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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO 

MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Paslaugos pavadinimas 

Laikas / Kaina 

Eur Nr. kiekis 

1. 

Pažymėjimo ar pažymėjimo dublikato apie dalyvavimą kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje paruošimas, išrašymas ir 1 vnt. 2,00 

išdavimas 

2. Seminaro, paskaitos vieno klausytojo mokestis pagal lektorių 

kvalifikaciją: 
  

2.1. 
mokytojų ir jiems prilyginamų kitų specialistų vedami 

1 akad. val. 0,60 
seminarai 

2.2. 
vyresn. mokytojų ir jiems prilyginamų kitų specialistų, 

1 akad. val. 1,20  
magistrų vedami seminarai 

2.3. 

mokytojų metodininkų ir jiems prilyginamų kitų specialistų, 

magistrų, aukštųjų mokyklų asistentų, aukštųjų 1 akad. val. 1,70  

mokyklų lektorių vedami seminarai 

2.4. 
mokytojų ekspertų, docentų, daktarų, aukštesniojo lygmens 

1 akad. val. 2,00 
vadybininkų vedami seminarai 

2.5. habilituotų daktarų, profesorių vedami seminarai 1 akad. val. 2,60 

2.6. kviestinių užsienio lektorių vedami seminarai 1 akad. val. 4,60 

3. Konferencijos dalyvio mokestis 1 akad. val. 1,20 

4. 

Atestacijos renginiai:   

4.1. pasirengimo bendrosioms įskaitoms seminaras 1 akad. val. 2,00 

4.2. įskaita 1 akad. val. 2,00 

5. 
Kompiuterinio raštingumo, raštvedybos paskaita, kursai vienam 

1 akad. val. 2,00 
klausytojui 

6. Užsienio kalbų paskaita, kursai vienam klausytojui 1 akad. val. 2,00 

7. 
Individualūs užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo 

1 akad. val. 9,00 
užsiėmimai 

8. Kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu 1 akad. val. 1,20 

9. Paskaita kompiuterių klasėje vienam klausytojui 1 akad. val. 1,50 

10. Naudojimasis kompiuteriu, sujungtu su internetu, vienam asmeniui 1 valanda 0,30 

11. Neformalieji kursai vienam klausytojui 1 akad. val. 2,00 

12. A4 formato lapo teksto rinkimas kompiuteriu 1 lapas 0,60 

13. 
A4 formato lapo teksto nuskaitymas be spausdinimo su įrašymu į 

1 lapas 0,30 
užsakovo laikmeną 

14. A4 formato lapo vienos pusės nespalvoto teksto kopijavimas 1 lapas 0,10 

15. A3 formato lapo vienos pusės nespalvoto teksto kopijavimas 1 lapas 0,10 

16. 
A4 formato lapo vienos pusės nespalvoto teksto spausdinimas iš 

1 lapas 0,10 
užsakovo laikmenos 

17. 
A3 formato lapo vienos pusės nespalvoto teksto spausdinimas iš 

1 lapas 0,10 
užsakovo laikmenos 

18. A7 formato lapo vienos pusės spalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 0,30 



19. A6 formato lapo vienos pusės spalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 0,40 

20. A5 formato lapo vienos pusės spalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 0,60 

21. A4 formato lapo vienos pusės spalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 0,90 

22. A3 formato lapo vienos pusės spalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 2,60 

23. 
Paveikslėlio, nuotraukos, ne didesnės nei A4 formato, nuskaitymas be 

spausdinimo ir įrašymas į užsakovo laikmeną 
1 vnt. 0,30 

24. 
Negatyvo, skaidrės (pozityvo) nuskaitymas be spausdinimo ir įrašymas į 

užsakovo laikmeną 
1 vnt. 0,30 

25. A7 – 74 > 105 mm formato lapo laminavimas 1 lapas 0,30 

26. A6 – 105 ><148 mm formato lapo laminavimas 1 lapas 0,60 

27. A5 – 148 > 210 mm formato lapo laminavimas 1 lapas 0,90 

28. A4 – 210 > 297 mm formato lapo laminavimas 1 lapas 1,20 

29. 
Dokumentų ir dalijamosios medžiagos iki 10 A4 formato lapų terminis 

įrišimas arba įrišimas įrišimo spiralėmis į viršelius 
1 kompl. 1,20 

30. 
Dokumentų ir dalijamosios medžiagos nuo 10 iki 20 A4 formato lapų 

terminis įrišimas arba įrišimas įrišimo spiralėmis į viršelius 
1 kompl. 1,50 

31. 
Dokumentų ir dalijamosios medžiagos nuo 20 iki 40 A4 formato lapų 

terminis įrišimas arba įrišimas įrišimo spiralėmis į viršelius 
1 kompl. 1,70 

32. 
Dokumentų ir dalijamosios medžiagos nuo 40 iki 80 A4 formato lapų 

terminis įrišimas arba įrišimas įrišimo spiralėmis į viršelius 
1 kompl. 2,30 

33. 
Dokumentų ir dalijamosios medžiagos daugiau nei 80 A4 formato lapų 

terminis įrišimas arba įrišimas įrišimo spiralėmis į viršelius 
1 kompl. 2,90 

34. 
Dokumentų ir dalijamosios medžiagos iki 30 A4 formato lapų įrišimas 

kniedėmis į viršelius 
1 kompl. 1,50 

35. Įrangos nuoma:   

35.1. multimedijos projektorius 
1 valanda  

1 para 

2,90 

29,00 

35.2. sąveikusis ekranas 
1 valanda  

1 para 

5,80 

58,00 

35.3. nešiojamasis kompiuteris 
1 valanda  

1 para 

2,90 

29,00 

35.4. nešiojamasis sąveikusis lentos įrenginys 
1 valanda  

1 para 

5,80 

58,00 

35.5. grafoprojektorius 
1 valanda  

1 para 

1,50 

15,00 

35.6. konferencijų stovas 
1 valanda  

1 para 

1,50 

15,00 

35.7. nešiojamasis ekranas 
1 valanda 

1 para 

1,50 

15,00 

35.8. skaitytuvas 
1 valanda  

1 para 

1,50 

15,00 

35.9. vaizdo grotuvas 
1 valanda  

1 para 

1,50 

15,00 

35.10. skaitmeninė vaizdo kamera 
1 valanda  

1 para 

1,50 

15,00 

35.11. skaitmeninis fotoaparatas 
1 valanda  

1 para 

1,50 

15,00 

35.12. įgarsinimo aparatūra 
1 valanda 

1 para 

1,50 

15,00 

36. Transporto priemonių nuoma:   

36.1. mikroautobuso nuoma (be komandiruotės, degalų ir kelių 1 km 0,20 



mokesčių) 

 36.2. autobuso nuoma (be komandiruotės, degalų ir kelių mokesčių) 1 km 0,25 

 36.3. sunkvežimio nuoma (be komandiruotės, degalų ir kelių mokesčių) 1 km 0,30 

 36.4. 
lengvojo automobilio nuoma (be komandiruotės, degalų ir kelių 

mokesčių) 
1 km 0,15 

 36.5. 

transporto priemonės (mikroautobuso, autobuso, 

sunkvežimio, lengvojo automobilio prastova, kai 

transporto priemonė, išvykusi į reisą, nevažiuoja) 

1 valanda 3,00 

37. 

Patalpų nuoma:   

37.1. salė (be įrangos) 1 valanda 8,70 

37.2. auditorija (be įrangos) 1 valanda 5,80 

37.3. kompiuterių auditorija (15 kompiuterių) 1 valanda 11,60 

38. 
Leidimo (ar leidimo dublikato) transporto priemonei stovėti rezervuotoje 

vietoje išdavimas 
1 vnt. 2,20 

39. 

Pastatų, šilumos tinklų ir įrenginių bei elektros ūkio priežiūra:   

39.1. Šilumos tinklų ir šilumos įrenginių priežiūra 100 m
2
/mėn. 1,70 

39.2. Elektros ūkio priežiūra 100 m
2
/mėn. 0,60 

39.3. Statinių techninė priežiūra 100 m
2
/mėn. 0,30 

40. 
Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP),  

išduodamas praradus ar sugadinus galiojantį EMP 
1 vnt. 4,00 

41. 
Neformaliojo vaikų švietimo apskaitos elektroninė kortelė (EK), 

išduodama praradus ar sugadinus galiojančią EK 
1 vnt. 1,40 

 

   


