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PANEVĖŽIO ROBOTIKOS CENTRO ,,ROBOLABAS“ 

PRIĖMIMO Į KŪRYBINIŲ INOVACIJŲ PROGRAMOS ŠEIMOMS  IR ATLYGINIMO 

UŽ KŪRYBINIŲ INOVACIJŲ PROGRAMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Priėmimo į Kūrybinių inovacijų programos šeimoms ir atlyginimo už kūrybinių 

inovacijų programą mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą į 

Panevėžio robotikos centro ,,RoboLabas” (toliau – PRC ,,RoboLabas“) kūrybinių inovacijų šeimoms 

programos užsiėmimus, nustato grupių komplektavimo tvarką, dokumentų pateikimo bei 

registravimo tvarką ir atlyginimo už teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarką, mokėjimo 

terminus ir atlyginimo įskaitymo ir grąžinimo sąlygas. 

1.2. Atlyginimas už Kūrybinių inovacijų programos šeimoms ugdymo paslaugas mokamas 

vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. TSP-274 

„Dėl atlyginimo už savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklose teikiamą neformalųjį švietimą dydžio, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. 

lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-358, pakeitimo. 

 

II. ASMENŲ PRIĖMIMAS 

 

2.1. Į Kūrybinių inovacijų šeimoms programos užsiėmimus priimami vaikai nuo 4 iki 9 metų 

amžiaus kartu su juos lydinčiu suaugusiu asmeniu. Mokinių atranka priimant į PRC ,,RoboLabas“ 

nevykdoma. 

2.2. Tėvai (globėjai), norintys kartu su vaiku lankyti Kūtybinių inovacijų šeimoms 

programos užsiėmimus PRC ,,RoboLabas”, pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo 

programos, pagal kurią norėtų mokytis, pavadinimą. 

Prašymai priimami ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki Kūrybinių inovacijų programos 

šeimoms pirmojo užsiėmimo pradžios. 

2.3. Prašymai dėl priėmimo į Kūrybinių inovacijų šeimoms programas PRC ,,RoboLabas” 

registruojami prašymų registracijos žurnale nurodant prašymų užpildymo datą. Šeimų priėmimas 

vykdomas pagal prašymų pateikimo sekretoriatui datą. Prašymų registraciją vykdo PRC 

,,RoboLabas” sekretorius. 

2.4. Pateikę prašymus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo sudaryti ugdymo paslaugų 

teikimo sutartis su PRC ,,RoboLabas” vadovu. Sudaryta ir pasirašyta sutartis įsigalioja nuo 

jos pasirašymo dienos ir galioja iki Kūrybinių inovacijų programos šeimoms pabaigos, t.y. kol išdėstomas 8 

akademinių valandų trukmės programos turinys.   

2.5. Visos mokymosi sutartys, sudarytos su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

registruojamos PRC ,,RoboLabas” sekretoriate ir buhalterinės apskaitos programoje. Mokymosi 

sutarčių registraciją vykdo sekretorius. 

2.6. Šeimų priėmimas į PRC,,RoboLabas” įforminamas vadovo įsakymu.  

 



III. ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS NUSTATYMAS 

 

3. Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu už PRC ,,RoboLabas“ 

teikiamas Kūrybinių inovacijų programos šeimoms ugdymo paslaugas nustatytas vienkartinis 1 Euro 

atlyginimas vienam žmogui  už 2 akademinių valandų trukmės užsiėmimą. 

 

IV. ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS MOKĖJIMAS 

 

4.1. Vadovaujantis PRC ,,RoboLabas“ nustatyta tvarka, atlyginimą už teikiamas Kūrybinių 

inovacijų programos šeimoms ugdymo paslaugas  reikia sumokėti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną 

iki Kūrybinių inovacijų programos šeimoms pirmojo užsiėmimo pradžios. 

4.2. Atlyginimas už Kūrybinių inovacijų programos šeimoms užsiėmimus mokamas už visos 

programos užsiėmimus į priekį, t.y. už 8 akademines valandas. Mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal šeimos 

narių, ketinančių dalyvauti užsiėmimuose, skaičių.   

4.3. Atlyginimas už teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas mokamas bankiniu 

pavedimu į Panevėžio švietimo centro sąskaitą LT29 7044 0600 0830 8596 (įstaigos kodas 

195473036) nurodant vaiko vardą, pavardę, programos pavadinimą (Kūrybinių inovacijų programa 

šeimoms) ir mokestinį laikotarpį. 

4.4. Šis mokestis nėra grąžinamas. Ligos atveju (pateikus tai įrodančius dokumentus) sumokėtas 

mokestis už ugdymo paslaugas gali būti panaudotas kitos Kūrybinių inovacijų programos šeimoms užsiėmimų 

finansavimui.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5. Buhalteris ne vėliau kaip likus 1 dienai iki Kūrybinių inovacijų programos šeimoms 

užsiėmimų pradžios pateikia PRC ,,RoboLabas“ vadovui informaciją apie mokėjimą atlikusias 

šeimas. Sekretorius-administratorius vykdo atlyginimų mokėjimo priežiūrą, informuoja tėvus 

(globėjus). 

 

__________________________________ 

 


