžiaus grupių čempionatuose 

(pirmenybėse), turnyruose ir kitose varžybose bei sportiniam inventoriui  įsigyti. 

7. Įstaigoms draudžiama iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties sportininko papildomai rinkti 

rinkliavas, išskyrus sportininko tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties sportininko savanorišką teisės 

aktų nustatyta tvarka teikiamą paramą Įstaigai. 

8. Savanoriška teisės aktų nustatyta tvarka teikiama parama Įstaigai pervedama į Įstaigos 

finansus administruojančios biudžetinės įstaigos ,,Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

specialiąją banko sąskaitą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 



d. sprendimu Nr. 1-1174 „Dėl Biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

9. Nuo mokesčio atleidžiamos (-i): 

9.1. šeimos, gaunančios socialinę pašalpą arba socialinę paramą mokiniams pagal Vilniaus 

miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas; 

9.2. be tėvų globos likę sportininkai, neįgalūs sportininkai, pateikę tai patvirtinančius 

dokumentus; 

9.3. sportininkai iš šeimų, auginančių neįgalų vaiką iki 21 metų, kai jis mokosi pagal 

bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių programą bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo ar specialiojo ugdymo įstaigoje, pateikę tai patvirtinančius 

dokumentus; 

9.4. sportininkai iš šeimų, kuriose trys ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų lanko Vilniaus 

miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigas, pateikę tai patvirtinančius dokumentus; 

9.5. sportininkai, nelankę Įstaigos 1 (vieną) mėnesį ir daugiau dėl traumos, pateikę tai 

patvirtinantį gydytojo išduotą dokumentą pirmą užsiėmimą po traumos (jei dokumentas 

nepateikiamas pirmo užsiėmimo po traumos metu, praleisti užsiėmimai nekompensuojami); 

9.6. sportininkai jų trenerių kasmetinių atostogų metu; 

9.7. pradinio rengimo pirmųjų metų ugdymo grupių sportininkai pirmąjį ugdymo mėnesį; 

9.8. komandinių žaidimų sporto šakų sportininkai: Lietuvos strateginių sporto šakų 

suaugusiųjų čempionatų dalyviai, Europos jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų 

dalyviai, Pasaulio jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų dalyviai, olimpinių ir paralimpinių 

žaidynių dalyviai; 

9.9. individualių sporto šakų sportininkai: Lietuvos jaunių strateginių sporto šakų 

pirmenybių 1 vietos, Lietuvos jaunimo strateginių sporto šakų pirmenybių 1 vietos, Lietuvos 

suaugusiųjų strateginių sporto šakų čempionatų 1 vietos, Lietuvos sporto žaidynių strateginių sporto 

šakų 1 vietos; Europos jaunių čempionatų 1–3 vietos, Europos jaunimo čempionatų 1–3 vietos, 

Europos suaugusiųjų čempionatų 1–6 vietos, Europos jaunių olimpinių festivalių 1–3 vietos; 

Pasaulio jaunių čempionatų 1–6 vietos, Pasaulio jaunimo čempionatų 1–8 vietos, Pasaulio vasaros 

jaunimo olimpinių žaidynių 1–3 vietos; olimpinių ir paralimpinių žaidynių dalyviai, Lietuvos 

olimpinės rinktinės kandidatai, Lietuvos olimpinės pamainos sportininkai. 

10. Mokestis yra mažinamas 50 procentų, jeigu: 

10.1. sportininkas turi tik vieną iš tėvų arba išlaikymo išmoką jam moka „Sodra“, pateikus 

tai patvirtinančius dokumentus; 

10.2. sportininko abiem tėvams (globėjams, rūpintojams) nustatytas ne didesnis kaip 40 

procentų darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinančius dokumentus; 



10.3. du vaikai iš vienos šeimos lanko Vilniaus miesto savivaldybės sporto mokymo 

įstaigas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;  

10.4. sportininkai iš daugiavaikių šeimų, kurios augina arba globoja 3 ir daugiau vaikų 

(įvaikių), pateikus tai patvirtinančius dokumentus.  

11. Sportininko tėvai (globėjai, rūpintojai), treneriai, patys sportininkai, institucijos, kiti 

suinteresuoti asmenys, kuriems gali būti taikomas sumažintas mokestis arba kurie gali būti nuo jo 

atleisti, Įstaigos vadovui raštu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į atleidimą nuo 

Mokesčio ar jo sumažinimą: 

11.1. priimant sportininką į Įstaigą; 

11.2. vėliau atsiradus teisei į lengvatą – visus mokslo metus;  

11.3.  pakartotinai pradėjus lankyti Įstaigą po vasaros atostogų iki rugsėjo 15 dienos. 

12. Pateikus dokumentus dėl atleidimo nuo Mokesčio ar jo sumažinimo, Mokestis 

nemokamas arba mažinamas nuo kito mėnesio 1 dienos,  išskyrus Aprašo 9.5 ir 9.6 papunkčiuose  

nurodytais atvejais. Už praėjusį laikotarpį Mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai 

remtinoms šeimoms. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, Mokestis perskaičiuojamas nuo 

pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai, laikotarpį. Aprašo 9.5 ir 9.6 

papunkčiuose nurodytais atvejais Mokestis perskaičiuojamas proporcingai, atsižvelgiant į nelankytų 

darbo dienų skaičių. 

13. Įstaigai nustačius, kad Mokestis nesumokėtas, sumažintas arba nuo jo buvo atleista 

neteisėtai, Mokestis yra perskaičiuojamas ir susidariusi nepriemoka turi būti sumokėta per vieną 

mėnesį nuo pranešimo apie susidariusią skolą dienos.  

14. Nustatyta tvarka nepateikus reikiamų dokumentų, Mokestis skaičiuojamas bendra 

tvarka. 

15. Atleidimas nuo Mokesčio ar Mokesčio sumažinimas įforminamas Įstaigos vadovo 

įsakymu ne ilgesniam kaip vienų mokslo metų laikotarpiui. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Pasikeitus ar išnykus aplinkybėms, numatytoms Aprašo 9–10 punktuose ir netekus teisės 

į atleidimą nuo Mokesčio ar jo sumažinimą, tėvai (globėjai, rūpintojai) ar patys sportininkai privalo 

nedelsdami raštu apie tai pranešti Įstaigos vadovui.  

17. Nesumokėjus Mokesčio už sportininko ugdymą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, 

Įstaigos vadovas įsakymu pašalina sportininką iš Įstaigos apie tai tėvus (globėjus, rūpintojus) ar patį 

sportininką įspėjęs raštu prieš 5 darbo dienas. 



18. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ar patys sportininkai atsako už pateikiamų duomenų ir 

dokumentų teisingumą. 

19. Įmokos ir skolos už sportininkų ugdymo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

20. Įstaigos vadovas yra tiesiogiai atsakingas už šio Aprašo paskelbimą Įstaigos 

bendruomenės nariams (sportininkams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems 

suinteresuotiems asmenims, teisingos informacijos ir tikslių duomenų pateikimą Įstaigos savininkui 

ir kitiems subjektams. 

21. Už šio Aprašo vykdymą, juo nustatytos Mokesčio mokėjimo tvarkos laikymąsi tiesiogiai 

atsako Įstaigos vadovas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

22. Kaip laikomasi šiuo Aprašu reglamentuotos tvarkos, kontroliuoja Vilniaus miesto 

savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyrius. 

23. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

____________________________________ 



 Mokesčio už sportininko ugdymą 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse sporto 

mokymo įstaigose tvarkos aprašo priedas   

                                                                                

Eil. 

Nr. 

Sporto šaka Sporto mokymo įstaiga Mėnesinis 

mokestis 

Eur 

1. Aerobinė gimnastika Vilniaus miesto sporto centras 20 

2. Badmintonas Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ 15 

3. Baidarių ir kanojų irklavimas Vilniaus miesto sporto centras 15 

4. Biatlonas Vilniaus miesto sporto centras 15 

5. Beisbolas Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ 20 

6. Boksas Vilniaus miesto sporto centras 15 

7. Buriavimas Vilniaus miesto sporto centras 15 

8. Dviračių sportas Vilniaus miesto sporto centras 15 

9. Dziudo  Vilniaus miesto sporto centras 15 

10. Fechtavimas Vilniaus miesto sporto centras 15 

11. Futbolas Vilniaus futbolo mokykla 20 

12. Graikų-romėnų imtynės Vilniaus miesto sporto centras 15 

13. Greitasis čiuožimas trumpuoju taku Vilniaus miesto sporto centras 15 

14. Irklavimas Vilniaus miesto sporto centras 15 

15. Kalnų slidinėjimas Vilniaus miesto sporto centras 15 

16. Krepšinis Vilniaus krepšinio mokykla 20 

17. Kulkinis šaudymas Vilniaus miesto sporto centras 15 

18. Laisvosios imtynės Vilniaus miesto sporto centras 15 

19. Lengvoji atletika Vilniaus miesto sporto centras 15 

20. Meninė gimnastika Vilniaus miesto sporto centras 20 

21. Orientavimosi sportas Vilniaus miesto sporto centras 15 

22. Plaukimas Vilniaus miesto sporto centras 20 

23. Povandeninis sportas Vilniaus miesto sporto centras 20 

24. Rankinis Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ 15 

25. Regbis Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ 15 

26. Sambo  Vilniaus miesto sporto centras 15 

27. Slidinėjimas Vilniaus miesto sporto centras 15 

28. Sportinė gimnastika Vilniaus miesto sporto centras 20 

29. Sportiniai šokiai Vilniaus miesto sporto centras 20 

30. Stalo tenisas Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ 15 

31. Šaudymas į skrendančius taikinius Vilniaus miesto sporto centras 15 

32. Sunkioji atletika Vilniaus miesto sporto centras 15 

33. Šachmatai Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ 15 

34. Šaškės Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ 15 

35. Šaudymas iš lanko Vilniaus miesto sporto centras 15 

36. Šiuolaikinė penkiakovė Vilniaus miesto sporto centras 15 

37. Šuoliai į vandenį Vilniaus miesto sporto centras 20 

38. Tinklinis Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ 15 

39. Triatlonas Vilniaus miesto sporto centras 20 

40. Vandensvydis Vilniaus miesto sporto centras 20 

41. Žolės riedulys Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“ 15 

42. Kitos sporto šakos (naujai patvirtintos)  20 

 

 


