
  

 
 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  

 

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. 7-289 

Ukmergė   

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. 

gruodžio 2 d. raštą Nr. 4-191-(1.7.) „Dėl Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų 

įkainių patvirtinimo“, Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų įkainius 

(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 

d. sprendimą Nr. 7-263 „Dėl Ukmergės švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“  

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d. 

   

  

 

Savivaldybės meras   Rolandas Janickas



  

PATVIRTINTA 

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 7- 

 

 

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 

1. Lietuvos Respublikos ir užsienio lektorių rengiamų autorinių bei edukacinės patirties 

sklaidos seminarų, konferencijų, kursų, modulių ir kitų renginių, kurių rengimo išlaidos yra tik 

autorinis atlyginimas, dalyvio mokestis skaičiuojamas 1 asmeniui pagal kvalifikacijos tobulinimo 

renginio dalyvių registravimo sąrašą ir renginio sąmatą, priskaičiuojant 20 proc. organizacines 

išlaidas, apvalinant eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu, pagal formulę: 

K = 
n

a2,1
, kur 

K – dalyvio mokestis Eur; 

a – atlyginimas lektoriui, kitos renginio tiesioginės išlaidos pagal sąmatą Eur; 

n – renginio dalyvių skaičius. 

2. Edukacinių išvykų, stažuočių, metodinių dienų ir kitų renginių, kurių rengimo išlaidos 

būna skirtingos, renginių dalyvio mokestis skaičiuojamas vienam asmeniui pagal dalyvių 

registravimo sąrašą ir renginio sąmatą, priskaičiuojant 10 proc. organizacines išlaidas,apvalinant 

eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu, pagal formulę:   

K = 
n

i1,1
, kur 

K – dalyvio mokestis Eur; 

i – renginio tiesioginės išlaidos pagal sąmatą Eur; 

n – renginio dalyvių skaičius. 

3. Kitos paslaugos ir jų įkainiai: 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur 

1. 
Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas renginio 

dalyviui 
1,00  

2. 

Administravimo mokestis (1 asmeniui) už 

kvalifikacijos tobulinimo renginį, kurio lektorius, 

paslaugos teikėjas atsisako mokesčio už darbą arba 

darbo užmokestis yra finansuojamas iš kitų šaltinių. 

PASTABA: 

Kai kvalifikacijos renginį inicijuoja ir organizuoja 

rajono švietimo įstaiga 

1,40 

 

 

 

 

Netaikoma 

3. 

Mokymo patalpų, kompiuterių klasės nuoma (1 val.) 

su konferencine įranga (multimedija projektorius, 

kompiuteris, garso/vaizdo įranga ir kt.) 

9,00 

4. 
Mokymo patalpų nuoma (1 val.) be konferencinės 

įrangos 
6,00  

5. 

Kavos pertrauka (nepedagoginių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių metu vienam 

asmeniui) 

2,50 

Tarnybos specialistų teikiamos mokamos paslaugos ne Ukmergės rajono savivaldybės 

teritorijoje gyvenantiems vaikams/mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ar atliekant 

vertinimus ne specialiojo ugdymosi poreikių nustatymo ir švietimo pagalbos tikslais (išskyrus 16 

punktą) 



2 

6. 
Intelektinių gebėjimų įvertinimas WISC-III LT 

metodika (6–16 metų amžiaus vaikams) (1 klientas) 
50,00  

7. 

Intelektinių gebėjimų įvertinimas WAIS-III LT 

metodika (16–89 metų amžiaus asmenims) (1 

klientas) 

50,00  

8. 
Intelektinių gebėjimų įvertinimas WASI metodika 

(6–89 metų amžiaus asmenims) (1 klientas) 
30,00  

9. 
Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika (1 

klientas) 
30,00  

10. 
Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas (vienam 

klientas) 
25,00  

11. Pirmosios psichologo konsultacijos (1,5 val.) 20,00  

12. 
Pirmosios logopedo, specialiojo pedagogo 

konsultacijos (1,5 val.) 
20,00  

13. 

Pakartotinės psichologo, logopedo, specialiojo 

pedagogo, socialinio pedagogo konsultacijos (1 

val.) 

15,00  

14. 
Mokinio (vaiko) pedagoginis įvertinimas (1 

klientas) 
30,00  

15. 
Mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo įvertinimas (1 

klientas) 
30,00 

16. 

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai, kuriuos 

įpareigojo išklausyti už LR administracinių 

nusižengimų kodekso 73, 74 ir 80 straipsniuose 

numatytus administracinius teisės pažeidimus (20 

val. asmeniui) 

38,00  

17. 

Tarnybos specialisto (psichologo, logopedo, 

specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, 

metodininko) kvalifikacijos tobulinimo, gerosios 

patirties sklaidos renginio vedimas kitų rajonų 

įstaigų darbuotojams 

(1 val. asmenų grupei) 

30,00 

 

4. Pajamos, gautos už suteiktas paslaugas naudojamos: 

4.1. kvalifikacijos tobulinimui, komandiruočių bei transporto išlaidoms padengti; 

4.2. prekėms, metodinėms priemonėms, spaudiniams įsigyti; 

4.3. metodinės medžiagos leidybai ir kitoms paslaugoms; 

4.4. reprezentacinėms išlaidoms padengti. 

_____________________ 

 


