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DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 
(Nuo 2017 m. sausio mėn. 20 d. ne PVM mokėtojas) 

 

    

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas Mato vienetas Kaina eurais 

1. Edukaciniai seminarai, kai klausytojų skaičius iki 10 

1.1. be mokomosios, dalomosios medžiagos 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
24,00 

1.2. su mokomąja medžiaga 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
26,00 

1.3. su mokomąja ir dalomąja medžiaga  
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
28,00 

1.4. su mokomąja, dalomąja ir kita medžiaga 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
31,00 

2. Edukaciniai seminarai, kai klausytojų skaičius iki 20 

2.1. be mokomosios, dalomosios medžiagos  
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
13,00 

2.2. su mokomąja medžiaga 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
16,00 

2.3. su mokomąja ir dalomąja medžiaga  
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
18,00 

2.4. su mokomąja, dalomąja ir kita medžiaga 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
21,00 

3. Edukaciniai seminarai, kai klausytojų skaičius iki 30 

3.1. be mokomosios, dalomosios medžiagos 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
8,00 

3.2. su mokomąja medžiaga 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
10,00 

3.3. su mokomąja ir dalomąja medžiaga 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
13,00 

3.4. su mokomąja, dalomąja ir kita medžiaga 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
16,00 

4. Edukaciniai seminarai, kai klausytojų skaičius  daugiau nei 30 

4.1. be mokomosios, dalomosios medžiagos 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
5,00 

4.2. su mokomąja medžiaga 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
8,00 

4.3. su mokomąja ir dalomąja medžiaga 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
11,00 

4.4. su mokomąja, dalomąja ir kita medžiaga 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
14,00 
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5. Tarptautiniai edukaciniai seminarai 

5.1. be mokomosios, dalomosios medžiagos 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
23,00 

5.2. su mokomąja medžiaga 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
26,00 

5.3. su mokomąja ir dalomąja medžiaga  
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
31,00 

5.4. su mokomąja, dalomąja ir kita 
1 asmeniui 1 diena (iki 

6 akademinių valandų) 
33,00 

6. 

Renginio (konferencijos, seminaro) 

organizavimas įstaigoms, įmonėms ir 

organizacijoms 

1 diena (6 akademinės 

valandos) 
28,00 

2 dienos (12 

akademinių valandų) 
40,00 

7. 
Tarptautinio renginio (konferencijos, 

seminaro) organizavimas 

1 diena (6 akademinės 

valandos) 
86,00 

2 dienos (12 

akademinių valandų) 
144,00 

8. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kursai Klausytojui už 1 val. 3,00 

9. Autobuso nuoma 
1 km. 0,35 

1 val. 4,00 

10. 

Autobuso nuoma, kai nuomos laikas ilgesnis 

negu 8 valandos, autobusą  nuomojant ne 

ilgiau kaip 1 parai 

1 km. 0,35 

1 val. 6,00 

11. Maketavimo paslauga 1 kv. cm (cm2) 0,10 

12. 
Kompiuterinės, vaizdo, foto technikos 

nuoma 
1 vnt. / 1 valandai 5,00 

13. Garso įrašų studijos naudojimas 1 val. 5,00 

14. Patalpos naudojimas renginiui organizuoti 

14.1. mokomosios patalpos: 

14.1.1. be techninės įrangos 1 val. 5,00 

14.1.2. su technine įranga 1 val. 7,00 

14.2. konferencijų salės: 

14.2.1. be techninės įrangos 1 val. 9,00 

14.2.2. su technine įranga 1 val. 14,00 

14.3. sporto salė 

14.3.1. be persirengimo kambarių ir dušo paslaugos 1 val. 6,00 

14.3.2. su persirengimo kambariais ir dušo paslaugomis 1 val. 12,00 

15. 
Kompiuterių klasės naudojimas renginiui 

organizuoti 
1 val. 7,00 

16. Dokumentų  dauginimas kopijavimo aparatu 1A4, 1A3 formato lapas 0,10 

17. Druskininkų švietimo centro pažymėjimas 1 vnt. 1,50 
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