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VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO STIPENDIJŲ 

MOKĖJIMO IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO MOKINIUI, 

SIEKIANČIAM ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) stipendijų 

mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo mokiniui, siekiančiam įgyti pirmąją kvalifikaciją, 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato stipendijų fondo apskaičiavimą, paskirstymą ir kitos 

materialinės paramos teikimą, mokėjimą ir nutraukimą tiems mokiniams, kurie mokosi valstybės 

finansuojamose vietose pagal profesinio mokymo programas ar jų modulius (toliau kartu – 

Programa), siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją.  

2. Pagal Aprašą skiriamų stipendijų ir kitos materialinės paramos tikslas − skatinti mokinius, 

kurie mokosi pagal Programas, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, už jų mokymosi pažangą ir 

geriausius mokymosi pasiekimus, už dalyvavimą įvairiose Centro veiklose, didinti profesinio 

mokymo prieinamumą ir mokymosi sąlygas mokiniams, pablogėjus jų socialinei ir materialinei 

padėčiai, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  

3. Stipendijos ir materialinė parama skiriama neviršijant metams patvirtinto stipendijų 

fondo. 

4.  Pažangūs mokiniai – Centro mokiniai, neturintys akademinių (dalykų/modulių) skolų. 

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS, KITA MATERIALINĖ PARAMA IR JŲ DYDŽIAI 

 

5. Centre gali būti skiriamos šios stipendijos: 

5.1. mokymosi stipendija (už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus) skiriama pagal 

šią tvarką: 

5.1.1. visiems I-o kurso mokiniams pirmą pusmetį mokama 0,5 bazinės socialinės išmokos 

dydžio stipendija; 

5.1.2. po I pusmečio rezultatų suvedimo, II pusmečiui,  mokiniams, siekiantiems vidurinio 

išsilavinimo kartu su profesinio mokymo programa, skiriama: 

5.1.2.1. 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija labai gerai ir gerai besimokantiems 

mokiniams, kurių pusmečio pažymių vidurkis yra 8,0 balo ir daugiau; 
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5.1.2.2. 1,0 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija gerai besimokantiems mokiniams, 

kurių pusmečio pažymių vidurkis yra 7,0 balo ir daugiau; 

5.1.2.3. 0,5 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija mokama visiems pažangiems 

silpnai besimokantiems mokiniams. 

5.1.3. po mokymosi pusmečio mokiniams, turintiems vidurinį išsilavinimą: 

 5.1.3.1. 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija mokama labai gerai ir gerai 

besimokantiems mokiniams, kurių pusmečio pažymių vidurkis yra 9,0 ir daugiau; 

5.1.3.2. 1,0 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija gerai besimokantiems mokiniams, 

kurių pusmečio pažymių vidurkis yra 8,0 balo ir daugiau; 

 5.1.3.3. 0,5 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija mokama visiems pažangiems 

silpnai besimokantiems mokiniams; 

 5.1.3.4. visiems pažangiems mokiniams, kurių mokymosi vidurkis yra 9,0 balo ir daugiau, 

turintiems vidurinį išsilavinimą ir pagal pateiktą prašymą su darbo grafiku iš centro administracijos 

turintiems leidimą atsiskaityti nuotoliniu būdu, praleisti kontaktines pamokas dėl darbo įmonėse, 

mokama 1 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija.  

5.2. III kurso mokiniams stipendija mokama pagal mokinių, turinčių vidurinį išsilavinimą,  

stipendijų mokėjimo tvarką. 

5.3. visiems pažangiems specialiųjų poreikių mokiniams mokama 1 bazinės socialinės  

išmokos dydžio stipendija; 

5.4. mokiniams, grįžusiems iš akademinių atostogų ir neturintiems įsiskolinimų, stipendija 

mokama pagal paskutinio pusmečio pažymių vidurkį. 

5.5. mokymosi stipendija skiriama ne ilgesniam kaip pusmečio laikotarpiui ir mokama 

kiekvieną mėnesį nustatyta tvarka. 

5.6. Už dalyvavimą veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių 

organizacijų, kultūrinėje, sportinėje, teikėjo savivaldos, profesinio informavimo, prisidedant prie 

profesinio mokymo populiarinimo), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose 

bei konkursuose (toliau kartu vadinama – veiklos) gali būti skiriama vienkartinė mokymosi 

stipendija (už veiklas)  iki  2 bazinių socialinių išmokų dydžio.  

5.6.1.  stipendija mokiniui už dalyvavimą veiklose, už tą pačią veiklą ir rezultatus skiriama 

vieną kartą per mokslo metus.  

5.7. Socialinė stipendija yra 2 bazinių socialinių išmokų dydžio ir gali būti skiriama pagal 

šią tvarką: 

 5.7.1. socialinė stipendija gali būti skiriama mokiniui, kai prašymo skirti socialinę 

stipendiją priėmimo metu mokinys atitinka bent vieną šio Aprašo 5.7.1. punkte numatytą kriterijų ir 

pateikia Komisijai tai patvirtinančius dokumentus. 
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5.7.1.1  mokiniui, kuris yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, arba vienas gyvenantis 

asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nurodytas sąlygas; 

5.7.1.2. mokiniui iš šeimos, auginančios (globojančios) tris ar daugiau vaikų iki 18 metų, 

arba mokiniui, kuris pats augina (globoja) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų; 

5.7.1.3. mokinio specialiesiems ugdymosi poreikiams dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų tenkinti, 

išskyrus mokinius, kuriems pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 38 straipsnio 

2 dalį teisės aktų nustatyta tvarka skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama. 

5.7.1.4. socialinė stipendija skiriama ne ilgesniam kaip pusmečio laikotarpiui ir mokama 

kiekvieną mėnesį nustatyta tvarka. 

6. Pasibaigus stipendijos už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus skyrimo 

laikotarpiui ar socialinės stipendijos skyrimo laikotarpiui, mokinys turi teisę į atitinkamos 

stipendijos paskyrimą naujam laikotarpiui šio Aprašo nustatyta tvarka. 

 7. Iš stipendijos fondo galima skirti: 

7.1. 5,20 eur dienpinigiams; 

7.2. esant poreikiui, mokinių apgyvendinimui 5.6. punkte nurodytų renginių metu. 

     8. Kita materialinė parama, ne didesnė kaip 2 bazinių socialinių išmokų dydžio, iš valstybės 

biudžeto lėšų ne dažniau kaip kartą per pusmetį gali būti teikiama mokiniams, kurių materialinė 

būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimų giminaičių, globėjų, rūpintojų, sutuoktinio, partnerio, 

sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių 

globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas mokinys, ligos ar mirties, stichinės 

nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pateikti šių mokinių rašytiniai prašymai ir atitinkamą 

aplinkybę patvirtinantys dokumentai. Iš kitų finansavimo šaltinių materialinė parama mokiniams 

gali būti teikiama ir kitais teikėjo numatytais atvejais, kai mokiniams būtina sudaryti palankias 

mokymosi sąlygas. 

8.1. Mokiniai, norėdami gauti materialinę paramą, turi pateikti prašymą ir socialinę padėtį 

patvirtinančius dokumentus (pažymos iš darbo biržos, mirimo liudijimas, pažymos apie šeimos 

sudėtį ir kt.) Centro stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo mokiniui komisijai 

(toliau – Komisija). 

8.2. Prašymas ir kiti dokumentai teikiami už posėdžių medžiagos rengimą atsakingam 

Komisijos nariui – socialiniam pedagogui. 

9. 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, kai mokinys pristato banko sąskaitą iki kalendorinių metų pabaigos. 
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III SKYRIUS 

STIPENDIJŲ IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS, MOKĖJIMAS  IR 

NUTRAUKIMAS 

 

 10. Stipendijos ir kita materialinė parama mokiniams apskaičiuojama vadovaujantis Aprašu, 

neviršijant skirtų valstybės biudžeto lėšų, kurios pirmiausia paskirstomos mokymosi stipendijoms 

už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus, likusios lėšos skiriamos socialinėms stipendijoms, 

materialinei paramai, mokymosi stipendijoms už dalyvavimą veiklose. 

 11. Stipendijoms ir kitai materialinei paramai skirti Centro direktoriaus įsakymu sudaryta 

Komisija, kuri analizuoja mokymosi stipendijos už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus, 

mokymosi stipendijos už dalyvavimą veiklose, socialinės stipendijos, kitos materialinės paramos 

skyrimo galimybes fiksuoja tai protokoluose ir pritaria arba nepritaria direktoriaus įsakymui. 

 12. Mokymosi stipendija grupės vadovo siūlymu teikiama svarstyti Komisijai ir skiriama 

mokiniams atsižvelgiant į šio Aprašo nustatytus kriterijus. 

 13. Mokiniams, vykstantiems į užsienį pagal Europos Sąjungos ar kitas mainų programas, 

paskirta mokymosi stipendija mokama mokymosi užsienyje laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip pusmetį. 

 14. Mokymosi stipendija už dalyvavimą veiklose, atsižvelgus į šio Aprašo nustatytus 

kriterijus, mokiniui gali būti skirta grupės vadovo, mokytojų, administracijos teikimu arba paties 

mokinio prašymu. Komisijai kartu su raštišku teikimu ar mokinio prašymu pridedami dalyvavimą 

veiklose liudijantys dokumentai, straipsnių kopijos ar nuorodos į informacijos šaltinius, 

pagrindžiančius mokinio dalyvavimą veiklose. 

             15. Prašymas ir kiti dokumentai teikiami už posėdžių medžiagos rengimą atsakingam 

Komisijos nariui – socialiniam pedagogui. 

16. Stipendijų ir kitos materialinės paramos mokėjimas nutraukiamas: 

 16.1. nepažangiam mokiniui, turinčiam bent vieną nepatenkinamą pusmečio įvertinimą. 

Mokiniui nustatytu laiku likvidavus įsiskolinimus mokama 0,5 bazinės socialinės išmokos dydžio 

stipendija;   

16.2. II kurso mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo kartu su profesinio mokymo 

programa, neišlaikiusiems brandos egzaminų, stipendija nemokama vieną pusmetį; 

16.3. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui; 

16.4. pašalinus mokinį iš Centro; 

16.5. suteikus mokiniui akademines atostogas; 

16.6. už Centro vidaus tvarkos, teisėtvarkos taisyklių pažeidimus, blogą lankomumą (be 

pateisinamos priežasties per mėnesį praleidus daugiau nei 40 pamokų ). Grupių vadovai turi  

teisę kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai bei neskirti stipendijos ir už mažiau nei 40 praleistų pamokų;  
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16.7. pareiškus mokiniui griežtą papeikimą, stipendija jam nemokama iki atskiro mokinio 

elgesio svarstymo; 

16.8. už profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų nevykdymą. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Tas pats mokinys gali gauti mokymosi stipendiją, socialinę stipendiją ir kitą materialinę 

paramą vienu metu. 

18.  Stipendijos ir kita materialinė parama skiriama ir jų mokėjimas nutraukiamas Centro 

direktoriaus įsakymu. 

19. Aprašas keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Centro direktoriaus 

įsakymu. 

_______________________ 

 

APROBUOTA      APROBUOTA 

2020-09-17 Centro tarybos posėdyje,           2020-09-16 Centro mokinių tarybos 

protokolo Nr. 8V-7                  posėdyje, protokolo Nr. 7V-11 

 


