
   

 
 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO 

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. 1-135 

Tauragė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 

direktoriaus 2022 m. kovo 29 d. prašymą Nr. 16P-218, Tauragės rajono savivaldybės taryba                         

n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro teikiamų paslaugų kainas  

(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiais galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos: 

2.1. 2008 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. 1-542 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės  

pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų 

nustatymo“ su visais pakeitimais ir papildymais; 

              2.2. 2019 m. spalio 23 d.  sprendimą Nr. 1-335 ,,Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir  

mokiniui centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto 

svetainėje. 

   

  

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PATVIRTINTA 

 Tauragės rajono savivaldybės tarybos 

 2022 m. balandžio 27 d. sprendimu  Nr. 1-135 

  

TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ KAINOS 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

1. Aštuonių akademinių valandų trukmės paskaita-seminaras 12,00 

2. Kursų viena akademinė valanda 2,00 

3. Metodinė-edukacinė išvyka Lietuvoje (20 ir didesnei žmonių 

grupei) 

724,00 

4. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų blankas 1,00 

5. Pakartotinis elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimas  4,00 

6. Nuotolinių mokymų viena akademinė valanda 1,80 

7. Vienos akademinės valandos trukmės pažintinės edukacijos su 

bandymų demonstracijomis 5-7 metų vaikams (vienam 8-15 

asmenų grupės dalyviui)* 

2,50 

8. Vienos akademinės valandos trukmės edukacinės veiklos 

užsiėmimai 1-12 klasių mokiniams, suaugusiems (vienam 8-

15 asmenų grupės dalyviui)* 

2,50 

9. Dviejų valandų trukmės tiriamųjų darbų užsiėmimai 7-12 

klasių mokiniams (vienam 8-15 asmenų grupės dalyviui)* 

7,00 

10. Trijų valandų trukmės tiriamųjų darbų užsiėmimai 7-12 klasių 

mokiniams (vienam 8-15 asmenų grupės dalyviui)* 

10,00 

11. Vienos akademinės valandos paskaita (grupei iki 30 asmenų)* 30,00 

12. Vienos akademinės valandos individuali konsultacija*  10,00 

13.  Vienos akademinės valandos brandos darbo proceso ir 

rezultato praktinės dalies įgyvendinimas (11-12 kl./gimnazijų 

III-IV kl. mokiniui)* 

30,00 

14. Kompleksinis vaiko ištyrimas ir ugdymo būdų nustatymas** 116,00 

15. Vaiko brandos įvertinimas** 53,00 



16. Vienos akademinės valandos trukmės vienkartinė individuali 

specialisto (psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo 

socialinio pedagogo, surdopedagogo) konsultacija.** 

17,00 

 

 

*Asmenims, besimokantiems ar dirbantiems pedagoginį darbą Tauragės rajono mokyklose, 

paslaugos teikiamos nemokamai. 

**Vaikams, gyvenantiems Tauragės rajone, paslaugos teikiamos nemokamai. 

 


