ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ
ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO
2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. VI.TS-188
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti Elektrėnų švietimo paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius
(pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimą
Nr. TS-249 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų
įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo
administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus
apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.

Mero pavaduotojas

Raimondas Ivaškevičius

Elektrėnų savivaldybės tarybos
2021 m. rugpjūčio 25 d.
sprendimo Nr. VI.TS-188
priedas
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ
ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Eil.
Nr.
1.
1.1.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Paslaugos
įkainis, Eur

Pastabos

Kvalifikacijos tobulinimas (toliau – KT)
6 ir daugiau valandų trunkančio KT renginio
organizavimo paslauga

1 dalyviui

1,00

Išspausdintas (popierinis, A4 formato,
spalvotas) KT pažymėjimas (ne mažiau kaip
40 val. išklausytos KT programos)
Išspausdinta (popierinė, A5 formato,
nespalvota) KT pažyma (iki 40 val.
išklausytos KT programos)
Elektroninis KT pažymėjimas (ne mažiau
kaip 40 val. išklausytos KT programos)

1 vnt.

2,00

1 vnt.

1,00

1 vnt.

1,00

1.5.

Elektroninė KT pažyma (iki 40 val.
išklausytos KT programos)

1 vnt.

1,00

2.

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai
tėvams (globėjams, rūpintojams)
Pedagoginės psichologinės tarnybos
paslaugos:
Kompleksinis vertinimas, kai vertina visi
tarnybos specialistai ir parengia išvadas –
rekomendacijas *
Psichologinis intelektinių gebėjimų
įvertinimas WISC – III LT metodika ir
išvadų – rekomendacijų parengimas**
Psichologinis intelektinių gebėjimų
įvertinimas WASI metodika ir išvadų –
rekomendacijų parengimas**
Psichologinis intelektinių gebėjimų
įvertinimas WAIS – III LT metodika ir
išvadų rekomendacijų parengimas**
Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika ir
išvadų – rekomendacijų parengimas **
Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas ir
išvadų – rekomendacijų parengimas**
Mokinio (vaiko) pedagoginis gebėjimų
įvertinimas**
Mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo
įvertinimas**
Psichologo konsultacija**

20 val.

38,00

Įkainis netaikomas
nuotoliniams KT
renginiams
Dublikato išdavimo
mokestis –
2,50 Eur
Dublikato išdavimo
mokestis –
1,50 Eur
Dublikato išdavimo
mokestis –
1,00 Eur
Dublikato išdavimo
mokestis –
1,00 Eur
Asmeniui

33 val.

299,00

4–5 val.

65,00

2–3 val.

39,00

4–5 val.

65,00

3–4 val.

52,00

2–3 val.

39,00

1,5 val. –
2 val.
1,5 val. –
2 val.
1 val.

26,00

1.2.

1.3.

1.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

26,00
13,00

2
3.10.

Specialiojo pedagogo, logopedo konsultacija
/ pratybos**
Socialinio pedagogo konsultacija**

1 val.

13,00

1 val.

13,00

3.12.

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas
ir derinimas**

10 Eur ir
vaikų
skaičius x
1 Eur

3.13.

Mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo
įvertinimas ir sąrašo sudarymas***

Sąrašo
derinimo
mokestis 10
Eur ir
1 vaikas x
1 Eur
1 mokinio
įvertinimas:
pirminis – 15
min.;
išsamus
vertinimas
1–1,5 val.

4.
4.1.

Patalpų ir įrangos trumpalaikė nuoma:
Salės, esančios Rungos g. 5, nuoma su
konferencine įranga
Salės, esančios Rungos g. 5, nuoma be
konferencinės įrangos
Salės, esančios Elektrinės g. 8, nuoma su
konferencine ir kompiuterine įranga
Salės, esančios Elektrinės g. 8, nuoma be
konferencinės ir kompiuterinės įrangos
Nešiojamojo kompiuterio su multimedijos
projektoriumi nuoma
Kopijavimas, spausdinimas:
Nespalvota vienpusė A4 formato kopija
Nespalvota dvipusė A4 formato kopija
Nespalvota vienpusė A3 formato kopija
Nespalvota dvipusė A3 formato kopija

1 val.

8,00

1 val.

5,00

1 val.

10,00

1 val.

8,00

1 val.
1 para

10,00
80,00

1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.

0,10
0,13
0,15
0,20

3.11.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

4,00

20,00

Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų
atlygintinos paslaugos teikiamos atsižvelgiant į turimus Pedagoginės psichologinės tarnybos
žmogiškuosius išteklius:
* asmenims (nuo 0 metų iki 18 metų, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų), kurių
gyvenamoji vieta nėra deklaruota Elektrėnų savivaldybės teritorijoje arba besimokantiems švietimo
įstaigose, kurių steigėja yra ne Elektrėnų savivaldybės taryba;
**asmenims (nuo 0 metų iki 18 metų, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų),
kurių gyvenamoji vieta nėra deklaruota Elektrėnų savivaldybės teritorijoje arba besimokantiems
švietimo įstaigose, kurių steigėja yra ne Elektrėnų savivaldybės taryba. Mokiniams (vaikams),
besimokantiems / besiugdantiems Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, kuriose sudarytos
galimybės gauti reikiamų švietimo pagalbos specialistų pagalbą, tačiau mokinių (vaikų) tėvai
mokyklos specialistų paslaugų atsisako ir kreipiasi į Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro
Pedagoginę psichologinę tarnybą;
*** Švietimo įstaigoms, kuriose yra įsteigta logopedo pareigybė, tačiau švietimo įstaiga
specialisto neturi.
_______________________________

