
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ

SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. rugpjūčio ___ d. Nr. TS-___

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, ir atsižvelgdama į Visagino

švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. birželio 13 d. raštą Nr. (3.37) S-209 ,,Dėl teikiamų paslaugų

įkainių“, n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Visagino švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų įkainių sąrašą

(pridedama);

2. Pripažinti netekusiu galios Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d.

sprendimą Nr. TS-168 ,,Dėl Visagino švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų įkainių

patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

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

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės tarybos

    2019 m. rugpjūčio __ d. sprendimu Nr. TS-___

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas Mato vienetas Kaina eurais Pastabos

1. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PASLAUGOS

1. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI

1.1.1. Suaugusiųjų mokymai 1 asmeniui

1 akademinė valanda

1,50 Kursai / mokymai / renginys pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą,

ilgesnę negu 18 akadem. val., arba  

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programą kai mokamas atlygis 

lektoriui (-iams) (be mokomosios, 

dalomosios medžiagos parengimo, 

kavos pertraukų).

1.1.2 Suaugusiųjų mokymai 1 asmeniui per mėnesį 7.00 Mokymai pagal ne trumpesnę negu 

18 akadem val neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programą 

finansuojami iš kitų šaltinių arba 

lektoriai dirba neatlygintinai ir 

vyksta Visagino švietimo pagalbos 

tarnybos patalpose (be 

mokomosios, dalomosios 

medžiagos parengimo, kavos 

pertraukų).

1.1.3. Individualūs mokymai 1 asmeniui

1 akademinė valanda

5,00 Suaugusiųjų mokymai, kai grupėje 

3-5 klausytojai (be mokomosios, 

dalomosios medžiagos parengimo, 

kavos pertraukų).

1.1.4. Mokymai nuotoliniu būdu 1 asmeniui

1 akademinė valanda

Skaičiuo-

jamas

Mokymų nuotoliniu būdu kaina 

skaičiuojama pagal renginio sąmatą

ir renginio dalyvių registracijos 

sąrašą. Renginio sąmatą sudaro 
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visos su renginio įgyvendinimu 

susijusios išlaidos: lektoriaus 

paslaugų kaina, mokomosios 

medžiagos parengimas / 

kopijavimas pagal Visagino 

švietimo pagalbos tarnybos 

paslaugų įkainius ir pan.).

Mokymų kaina skaičiuojama pagal

Mokymų kaina skaičiuojama pagal

formulę:
K =      I +OI

       N

K – dalyvio mokestis (apvalinamas

euro tikslumu);

I – renginio tiesioginės išlaidos

pagal išlaidų sąmatą (paslaugos

kaina); 

N –dalyvių skaičius;

OI – organizacinės išlaidos (1,573 x

val.)

1.2. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI

1.2.1. Kvalifikacijos tobulinimo renginys 1 asmeniui

1 akademinė valanda

7,00 Kvalifikacijos tobulinimo renginiai,

kai mokamas atlygis lektoriui (-

iams) (be mokomosios, dalomosios 

medžiagos rengimo, kavos 

pertraukų, pietų) ir renginio trukmė 

ne daugiau kaip 18 akadem. val.

1.2.2. Kvalifikacijos tobulinimo renginys 1 asmeniui

1 renginys

2,00 Kvalifikacijos tobulinimo renginys 

kai lektorius teikia paslaugas 

neatlygintinai ir renginys vyksta 

Visagino švietimo pagalbos 

tarnyboje (be mokomosios, 

dalomosios medžiagos rengimo, 

kavos pertraukų, pietų).

1.2.3. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai 1 asmeniui 38,00 Apie kursų baigimą pažymėjimas 
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1 kursas išduodamas nemokamai.

2. PEDAGOGINIO PSICHOLOGINIO ĮVERTINIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGOS

2.1. PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS ĮVERTINIMAS Visagino  savivaldybės teritorijoje 

gyvenantiems vaikams, bendrojo 

ugdymo mokyklų ir profesinio 

mokymo įstaigų mokiniams, 

tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 

švietimo įstaigoms, jų vadovams, 

pavaduotojams ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjams, 

mokytojams, švietimo pagalbą 

teikiantiems specialistams 

paslaugos nemokamos.

2.1.1. Intelektinių gebėjimų įvertinimas WISC-III LT metodika 1 asmeniui

1 įvertinimas

27,00

2.1.2. Intelektinių gebėjimų įvertinimas WAIS metodika 1 asmeniui

1 įvertinimas

53,00

2.1.3. Intelektinių gebėjimų įvertinimas WASI metodika 1 asmeniui

1 įvertinimas

21,00

2.1.4. Intelektinių gebėjimų įvertinimas CFT 20-R metodika (gabių 

mokinių atrankai)

1 asmeniui

1  įvertinimas

19,00

2.1.5. Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika 1 asmeniui

1 įvertinimas

21,00

2.1.6. Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas 1 asmeniui

1 įvertinimas

21,00

2.1.7. Mokinio (vaiko) pedagoginis gebėjimų įvertinimas 1 asmeniui

1 valanda

11,00

2.1.8. Mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo įvertinimas 1 asmeniui

1 valanda

11,00

2.2. KONSULTACIJOS

2.2.1. Psichologo konsultacija (individuali) 1 asmeniui

1 konsultacija

16,00

2.2.2. Psichologo konsultacija (grupinė) 1 grupei

1 konsultacija

27,00

2.2.3. Specialiojo pedagogo, logopedo konsultacija (individuali) 1 asmeniui

1 konsultacija

16,00

2.2.4. Specialiojo pedagogo, logopedo konsultacija (grupinė) 1 grupei

1 konsultacija

27,00

2.2.5. Socialinio pedagogo konsultacija (individuali) 1 asmeniui

1 konsultacija

14,00

2.2.6. Socialinio pedagogo konsultacija (grupinė) 1 grupei

1 konsultacija

23,00

3. PATALPŲ NUOMOS PASLAUGOS

3.1. Mokomosios klasės nuoma 1 valanda 6,00



4

3.2. Kompiuterių klasės nuoma 1 valanda 5,50

4. KITOS PASLAUGOS

4.1. Mokomosios medžiagos parengimas 1 puslapis (A4 dydžio) 0,04 Medžiagą VŠPT rengia pagal 

programos autoriaus / lektoriaus 

pateiktą medžiagą.

4.2. Pažymėjimas 1 vnt. 1,00 Pažymėjimas išduodamas asmeniui, 

įvykdžiusiam visą neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programą.

4.3. Pažymėjimo dublikatas 1 vnt. 1,50 Pažymėjimo dublikatas išduodamas 

asmeniui, įvykdžiusiam visą 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programą ir pametusiam ar kaip kitaip 

praradusiam anksčiau išduotą 

pažymėjimą.

4.4. Pažyma 1 vnt. 1,00 Pažyma išduodama asmeniui apie 

dalyvavimą neformaliojo suaugusiojo 

švietimo programoje, jos rengimą, 

įgyvendinimą, dalyvavimą metodinėje 

ar kitokioje veikloje.

_________________________
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