
                                                                 
PATVIRTINTA 

Švenčionių profesinio rengimo centro 

direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. 

įsakymu Nr. OV/2022-56 

 

 

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO PASLAUGŲ, DARBŲ BEI 

PRODUKCIJOS KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS 

  
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Švenčionių profesinio rengimo centro (toliau – Centras) teikiamų paslaugų ir produkcijos 

kainų nustatymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Centro teikiamų paslaugų ir produkcijos  kainas,  

jų apskaičiavimo metodus ir  principus. 

2. Centras, vykdydamas veiklą, numatytą nuostatuose, teikia paslaugas už atlygį. 

3. Pasirinkdamas savą teikiamų paslaugų kainų nustatymo politiką, Centras turi atsižvelgti į šiuos 

veiksnius: teikiamų paslaugų rinkos kainų lygį,  teikiamų paslaugų kaštus. 

  

II SKYRIUS 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

  
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

4.1. kaštai – sąnaudų, priskiriamų Paslaugos savikainai, suma; 

4.2. konkurentai – įstaigos, vykdančios analogišką veiklą toje pačioje  teritorijoje; 

4.3. Paslaugos gavėjai – ūkio subjektai, fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie naudojasi Centro 

teikiamomis paslaugomis ir produkcija; 

4.4. Paslaugos kaina – Centro teikiamos Paslaugos vertė pinigine išraiška, tvirtinama Centro 

vadovo įsakymu, įvertinus konkurentų kainas ir apskaičiavus patirtus kaštus. 

  

III SKYRIUS 

CENTRO GAMINAMA PRODUKCIJA, TEIKIAMOS PASLAUGOS  

 

5.  Vykdydamas veiklą, numatytą nuostatuose, Centras už atlygį teikia šias paslaugas ir tiekia 

produkciją: 

      5.1.  Teikiamos paslaugos: 

           5.1.1. Mokymo kursai (ūkininkų, traktorininkų, miško pjovėjų, siuvėjų); 

           5.1.2. Apgyvendinimo paslaugos; 

           5.1.3. Patalpų (aktų salės, sporto salės, skaityklos, mokomųjų kabinetų) suteikimas pelno 

nesiekiantiems subjektams (viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai), kurių 

pagrindinis veiklos tikslas:  teikti pagalbą ir (arba) socialines paslaugas asmenims, dėl amžiaus, 

neįgalumo ar kitų socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti 

visuomenės gyvenime; teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir 

suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu; tenkinti žmonių fizinio aktyvumo 

poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą; tenkinti etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros 

darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos 

veiklą;         

           5.1.4. Maitinimo paslaugos; 

           5.1.5. Kvalifikacijos, išsilavinimo, kompetencijų vertinimo ir kitų pažymėjimų išdavimas,  

keitimas, dublikatų išdavimas; 

           5.2.  Žemės ūkio produkcija. 
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IV SKYRIUS 

PASLAUGŲ IR PRODUKCIJOS KAINOS  
   

            6. Centro teikiamų paslaugų kainos, kai jos nenustatomos centralizuotai steigėjo nustatytos 

vadovaujantis taisyklių prieduose pateikta metodika: 

6.1.  Mokymo kursų kainos vienam dalyviui: 

6.1.1. Traktorių vairuotojų (Traktorininkų)   235,00 Eur; 

6.1.2. Medkirčio                                             973,84 Eur; 

6.1.3. Medkirčio savišvietos būdu 170,00 Eur; 

6.1.4. Ūkininkavimo pradmenų   egzamino savišvietos būdu      170,00 Eur; 

6.1.5. Ūkininkų kursai                       220,00 Eur. 

6. 2. Apgyvendinimo paslaugos: 

6.2.1. Svečių kambario su įprastomis sąlygomis 1 lovadienio kaina – 11,42 Eur + 21 %  PVM – 

2,58 Eur, viso 14,00 Eur; 

6.2.2.  Svečių kambario su įprastomis sąlygomis 1 lovadienio kaina be patalynės – 7,47  Eur +   

21 % PVM - 1,53 Eur, viso 9,00 Eur; 

6.2.3.  Svečių kambario su pagerintomis sąlygomis 1 lovadienio kaina – 14,93 Eur + 21 %  

PVM     - 3,07 Eur, viso 18,00 Eur. 

6.3. Sporto salės patalpų nuomos valandinis įkainis 9,00 Eur/val.  įskaitant PVM 

6.4. Konferencijų, aktų salių, mokomųjų kabinetų bei skaityklos patalpų trumpalaikės nuomos 

kaina su komunalinėmis paslaugomis (elektra, šildymas, vanduo, valymas, apsauga) vienai dienai – 

45,00 Eur  įskaitant PVM.    

6.5. Maitinimo paslaugos (Patiekalų kainų nustatymo tvarka pateikta priede Nr. 2); 

6.6. Kvalifikacijos, išsilavinimo, kompetencijų vertinimo ir kitų pažymėjimų išdavimas,  

keitimas, dublikatų išdavimas ( LR ŠMM 2002-05-24 įsakymas Nr. 935 „Dėl mokėjimo už išsilavinimo 

pažymėjimo blankus“): 

6.6.1. Asmenys, pageidaujantys gauti išsilavinimo pažymėjimo dublikatus perveda  į Centro 

sąskaitą už: 

6.6.1.1. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą – 2,03 Eur; 

6.6.1.2. Brandos atestatą                                    - 2,90 Eur; 

6.6.1.3. Brandos atestato priedą                        - 1,45 Eur; 

6.6.1.4. Profesinio mokymo diplomą                 - 2,90 Eur; 

   6.6.1.5.  Profesinio mokymo diplomo  priedą    - 1,45  Eur;           

   6.6.1.6. Aukštesniojo mokslo diplomą                - 4,34 Eur; 

   6.6.1.7. Kvalifikacijos pažymėjimą                    -  2,32 Eur; 

   6.6.1.8. Kitus pažymėjimus                                - 1,45 Eur; 

            6.6.2. Asmenys, pageidaujantys gauti traktorininko pažymėjimus perveda į Centro sąskaitą už: 

            6.6.2.1. Traktorininko pažymėjimo keitimą – 20,00  Eur; 

      6.6.2.2. Traktorininko pažymėjimo dublikatą – 25,00 Eur; 

      6.6.2.3. Teorinės ir praktinės dalies kompetencijų vertinimą savišvietos  būdu vienai 

traktorininko ar savaeigės ž.ū. mašinų kategorijai –  120 Eur. 

      7. Už paslaugų kainų nustatymo teisingumą atsako asmenys inicijavę paslaugos teikimą ir kainos 

patvirtinimą. 
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V  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
8. Centro nustatyta  paslaugų kaina  gali būti  tikslinama pasikeitus komunalinių paslaugų 

įkainiams, arba mokesčiams. 

9. Centro direktorius tvirtina  teikiamų paslaugų sąmatas su nurodytomis kainomis  ir pasirašo 

teikiamų paslaugų sutartis, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir galiojančiais teisės aktais. 

10. Centro mokiniams, dalyvaujantiems mokymo kursuose ir kompetencijų vertinime savišvietos 

būdu, taikoma 30 proc. nuolaida. 

___________________________ 
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                                                                                                Švenčionių profesinio rengimo centro   

                                                                                                teikiamų paslaugų ir produkcijos kainų 

                                                                                                nustatymo taisyklių  priedas  Nr. 1  

 

 

Mokymo kursų kainos sudedamosios dalys 

(Ūkininkų, traktorininkų, miško pjovėjų ir kt.) 

 

 Mokymo kursų sąmatų pagrindinės dedamosios dalys: 

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (Vadovaujantis centro vadovo patvirtintais    

įkainiais ir galiojančiais teisės aktais): 

1.1. Darbo užmokestis mokytojams; 

1.2. Darbo užmokestis administracijos darbuotojams; 

1.3. Įnašai socialiniam draudimui. 

2.   Mokomųjų priemonių įsigijimas(Poreikis nustatomas pagal atitinkamų institucijų   

patvirtintas    mokymo programas): 

2.1. Mokymo priemonės; 

2.2. Transporto išlaikymas, degalai; 

2.3. Ryšių paslaugos; 

2.4. Komunalinės paslaugos (el. energija, šildymas, vanduo, kt.); 

2.5. Kitos išlaidos. 

 

___________________________ 
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                                                                                                Švenčionių profesinio rengimo centro   

                                                                                                teikiamų paslaugų ir produkcijos kainų 

                                                                                                nustatymo taisyklių  priedas  Nr. 2  

 

Valgyklos teikiamų maitinimo paslaugų kainos skaičiavimas 

 

1. Maitinimo paslaugos kaina susideda iš dviejų dalių: 

1.1.  Reikalingų  produktų įsigijimo kaina (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį); 

1.2. Patiekalų pagaminimo kaina (darbuotojų darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo 

įmokos, virtuvės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, elektros, vandens ir kitos su maisto gaminimu, 

patiekimu ir pardavimu susijusios sąnaudos). 

         2.  Patiekalų pagaminimo kaina sudaro 50% reikalingų  produktų įsigijimo kainos (įskaitant prekių 

pirkimo pridėtinės vertės mokestį). 

         3. Perparduodamų maisto  prekių (be gamybos išlaidų) antkainis negali viršyti 10%. 

4. Parduodant pagamintus maisto produktus (patiekalus) taikomi trijų dydžių antkainiai: 

4.1. Mokyklos mokiniams be antkainio; 

4.2. Mokyklos darbuotojams 30% dydžio antkainis; 

4.3. Kitiems valgantiems 50% dydžio antkainis; 

5. Pridėtinės vertės mokestis sudaro 21% pagamintų patiekalų kainos. 

 

________________________ 
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                                                                                                Švenčionių profesinio rengimo centro   

                                                                                                teikiamų paslaugų ir produkcijos kainų 

                                                                                                nustatymo taisyklių  priedas  Nr. 3  

 

 

Patalpų nuomos paslaugos kainos skaičiavimas 

 

       

  Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-

306 patvirtintomis „ Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą 

skaičiavimo taisyklėmis“ metinis valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis 

apskaičiuojamas pagal formulę N = V x Kv x Ki/T, kur: N – metinis valstybės nekilnojamojo turto vieno 

kubinio metro nuompinigių dydis;  V – valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro vidutinė 

statybos vertė, neskaičiuojant fizinio nusidėvėjimo, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 1 dienos 

tvirtinama valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiama „Informaciniuose 

pranešimuose“ ( V= 230,71);  Kv – vietovės pataisos koeficientas pagal turto paskirtį ir vietovę, iki 

kiekvienų kalendorinių metų vasario 1 dienos tvirtinamas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 

įsakymu ir skelbiamas „Informaciniuose pranešimuose“ (Kv = 0,24);   Ki – turto valdytojo (nuomotojo) 

parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas, priklausomai nuo turto būklės (Ki = 1,3);  T – 

maksimalus valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimo normatyvas, parinktas pagal maksimalius 

valstybės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nurodytas Taisyklių priede (T= 8 ).  

Mėnesinis valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal 

formulę Nmk = N/12, kur: Nmk – mėnesinis valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro 

nuompinigių dydis; . N – metinis valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių 

dydis.  Perskaičiuojant valstybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydį į vieno 

kvadratinio metro nuompinigių dydį, vieno kubinio metro nuompinigių dydis dauginamas iš patalpos 

aukščio. 

Paskaičiuojama kaina už naudojimąsi  patalpomis: 

Sporto salės; Nmet = 230,71x0,24x1,3/8x3568= 32523,49 Eur; 

                    N mėn = Nmet/12= 32523,49 /12= 2710,29 Eur: 

                    Ndien =Nmėn/30 = 2710,29/30=90,34 Eur 

                                Nval= Ndien/24 = 3,76 Eur. 

____________________________ 


