
 

 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ DYDŽIŲ 

NUSTATYMO 

 

2022 m. sausio 27 d. Nr. T1-7 

Telšiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti Telšių švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių dydžius pagal 1 priedą 

(pridedama), kai paslaugos teikiamos: 

1.1. mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), negyvenantiems Telšių rajono 

savivaldybės teritorijoje ir (arba) nesimokantiems Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose 

švietimo įstaigose, kurių steigėja yra Telšių rajono savivaldybė; 

1.2. privačioms švietimo įstaigoms, švietimo teikėjams, kurių steigėjas nėra Telšių rajono 

savivaldybė; 

1.3. tėvams (globėjams, rūpintojams), įpareigotiems teismo sprendimu išklausyti 

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursus; 

1.4. valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kurių veikla nėra susijusi su 

švietimu, kitoms asmenų grupėms (juridiniams ir fiziniams asmenims), visuomeninėms 

organizacijoms. 

2. Patvirtinti Telšių švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių ir lengvatų dydžius pagal 2 

priedą (pridedama). 

3. Pripažinti netekusiais galios: 

3.1. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr. T1-176 „Dėl 

Telšių švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių ir lengvatų dydžių nustatymo“; 

3.2. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T1-62 „Dėl 

Telšių švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

 

 

 

Savivaldybės meras   Kęstutis Gusarovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zita Simaitienė, tel. (8 444) 56173, mob. 370 686 93183, el. p. zita.simaitiene@telsiai.lt 



 

 

 

Telšių rajono savivaldybės tarybos  

2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-7 

1 priedas 

 

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ DYDŽIAI  

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Trukmė Mato vienetas Įkainis 

Eur 

1. Intelektinių gebėjimų įvertinimas WISC-III LT 

metodika  

3 val. 1 asmuo 40,00 

2. Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika 2 val. 1 asmuo 30,00 

3. Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas 2 val. 1 asmuo 25,00 

4. Mokinio (vaiko) pedagoginis gebėjimų įvertinimas 1 val. 1 asmuo 20,00 

5. Mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo įvertinimas 1 val. 1 asmuo 20,00 

6. Psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, 

specialiojo pedagogo konsultacijos 

1 val. 1 asmuo 15,00 

7. Specialiojo pedagogo, logopedo korekcinės 

pratybos 

1 val. 1 asmuo 15,00 

8. Grupinės psichologo konsultacijos 1 val. 3-5 asmenys 15,00 

9. Paskaitų, seminarų, kursų, mokymų vedimas 1 val. iki 20 asmenų 

grupė 

25,00 

10. Psichologinių problemų prevencijos užsiėmimai 

(savitarpio pagalbos grupių, įvairių užsiėmimų 

organizavimas) 

1 val. iki 10 asmenų 

grupė 

30,00 

11. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams 

(globėjams, rūpintojams, įpareigotiems teismo 

sprendimu) 

20 val. 1 asmuo 38,00 

12. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai (60 

akademinių valandų, 32 teorijos ir 16 praktinio 

darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandų) 

 1 asmuo 40,00 

 

___________________ 
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Telšių rajono savivaldybės tarybos  

2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-7 

2 priedas 

 

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR LENGVATOS 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Vienetas Kaina, Eur 

1. Seminaro, paskaitos ir kitų kvalifikacijos tobulinimo (-si) renginių dalyvio mokestis, kai 

autoriams (lektoriams), paslaugų teikėjams mokamas atlygis už lektoriaus vieną 

kontaktinio darbo akademinę valandą: 

1.1. mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, švietimo 

konsultantų, kitų paslaugų teikėjų parengtos 

autorinės, edukacinės patirties sklaidos programos  

1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda   

4,00 

1.2. aukštųjų mokyklų dėstytojų, turinčių mokslo 

daktaro ir /ar docento, profesoriaus laipsnį, 

aukštesnio lygmens švietimo vadybininkų, kitų 

organizacijų specialistų paruoštos autorinės, 

edukacinės patirties sklaidos programos  

1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda   

 

8,00 

1.3. užsienio ekspertų parengtos autorinės, edukacinės 

patirties sklaidos programos 

1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda   

24,00 

2. Administravimo mokestis už kvalifikacijos 

tobulinimo renginio, kurio lektorius atsisako 

užmokesčio už darbą arba lektoriaus darbo 

užmokestis yra finansuojamas iš kitų šaltinių 

1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda 

1,50 

3. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (jei 

nepatiriamos renginio administravimo ir 

organizavimo išlaidos) 

1 vnt. 2,00 

4. Kvalifikacijos tobulinimo pažyma (jei 

nepatiriamos renginio administravimo ir 

organizavimo išlaidos) 

1 vnt. 1,50 

5. Užsienio kalbos  ir Informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) mokymų 

dalyvio mokestis: 

5.1. užsienio kalbos ir IKT  mokymų,  kai grupėje 10 ir 

daugiau  dalyvių 

1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda 

3,00 

5.2. užsienio kalbos ir IKT  mokymų, kai grupėje 9 

dalyviai 

1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda 

3,20 

5.3. užsienio kalbos ir IKT  mokymų, kai grupėje 8 

dalyviai 

1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda 

3,80 

5.4. užsienio kalbos ir IKT  mokymų, kai grupėje 7 

dalyviai 

1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda 

4,30 

5.5. užsienio kalbos ir IKT  mokymų, kai grupėje 6 

dalyviai 

1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda 

5,00 

5.6. užsienio kalbos ir IKT  mokymų, kai grupėje 5 

dalyviai 

1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda 

6,00 
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5.7. užsienio kalbos ir IKT  mokymų,  kai grupėje 4 

dalyviai 

1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda 

7,50 

5.8. individualių užsienio kalbos ir IKT mokymų 1 kontaktinio 

darbo akademinė 

valanda 

30,00 

6. Edukacinės išvykos nuomotu transportu 1 vnt. pagal kiekvienai 

edukacinei 

išvykai parengtą 

sąmatą 

7. Mokestis už konferenciją, metodinę dieną, 

stažuotę, už kvalifikacinį renginį, kurį užsako 

ugdymo įstaiga savo bendruomenei, už  renginius 

pagal specializuotas programas (finansines, 

buhalterines, teisines, vadybines ir kt.), kurių 

dalyvių skaičių nustato paslaugos tiekėjas 

1 vnt. pagal parengtą 

sąmatą 

8. Kitų institucijų mokymų organizavimas 1 akademinė 

valanda grupei 

18,00 

9. Renginio dalyvio pažymėjimas 1 vnt. 2,00 

10. Renginio dalyvio pažyma 1 vnt. 1,50 

11. Naudojimasis kompiuteriu, internetu 1 akademinė 

valanda 

3,00 

12. Multimedijos nuoma 1 akademinė 

valanda 

8,00 

13. Multimedijos nuoma su nešiojamuoju kompiuteriu 1 akademinė 

valanda 

18,00 

14. A4 formato nespalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 0,20 

15. A4 formato kopijavimas 1 lapo vienos 

pusės 

0,20 

16. A4 formato kopijavimas 1 lapo abiejų 

pusių 

0,30 

17. A3 formato kopijavimas 1 lapo vienos 

pusės 

0,40 

18. A3 formato kopijavimas 1 lapo abiejų 

pusių 

0,60 

19.  Leisti Telšių švietimo centro darbuotojams dalyvauti Telšių švietimo centro organizuojamuose 

seminaruose, kursuose, mokymuose ir kituose renginiuose nemokant dalyvio mokesčio. 

20.  Leisti Telšių rajono ugdymo įstaigų vadovams, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjams, 

dalyvauti Telšių švietimo centro organizuojamuose seminaruose, kursuose, mokymuose ir kituose 

renginiuose nemokant dalyvio mokesčio. 

21. Leisti asmenims, kurie konferencijų metu skaito pranešimus ar dalijasi gerąja darbo patirtimi, 

nemokėti dalyvio mokesčio. 

 

____________________ 

 


