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VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI 
NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (toliau vadinama –           
Centras) stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui nuostatai nustato          
stipendijų fondo apskaičiavimą, paskirstymą ir materialinės paramos skyrimą tiems mokiniams,          
kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją.  

2. Šių nuostatų tikslas – užtikrinti vienodas stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos            
skyrimo mokiniams, kurie mokosi Centre siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją sąlygas, nustatyti           
konkretūs stipendijų ir materialinės paramos dydžius, skatinti tuos mokinius, kurie gerai mokosi            
ir aktyviai dalyvauja Centro veikloje.  

3. Stipendijos ir materialinė parama skiriamos neviršijant metams patvirtinto stipendijų          
fondo. 

II SKYRIUS 
STIPENDIJŲ IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS 

 
4. Pažangiems Centro mokiniams mokama trijų dydžių stipendija: 0,27 bazinės socialinės           

išmokos dydžio, 0,40 bazinės socialinės išmokos dydžio ir 0,76 bazinės socialinės išmokos            
dydžio.  
5. Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų (kiekvieno pusmečio  

pažymių vidurkio). Stipendijos mokamos mokiniams pagal šią tvarką: 
5.1. Visiems I-ojo kurso mokiniams pirmąjį pusmetį mokama minimali 0,27 bazinės socialinės            
išmokos dydžio stipendija. 

5.2. 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija mokama labai gerai ir gerai            
besimokantiems mokiniams, kurių pusmečio pažymių vidurkis yra: 
5.2.1. turintiems vidurinį išsilavinimą – 9 balai ir daugiau; 

5.2.2. siekiantiems vidurinio išsilavinimo kartu su profesinio mokymo programa – 8 balai            
ir daugiau; 

5.3. 0,40 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija mokama gerai ir vidutiniškai           
besimokantiems mokiniams, kurių pusmečio pažymių vidurkis yra: 
5.3.1. turintiems vidurinį išsilavinimą – 8 balai ir daugiau; 

5.3.2. siekiantiems vidurinio išsilavinimo kartu su profesinio mokymo programa – 7 balai            
ir daugiau; 

5.4. 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija mokama visiems pažangiems,          
silpnai besimokantiems mokiniams. 

5.5. Visiems pažangiems specialiųjų poreikių mokiniams mokama 0,76 bazinės         
socialinės išmokos dydžio stipendija.  

5.6. III kurso mokiniams stipendija mokama pagal mokinių, turinčių vidurinį išsilavinimą  
stipendijų mokėjimo tvarką. 

5.7. Mokiniams, grįžusiems iš akademinių atostogų ir neturintiems įsiskolinimų, stipendija          
mokama pagal paskutinio pusmečio pažymių vidurkį. 
6. Stipendija neskiriama: 
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6.1. Mokiniui, antrą kartą besimokančiam pagal pirminio profesinio mokymo ir programas; 
6.2. nepažangiam mokiniui, turinčiam bent vieną nepatenkinamą pusmečio įvertinimą. Mokiniui          
nustatytu laiku likvidavus įsiskolinimus mokama 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio          
stipendija;  

6.3. II kurso mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo kartu su profesinio          
mokymo programa, neišlaikiusiems brandos egzaminų, stipendija nemokama vieną pusmetį; 

7. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas Centro direktorės įsakymu:  
7.1. pašalinus mokinį iš Centro; 
7.2. suteikus mokiniui akademines atostogas; 

7.3. už Centro vidaus tvarkos, teisėtvarkos taisyklių pažeidimus, blogą lankomumą (be 
pateisinamos priežasties per mėnesį praleidus daugiau nei 20 pamokų ) grupių vadovai yuri teisę 
kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai ir neskirti stipendijos ir už mažesnį nei 20 praleistų pamokų 
skaičių; 

7.4. pareiškus mokiniui griežtą papeikimą, stipendija jam nemokama iki atskiro          
mokinio elgesio svarstymo; 

8. Materialinė parama, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, gali būti skiriama ne           
dažniau kaip kartą per pusmetį:  

8.1. mokiniams, dėl sunkios socialinės ir materialinės šeimos padėties; 
8.2. mokiniams, auginantiems vaikus, netekusiems vieno iš tėvų, gyvenantiems         

daugiavaikėse šeimose. 
8.3. mokiniai, norėdami gauti materialinę pašalpą, turi pateikti socialinę padėtį          

patvirtinančius dokumentus (pažymos iš darbo biržos, mirimo liudijimai, pažymos apie šeimos           
sudėtį ir kt. ). 
8.4. materialinė parama negali viršyti 2 maksimalių stipendijų dydžių. 

9. Materialiai mokinys gali būti skatinimas:  
9.1. už aktyvią popamokinę veiklą, dalyvavimą renginiuose, konkursuose, varžybose ne          

daugiau kaip vieną kartą per pusmetį 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija; 
9.2. papildomai už gerą mokymąsi ir labai gerą pamokų lankomumą (nepraleidus nei            

vienos pamokos) vieną kartą per pusmetį, 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija; 
9.3. papildomai už dalyvavimą vidurinio ugdymo dalykų olimpiadose, respublikinėse          

varžybose ar konkursuose užėmus prizines vietas, 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio           
stipendija.  

9.4. papildomai už atliktus konkrečius darbus ne pamokų metu reprezentuojant centrą už            
jo ribų, 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija. 
            10. Iš stipendijų fondo galima apmokėti: 
            10.1.  mokinių keliones į olimpiadas, varžybas, konkursus, kitus renginius; 
            10.2.  dienpinigiams skiriama 5,20 eurų; 
            10.3.  esant poreikiui, mokinių apgyvendinimą 10.1. punkte nurodytų renginių metu. 

11. Stipendija, materialinė parama mokiniui išmokama paskutinę mėnesio darbo dieną          
pervedant į mokinio buhalterijai pateiktą banko sąskaitą. Jeigu banko sąskaita nepateikta           
stipendija sulaikoma ir išmokama tuomet kada mokinys pristato banko sąskaitą iki kalendorinių            
metų pabaigos. 

12. Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui nuostatai parengti          
vadovaujantis LR Vyriausybės 2007-12-17 nutarimu Nr. 1388 „Dėl stipendijos mokėjimo ir           
materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo          
programas, ir aukštesniųjų studijų studentui tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

_______________________ 
 
APROBUOTA APROBUOTA 
2017-08-31 Centro tarybos posėdyje, 2017-09-08 Centro mokinių tarybos    

posėdyje protokolas Nr. 8V-4 protokolas Nr. 7V-7 


