
 

 
 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS  

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 
 

2019 m. kovo 29 d. Nr. TS-29 

Kėdainiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 2019 m. 

vasario 20 d. raštą Nr. 20V-12 „Dėl Kėdainių kalbų mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“, 

Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti teikiamų paslaugų už programas 1 asmeniui kainas: 

1.1. neformaliojo vaikų švietimo programa (2 val./sav.) – 10,00 Eur; 

1.2. neformaliojo vaikų švietimo programa (3 val./sav.) – 12,00 Eur; 

1.3. neformaliojo vaikų švietimo programa (4 val./sav.) – 16,00 Eur; 

1.4. neformaliojo vaikų švietimo programa (ilgalaikė, iki 8 val./sav.) – 20,00 Eur; 

1.5. pasirengimo tarptautiniams užsienio kalbų (IELTS, TOEFL, FCE ir kiti) egzaminams 

laikyti programa (2 val./sav.) – 20,00 Eur; 

1.6. edukacinė programa vaikams ir mokiniams – 3,00 Eur/val.; 

1.7. vaikų poilsio ir užimtumo programa – 30,00–50,00 Eur/5 d.; 

1.8. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa (2 val./sav.) – 15,00 Eur; 

1.9. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa (3 val./sav.) – 20,00 Eur; 

1.10. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa (4 val./sav.)– 25,00 Eur; 

1.11. pavienio mokymosi formos (individualus, savarankiškas, nuotolinis) – 6,00–30,00 

Eur/val. 

2. Nustatyti kitų teikiamų paslaugų kainas: 

2.1. kabineto (iki 40 m2) su interneto ryšiu, kompiuteriu nuoma – 5,00 Eur/val.; 

2.2. kabineto (nuo 40 m2) su interneto ryšiu, kompiuteriu nuoma – 10,00 Eur/val.; 

2.3. archyvinės pažymos apie išklausytus dalykus išdavimas – 5,00 Eur; 

2.4. užsienio kalbos žinių lygio įvertinimas ir pažymos lietuvių ir (ar) pasirinkta užsienio 

kalba išdavimas – 22,00 Eur. 

3. Pripažinti netekusiu galios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. 

sprendimą Nr. TS-152 ,,Dėl Kėdainių kalbų mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ su 

visais jo pakeitimais ir papildymais. 

4. Pavesti vykdyti sprendimą Kėdainių kalbų mokyklos direktoriui. 

5. Sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. balandžio 1 d. 

 

 

 

Savivaldybės meras                Saulius Grinkevičius 

 


