
Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m.birželio 23 d. 

sprendimo Nr. T1-175

1 priedas

(pakeista 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-      )

Eil.

Nr.

Įstaiga, kuriai taikoma 

kaina
Paslaugos pavadinimas

Matavimo 

vnt.
Nauja kaina Pastabos 

1. Bendrojo ugdymo mokyklos Bilieto į diskoteką kaina kitų mokyklų mokiniams vnt. 1,0

Multimedijos projektoriaus nuoma val. 5,8

Nešiojamojo kompiuterio nuoma val. 8,7

Kabinetas (klasė, grupė ar kita ugdymui skirta patalpa) val. 5,0

Bendrojo ugdymo mokyklų sporto aikštynas val./para 5,0 /30,0

Ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų sporto aikštynas
val./para 3,0/15

Sporto salė (miesto bendrojo ugdymo mokyklose) val. 15,0

Sporto salė (rajono bendrojo ugdymo mokyklose)

val. 10,0

Ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų aktų salė

val. 6,0

Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro teikiamų paslaugų kainos

Inventoriaus nuomos kaina

Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centras  
2.

Bilietas į diskoteką

 1. Nemokamai naudotis Plungės rajono savivaldybės 

švietimo paslaugas teikiančių įstaigų 3 punkte 

nurodytomis patalpomis turi teisę: 1.1. Plungės sporto ir 

rekreacijos centras;  1.2. Plungės rajone nemokamai 

veiklą vykdantys sporto klubai, dirbantys su  mokiniais, 

besimokančiais pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas; 1.3. Reprezentacinės rajono 

komandos (kurių sąrašas yra patvirtintas Sporto taryboje) 

ir skirtingų spoto šakų rajono pirmenybių orgaznizatoriai; 

1.4. Nekomerciniai sveikatingumo renginių, sportinių 

varžybų, turnyrų ir kitokio pobūdžio renginių 

organizatoriai, jų vykdymo datas suderinę su nuomotoju iš 

anksto (ne vėliau kaip prieš mėnesį) 1.5. Neformaliojo 

vaikų švietimo (NVŠ) teikėjai, kurių programos yra 

akredituotos, veiklą vykdo nemokamai (pateikus tai 

įrodančius dokumentus) ir dirba su mokiniais, 

besimokančiais pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas.                                                                                                                

2. 3 punkte išvardintomis patalpomis naudojasi su 50 proc 

nuolaida:                                                            1. Plungės 

rajone veiklą  vykdantys sporto klubai, dirbantys su  

mokiniais, besimokančiais pagal pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas;                                                  

2. NVŠ teikėjai, kurių programos yra akredituotos ir kurie 

dirba su mokiniais, besimokančiais pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Įstaigos patalpų nuomos kaina

Nuomininkas už sunaudotą elektrą ir vandenį atsiskaito 

pagal skaitiklių rodmenis.

3.
Visos švietimo paslaugas 

teikiančios įstaigos



Bendrojo ugdymo mokyklų ir Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centro aktų salė

val. 10,0

Darbo vietos nuoma kompiuterių klasėje (ar  nešiojamo 

kompiuterio nuoma (išskyrus Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centrą))

vnt./val. 0,3

Grupės nuoma (be lovos ir patalynės) 1 asmeniui para 3,00
Nuomininkas už sunaudotą elektrą ir vandenį atsiskaito 

pagal skaitiklių rodmenis

Maitinimo paslauga 1 žmogui 13,00
Pusryčiai sudaro 25 proc., pietūs - 45 proc., pavakariai - 

10 proc., vakarienė - 20 proc. patvirtintos kainos

5.
Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus  gimnazija

Bendrabučio  kambario nuoma su lova (be patalynės) 

vienam asmeniui
para 4,0

6.

Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus  gimnazija, 

Specialiojo ugdymo centras

Bendrabučio  kambario nuoma su lova (su patalyne) vienam 

asmeniui
para 6,0

7. "Saulės" gimnazija
Bendrabučio kambario nuoma su lova ir patalyne               (1 

asmeniui)
para 4,0

8. "Saulės" gimnazija Bendrabučio svečių kambario nuoma su lova ir patalyne  (1 

asmeniui)

para 8,0

9.
Mokyklos, turinčios 

bendrabučius
Mokestis už bendrabutį (moksleiviui)

Mokiniai, besimokantys mokykloje, mokyklos 

bendrabutyje gyvena nemokamai

10.
Alsėdžių S.Narutavičiaus  ir 

"Saulės" gimnazijos
Vakarienės norma mokiniui, esančiam iš mažas pajamas 

gaunančios šeimos

vnt. 2,0

Apmokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų

 Švietimo paslaugas teikiančių įstaigų mokyklinių autobusų nuomos kaina

Mokinių apgyvendinimas bendrabutyje

 1. Nemokamai naudotis Plungės rajono savivaldybės 

švietimo paslaugas teikiančių įstaigų 3 punkte 

nurodytomis patalpomis turi teisę: 1.1. Plungės sporto ir 

rekreacijos centras;  1.2. Plungės rajone nemokamai 

veiklą vykdantys sporto klubai, dirbantys su  mokiniais, 

besimokančiais pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas; 1.3. Reprezentacinės rajono 

komandos (kurių sąrašas yra patvirtintas Sporto taryboje) 

ir skirtingų spoto šakų rajono pirmenybių orgaznizatoriai; 

1.4. Nekomerciniai sveikatingumo renginių, sportinių 

varžybų, turnyrų ir kitokio pobūdžio renginių 

organizatoriai, jų vykdymo datas suderinę su nuomotoju iš 

anksto (ne vėliau kaip prieš mėnesį) 1.5. Neformaliojo 

vaikų švietimo (NVŠ) teikėjai, kurių programos yra 

akredituotos, veiklą vykdo nemokamai (pateikus tai 

įrodančius dokumentus) ir dirba su mokiniais, 

besimokančiais pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas.                                                                                                                

2. 3 punkte išvardintomis patalpomis naudojasi su 50 proc 

nuolaida:                                                            1. Plungės 

rajone veiklą  vykdantys sporto klubai, dirbantys su  

mokiniais, besimokančiais pagal pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas;                                                  

2. NVŠ teikėjai, kurių programos yra akredituotos ir kurie 

dirba su mokiniais, besimokančiais pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

4. Liepijų mokykla

3.
Visos švietimo paslaugas 

teikiančios įstaigos



11.

Švietimo paslaugas 

teikiančios įstaigos, turinčios 

mokyklinius autobusus

Mokyklinio autobuso nuoma 1 km. 0,8

Naudojimasis baseinu 1 asmeniui val. 4,0Naudojimasis baseinu ir hidroterapeuto konsultacija 1 

asmeniui val. 4,0

Ergoterapeuto konsultacija 1 asmeniui val. 4,0
Kitos (šviesos, garso, smėlio, dailės) terapijos 1 asmeniui val. 4,0

Kineziterapeuto konsultacija val. 4,0

Psichologo konsultacija val. 4,0
Logopedo, specialiojo pedagogo konsultacija val. 4,0

Muzikinės komunikacijos užsiėmimas val. 4,0

Popamokinis vaikų užimtumo organizavimas mėn. 30,0

 1-4 klasių mokiniams vnt. 3,7

5-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams vnt. 4,3

Mokiniams negyvenantiems bendrabutyje ir gaunantiems 

nemokamą maitinimą (tik pietūs) vnt. 2,0

Seminaro kaina klausytojui  val. nuo 0,3 iki 8,7 

Užsienio kalbos ir Informacinių komunikacinių

technologijų (toliau – IKT) kursų dalyvio mokestis už

vieną lektoriaus kontaktinio darbo valandą:

kai grupėje mažiau negu 10 dalyvių asmeniui 2,5

kai grupėje daugiau negu 10 dalyvių asmeniui 2

už kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą  vnt. 1,2

 Lektoriams už seminarų, kursų  vedimą mokama pagal  

jų kvalifikacines kategorijas;

Lektoriams už seminarų, kursų paskaitų vedimą 

mokama pagal autorines sutartis, individualios veiklos 

pažymas ir verslo liudijimus 

val.  iki 145 

Mokestis už edukacines išvykas nuomotu transportu -

pagal kiekvienai edukacinei išvykai parengtą sąmatą

Administracinis mokestis už 1 kvalifikacijos tobulinimo

programos parengimą 
vnt. 30

Konferencijos dalyvio mokestis diena 6

14.

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro teikiamų paslaugų kainos

12. Specialiojo ugdymo centras

Mokinių maitinimas (dienos maitinimo norma)

Specialiojo ugdymo centras13.

Plungės paslaugų ir švietimo 

pagalbos centras

Specialiojo ugdymo centro teikiamų paslaugų kainos

Paslaugos teikiamos ikimokyklinio, priešmokyklinio bei 

mokyklinio amžiaus vaikams (išskyrus Specialiojo 

ugdymo centro mokinius), turintiems įvairiapusių raidos 

sutrikimų (autizmo spektro sutrikimus), bei šių vaikų 

tėvams (globėjams, rūpintojams pedagogams)



15.

Ikimokyklinį ugdymą 

vykdančios įstaigos, Plungės 

specialiojo ugdymo centras

Antkainis maisto patiekalų paruošimui proc. 25,0
Antkainis taikomas įstaigos darbuotojų maitinimui nuo 

panaudotų maisto produktų kainos (įstaigoms, turinčioms 

savo valgyklas)


