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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: 

1.1. mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, švietimo 
konsultantų, kitų paslaugų teikėjų parengtos 
autorinės, edukacinės patirties sklaidos programos  

1 kontaktinio 
darbo akademinė 

valanda   

2,30 

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   
 

4,00 

1.3. užsienio ekspertų parengtos autorinės, edukacinės 
patirties sklaidos programos 

1 kontaktinio 
darbo akademinė 

valanda  

12,00 

2. Administravimo mokestis už kvalifikacijos 
tobulinimo renginio, kurio lektorius atsisako 
užmokesčio už darbą arba lektoriaus darbo 
užmokestis yra finansuojamas iš kitų šaltinių 

1 akademinė 
valanda 

0,60 

3. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas arba 
pažyma (jei nepatiriamos renginio administravimo 
ir organizavimo išlaidos) 

— 0,90 

4. Užsienio kalbos  ir Informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) mokymų 
dalyvio mokestis: 

4.1. užsienio kalbos ir IKT  mokymų,  kai grupėje 10 ir 
daugiau  dalyvių 

1 kontaktinio 
darbo akademinė 

valanda 

2,00 

4.2. užsienio kalbos ir IKT  mokymų,  kai grupėje 9 
dalyviai 

1 kontaktinio 
darbo akademinė 

valanda 

2,20 

4.3. užsienio kalbos ir IKT  mokymų,  kai grupėje 8 
dalyviai 

1 kontaktinio 
darbo akademinė 

valanda 

2,30 

4.4. užsienio kalbos ir IKT  mokymų,  kai grupėje 7 
dalyviai 

1 kontaktinio 
darbo akademinė 

valanda 

2,80 

4.5. užsienio kalbos ir IKT  mokymų,  kai grupėje 6 
dalyviai 

1 kontaktinio 
darbo akademinė 

valanda 

3,20 

4.6. užsienio kalbos ir IKT  mokymų,  kai grupėje 5 
dalyviai 

1 kontaktinio 
darbo akademinė 

valanda 

3,80 

4.7. užsienio kalbos ir IKT  mokymų,  kai grupėje 4 
dalyviai 

1 kontaktinio 
darbo akademinė 

valanda 

4,30 
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4.8. individualių užsienio kalbos  ir IKT mokymų 1 kontaktinio 
darbo akademinė 

valanda 

8,70 

5. Edukacinės išvykos  nuomotu transportu — pagal kiekvienai 
edukacinei 

išvykai parengtą 
sąmatą 

6. 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 

— pagal parengtą 
sąmatą 

7. Kitų institucijų mokymų organizavimas 1 akademinė 
valanda grupei 

14,50 

8. Renginio dalyvio pažymėjimas, pažyma — 0,90 
9. Naudojimasis kompiuteriu, internetu 1 akademinė 

valanda 
0,60 

10. Multimedijos nuoma 1 akademinė 
valanda 

5,80 

11. Multimedijos nuoma su nešiojamuoju kompiuteriu 1 akademinė 
valanda 

14,50 

12. A4 formato nespalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 0,10 
13. A4 formato kopijavimas 1 lapo vienos 

pusės 
0,10 

14. A4 formato kopijavimas 1 lapo abiejų 
pusių 

0,10 

15. A3 formato kopijavimas 1 lapo vienos 
pusės 

0,10 

16. A3 formato kopijavimas 1 lapo abiejų 
pusių 

0,10 

17. Lengvatos: 
17.1. atleisti nuo Telšių švietimo centro organizuojamų seminarų, kursų, mokymų, renginių ir kt. 

dalyvio mokesčio Telšių švietimo centro darbuotojus 
17.2. nenumatytais atvejais atleisti nuo seminarų, kursų, mokymų, renginių ir kt. dalyvio 

mokesčio atskiru Telšių švietimo centro direktoriaus įsakymu 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


