
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS

GALIOS

2022 m. liepos 11 d. Nr. 1-232
Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,

16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,   Lietuvos Respublikos biudžetinių

įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi,  Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i

a: 

1.  Patvirtinti  Panevėžio  miesto  savivaldybės  biudžetinių  švietimo  įstaigų  teikiamų

atlygintinų viešųjų paslaugų įkainius (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus:

2.1.  2014 m.  spalio  23 d.  sprendimą Nr.  1-313 „Dėl  Panevėžio  pedagogų švietimo

centro mokamų paslaugų teikimo tvarkos ir kainų perskaičiavimo ir Savivaldybės tarybos 2005

m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. 1-36-12 „Dėl pedagogų švietimo centro mokamų paslaugų

teikimo tvarkos ir įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“;

2.2. 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 1-359 „Dėl Savivaldybės neformaliojo vaikų

švietimo  ir  formalųjį  švietimą  papildančio  ugdymo mokyklose  teikiamų  mokamų paslaugų

kainoraščio patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-157

pripažinimo netekusiu galios“;

2.3.  2016  m.  rugsėjo  29  d.  sprendimą  Nr.  1-296  „Dėl  apgyvendinimo  „Šviesos“

specialiojo ugdymo centro bendrabučio patalpose kainų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-355 pripažinimo netekusiu galios“;

2.4.  2017 m. kovo 30 d.  sprendimą Nr.  1-85 „Dėl  švietimo įstaigų patalpų nuomos

kainų, specialiojo ugdymo centro transporto paslaugos teikimo užmiestyje įkainio patvirtinimo

ir maksimalaus atstumo nustatymo“ su visais vėlesniais pakeitimais;

2.5.  2018 m.  gegužės  31 d.  sprendimą Nr.  1-180 „Dėl  dienos užimtumo paslaugos

mokesčio  Panevėžio  „Šviesos“  specialiojo  ugdymo  centro  mokiniams  atostogų  metu

patvirtinimo“.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Panevėžio miesto savivaldybės interneto

svetainėje.

Elektroninio dokumento nuorašas
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4. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų

registre.

Savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas



PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 
2022 m. liepos 11 d. sprendimu Nr.1-232
 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ
TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

Švietimo įstaigos paslaugos pavadinimas Mato vnt.
Įkainio dydis

Eur

1. Kabinetas, klasė

1.1. Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, 
viešosioms įstaigoms, asociacijoms, labdaros ir paramos 
fondams, kurių veikla susijusi su vaikų ir neįgaliųjų interesais, 
kitiems švietimo teikėjams, vykdantiems neformalųjį vaikų 
švietimą, pagal patvirtintus nuostatus, pagal sudarytas sutartis 
tarp paslaugos teikėjo ir gavėjo (toliau – Savivaldybės švietimo
teikėjai)

1 val. 1,45 Eur 

1.2. kitiems nuomininkams, visiškai patenkinus neformaliojo 
vaikų švietimo poreikį, pagal sudarytas sutartis tarp paslaugos 
teikėjo ir gavėjo (toliau – kitiems nuomininkams)

1 val. 7 Eur

2. Aktų, koncertų salė

2.1. Savivaldybės švietimo teikėjams 1 val. 1,45 Eur

2.2. kitiems nuomininkams 1 val. 12 Eur

3. Sporto salė

3.1. Savivaldybės švietimo teikėjams 1 val. 1,45 Eur

3.2. kitiems nuomininkams 1 val. 20 Eur 

4. Futbolo, krepšinio, tinklinio ir žaidimų aikštės, aikštynai, stadionai

4.1. Savivaldybės švietimo teikėjams 1 val. 1,45 Eur

4.2. kitiems nuomininkams 1 val. 25 Eur

5. Dienos stovyklos vaikams organizavimas su NVŠ veiklos 
programa ir maitinimu (1 asmeniui)

1 diena (8 val.) 10 Eur

6. Muzikos instrumentų nuoma Panevėžio muzikos mokyklos mokiniams 

6.1. ilgalaikis turtas (instrumentai virš 500 Eur) 1 vnt.
1 mokslo metų

pusmečiui
30 Eur

6.2. trumpalaikis turtas (instrumentai iki 500 Eur) 1 vnt.
1 mokslo metų

pusmečiui
20 Eur

6.3. abonementinis mokestis už instrumentų naudojimą 
mokykloje

1 mėn. 2 Eur

7. Renginio dalyvio mokestis 
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7.1. tarptautinis festivalis, konkursas
1 asm. / solistui 20 Eur

Kolektyvui /
ansambliui

10 Eur

7.2. respublikinis festivalis, konkursas
1 asm. / solistui 15 Eur

Kolektyvui /
ansambliui

10 Eur

8. Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro transporto priemonės paslauga 
(1. Transporto paslaugų įkainiai taikomi Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2. Miesto švietimo 
įstaigoms taikomi 50 proc. mažesni transporto paslaugų įkainiai.) 

Mažasis autobusas 
1 val. 1,50 Eur

1 km (be degalų) 0,40 Eur

9. Panevėžio švietimo centras

9.1. kvalifikacijos tobulinimo renginio pažymėjimas 1 vnt. 1 Eur

9.2. šalies lektorių kvalifikacijos tobulinimo renginiai 1 akad. val. 2,50 Eur 

9.3. užsienio lektorių kvalifikacijos tobulinimo renginiai 1 akad. val. 10 Eur

9.4. privalomi kursai pedagoginiams darbuotojams pagal 

„Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą“ 
1 akad. val. 2,10 Eur

10. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ plaukimo baseinas

10.1. neformaliojo ugdymo (plaukimo) užsiėmimai vaikams 
nuo 3 iki 7 metų (ne daugiau nei 7 vaikams) grupėje  
(Savivaldybės švietimo teikėjų auklėtinių 1 grupei)

1 val. 2,90 Eur

10.2. neformaliojo ugdymo (plaukimo) užsiėmimai vaikams 
nuo 3 iki 7 metų (ne daugiau nei 7 vaikams) grupėje
(kitų nuomininkų, visiškai patenkinus neformaliojo vaikų 
švietimo poreikį už mokyklų ribų, 1 grupei)

1 val. 10 Eur

11. Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro paslaugos

11.1. dienos užimtumo paslauga mokinių atostogų metu 1 diena 2 Eur

11.2. apgyvendinimo paslaugos bendrabučio patalpose:

11.2.1. dviviečio kambario be patogumų viena lova 1 para 7 Eur

11.2.2. dviviečio kambario su daliniais patogumais viena lova 
(keturiems kambariams bendra virtuvė, dušas, tualetas)

1 para 10 Eur

11.2.3. dviviečio kambario be patogumų viena lova (kai 
kambaryje apsigyvena 10 ir daugiau žmonių grupė)

1 para 5,50 Eur
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11.2.4. dviviečio kambario su daliniais patogumais viena lova 
(keturiems kambariams bendra virtuvė, dušas, tualetas) (kai 
kambaryje apsigyvena 10 ir daugiau žmonių grupė)

1 para 7,50 Eur

11.2.5. dviviečio kambario be patogumų viena lova  1 mėnuo 105 Eur

11.2.6. dviviečio kambario su daliniais patogumais viena lova 
(keturiems kambariams bendra virtuvė, dušas, tualetas)1 mėnuo

1 mėnuo 144 Eur

Pastabos: 
1.  Panevėžio  miesto  savivaldybės  administracijos  organizuojamiems  renginiams  patalpos
(kabinetai, salės, aikštės), inventorius ir paslaugos suteikiami nemokamai.
2. Transportavimo paslaugos apmokamos paslaugos gavėjo lėšomis.
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