
                                                     

                                                PATVIRTINTA 

                                                                                     Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų 

                                                                  rengimo centro direktoriaus 

                                                                                          2019 m. lapkričio 4  d. įsakymu Nr. V1- 88 

 

„CERESIT“ VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ 

RENGIMO CENTRO MOKINIAMS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. „CERESIT“ vardinės stipendijos skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja „CERESIT“ 

vardinės stipendijos (toliau – Stipendija), kuri steigiama atsižvelgiant į „Henkel Balti OÜ“ (toliau  - Įmonė) 

ir VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro (toliau -  Įstaiga) bendradarbiavimą, Stipendijos dydį, skyrimo, 

mokėjimo sąlygas, tvarką ir pretendentų Stipendijai gauti atrankos kriterijus. 

2. Stipendijos tikslas – populiarinti, skatinti ir remti profesijos mokymąsi Lietuvos profesinėse mokyklose 

bei supažindinti apdailininko (statybininko) specialybės mokinius su kokybiškais „Ceresit“ prekės ženklo 

produktais. 

3. Stipendiją steigia „Henkel Balti OÜ“. Stipendija mokama iš „Henkel Balti OÜ“ tam tikslui skiriamų 

lėšų.  

4. Stipendija skiriama vienam pusmečiui (nuo atitinkamų metų vasario 1 d. iki birželio 30 d.) dviems VšĮ 

Vilniaus statybininkų rengimo centro apdailininko (statybininko) mokymo programos mokiniams  (toliau - 

Mokiniams) atitinkantiems šiuose Nuostatuose numatytus reikalavimus. 

5. Nuostatai parengti vadovaujantis direktoriaus įsakymu 2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. V1 - 62 patvirtinta 

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo tvarka ir  „CERESIT 

profesinio mokymo stipendijos tvarka (Priedas Nr.1). 

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI 

ATRANKOS KRITERIJAI 

6. Pretenduoti į Stipendiją gali 2 kurso mokiniai iki 26 metų (imtinai), besimokantys apdailininko 

(statybininko) specialybės, pirminiame profesiniame mokyme. 

7. Stipendija skiriama mokiniams už išskirtinius mokymosi rezultatus, už dalyvavimą profesinių gebėjimų 

konkursuose, už dalyvavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose meistriškumo konkursuose bei aktyvų 

dalyvavimą bendruomenės veikloje. 

8. Skiriamos 2 Stipendijos (viena – Fabijoniškių  skyriaus mokiniui ir viena – Viršuliškių skyriaus 

mokiniui). 

9. Stipendija skiriama vienam pusmečiui  (nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki birželio 30 d.). 

10. Stipendijos dydis - 100 Eur (vienas šimtas eurų) per mėnesį vienam mokiniui.  



11. Mokinys, gavęs stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. 

12. Mokinys, norintis gauti Stipendiją, VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro direktoriui pateikia: 

12.1. prašymą vardinei stipendijai gauti iki 2020 m. sausio 31 d. ( Fabijoniškių sk. – 105 kabinete, Viršuliškių 

skyriuje – 214 kabinete) (Priedas Nr.2); 

12.2. grupės vadovo ir profesijos mokytojų rekomendacijas (Priedas Nr.3); 

12.3. dokumentus įrodančius dalyvavimą profesinių gebėjimų konkursuose, nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose meistriškumo konkursuose bei bendruomenės veikloje. 

13. Kandidatams  atrinkti, „Ceresit“  vardinei stipendijai gauti, sudaroma VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo 

centro vertinimo komisija (toliau – Komisija):  

13.1. Komisijos pirmininkė – Daina Kiršanskienė; 

13.2. Komisijos nariai – Alma Briedienė, Nijolė Burokienė, Alesia Ilgevičienė, Aldona Lukminienė, Asta 

Lukšienė, Vytautas Nekrošius, Jeronimas Mikiparavičius. 

14. Paraiškos vertinamos iki vasario 10 d. remiantis šiais kriterijais: 

14.1. mokymosi pasiekimai, pusmečio vidurkis ne mažesnis 8,0 balo;  

14.2. pamokų lankomumas; 

14.3. pasiekimai konkursuose ir bendruomenės veikloje; 

14.4. kandidato pokalbis su komisijos nariais ir Įmonės atstovais. 

15. Komisijos sprendimas priimamas balsų dauguma ir įforminamas protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje 

dalyvavę komisijos nariai. 

16. Komisija išrinktų pretendentų Stipendijai gauti duomenis (išrinktų pretendentų sąrašas, taip pat šių 

kandidatų prašymai ir kiti susiję dokumentai) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikia įmonės 

„Henkel Balti OÜ“ atstovui. 

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA 

17. Įstaiga informuoja „Henkel Balti OÜ“ įmonės atstovus apie paskirtą Stipendiją mokiniams. Stipendijos 

gavėjo sutartį rengia „Henkel Balti OÜ“ įmonės atstovai ir pasirašo su mokiniu. 

18. Stipendija mokama iš „Henkel Balti OÜ“ lėšų, pasirašius stipendijos gavimo sutartį su mokiniu. 

Stipendijos davėjas įsipareigoja sumokėti Stipendijos gavėjui Stipendiją vieną kartą per mėnesį ne vėliau 

kaip iki kito mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos. Stipendija mokama pervedant pinigus į asmeninę Stipendijos 

gavėjo banko, esančio Lietuvoje, sąskaitą. 

19. Informacija apie mokinius, gaunančius „Ceresit“ vardinę stipendiją, viešinama VšĮ Vilniaus statybininkų 

rengimo centro interneto svetainėje ir Įstaigos organizuojamų renginių metu.  

20. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras kviečia „Henkel Balti OÜ“ atstovus į svarbiausius Įstaigos 

renginius bei suteikia galimybę pristatyti „Henkel Balti OÜ“veiklą. 

21. Stipendija neskiriama (arba jos mokėjimas nutraukiamas): 



21.1. Jei Mokinys pradeda blogiau mokytis, pažeidžia viešąją tvarką, išeina akademinių atostogų, sustabdo 

arba nutraukia mokymosi sutartį; 

21.2. „Henkel Balti OÜ“ iniciatyva, jei gaunama informaciją apie Mokinį, kuri gali kompromituoti „Henkel 

Balti OÜ“ įmonę ar Įstaigą; 

22.3. „Henkel Balti OÜ“ pasilieka teisę nutraukti stipendijos mokėjimą dėl nenumatytų priežasčių, prieš 1 

(vieną) mėnesį pranešdama apie tai Mokiniui ir Įstaigai. 

22.4. Visais atvejais stipendijos skyrimas ar mokėjimas nutraukiamas direktoriaus įsakymu. 

23. Nutraukus stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų panaudojimo klausimas 

sprendžiamas „Henkel Balti OÜ“ir Įstaigos susitarimu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

24. Šie nuostatai įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 4  d.  

25. Ginčai, kylantys dėl stipendijos mokėjimo, sprendžiami šalių susitarimu.  

26. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami ir įsigalioja tada, kai juos pasirašo abi šalys. 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1 

 CERESIT Vocational Training 

Scholarship  

„CERESIT“ profesinio mokymo 

stipendija  

   

 The CERESIT Vocational Training 

Scholarship is a monthly grant paid by 

Henkel Balti OÜ to support the studies of up 

to 26-year-old (incl.) young people obtaining 

vocational education. The Scholarship aim is 

to popularise, promote and support the 

acquisition of vocational education of the 

Lithuanian schools providing vocational 

education and introduce high-quality Ceresit 

trademark products to future finishers 

(constructors). 

„CERESIT“ profesinio mokymo 

stipendija yra įmonės „Henkel Balti OÜ“ 

kas mėnesį mokama paramos suma, skirta 

jauniems iki 26 metų (imtinai) profesinio 

mokymo įstaigų studentams remti. 

Stipendijos tikslas yra populiarinti, skatinti 

ir remti profesijos mokymąsi Lietuvos 

profesinėse mokyklose bei supažindinti 

būsimus apdailininkus (statybininkus) su 

kokybiškais „Ceresit“ prekės ženklo 

produktais. 

   

1.  The contents and payment procedure of 

the CERESIT Scholarship 

„CERESIT“ stipendijos esmė ir 

mokėjimo tvarka 

1.1.  The CERESIT Scholarship consists of a 

specific amount of money (EUR 100) paid 

out monthly in the period of active study.  

 „Ceresit“ stipendiją sudaro nustatyta 

pinigų suma (100 EUR), kuri mokama kas 

mėnesį aktyviuoju studijų laikotarpiu.  

1.2.  The Scholarship is paid to up to two students 

from one educational institution. 

Stipendija mokama ne daugiau kaip 2 

vienos mokymo įstaigos studentams. 

1.3.  Necessary additional products and study 

materials are sent by Henkel Balti OÜ to the 

Scholarship Holder on a needs basis and 

according to the agreement with the studies 

supervisor. 

Reikalingus papildomus gaminius ir studijų 

medžiagą „Henkel Balti OÜ“ perduoda 

stipendiatui pagal poreikį ir susitarimą su 

studijų vadovu. 

1.4.  The recipients of the Scholarship are decided 

by the Scholarship Committee of Henkel 

Balti OÜ in cooperation with the 

construction school on the basis of received 

applications. 

Dėl stipendijų skyrimo pagal gautas 

paraiškas sprendžia „Henkel Balti OÜ“ 

„Ceresit“ stipendijų komitetas, 

bendradarbiaudamas su statybos mokykla. 

   

2.  Requirements to applicants Reikalavimai pretendentui: 

2.1.  A CERESIT Scholarship applicant must be 

at least in the second year of his studies, full-

time daytime student of up to 26 years of age 

(incl.) acquiring vocational education in a 

vocational education institution of the 

Republic of Lithuania. 

„CERESIT“ stipendijos pretendentas turi 

būti studentas iki 26 metų (imtinai), 

studijuojantis Lietuvos Respublikos 

profesinio mokymo įstaigos dieniniame 

skyriuje 2 kurse. 

2.2.  Students of the GENERAL 

CONSTRUCTION and INTERIOR 

FINISHING specialty can apply for the 

Scholarship as of the second year. 

Į stipendijas gali pretenduoti 

BENDROSIOS STATYBOS ir VIDAUS 

APDAILOS srities studentai nuo antro 

kurso. 

2.3.  A Scholarship applicant must comply with 

the following requirements: 

Pretendentai į stipendiją turi atitikti šias 

sąlygas: 

2.3.1.  The average grade must be at least 8 on a 

ten-point scale. The average grade is 

calculated on the basis of study results of 

specialty subjects in the assessed semesters. 

Pažymių vidurkis turi būti ne mažesnis 

kaip 8 dešimtbalėje sistemoje. Pažymių 

vidurkis apskaičiuojamas pagal vertinamų 

semestrų specialybės dalykų mokymosi 

rezultatus. 

2.3.2.  The results of practical study activities must 

be excellent. The student shows interest in 

their specialty, actively participates in 

Praktinio mokymo rezultatai turi būti 

pavyzdiniai. Studentas turi domėtis savo 

specialybe, aktyviai dalyvauti mokymo 

procese, optimaliai naudotis medžiagomis 



studies, uses materials optimally and uses 

tools and the work place prudently. 

ir darbo vietoje rūpestingai elgtis su darbo 

priemonėmis. 

2.3.3.  The student represents the school in at least 

one competition of vocational skills. 

Studentas per mokslo metus turi atstovauti 

mokyklai bent viename profesinių 

gebėjimų konkurse. 

   

3.  Procedure for applying for the CERESIT 

Scholarship 

Paraiškos „Ceresit“ stipendijai gauti 

teikimo tvarka: 

3.1.  In order to apply for the CERESIT 

Scholarship, the CERESIT Scholarship 

Committee of Henkel Balti OÜ must receive 

the following documents: 

Norint kreiptis dėl „CERESIT“ stipendijos, 

reikia įmonės „Henkel Baltic OÜ“ 

„Ceresit“ stipendijų komitetui pateikti 

šiuos dokumentus: 

3.1.1.  application; Prašymą 

3.1.2.  recommendation of supervisor and a 

vocational teacher + assessment on a five-

point scale;  

Grupės vadovo ir profesijos mokytojų 

rekomendacija ir užpildytas vertinimas 

penkiabalėje sistemoje  

3.1.3.  extract of study results. Mokymosi rezultatų išrašas 

3.2.  A CERESIT Scholarship applicant shall fill 

and submit the application form by 31 

January 2020 in the admission office 

( Ateities str. 28 - room 105, Laisvės str. 53 - 

room 214). 

Prašymą vardinei stipendijai 

gauti  pateikiama raštu iki 2020 m. sausio 

31 d. ( Ateities g. 28 – 105 kabinete, 

laisvės pr. 53 – 214 kabinete). 

   

4.  Obligations of parties Šalių įsipareigojimai 

4.1.  Henkel Balti OÜ is obliged to transfer the 

Scholarship amount to the Scholarship 

Holder’s bank account on the agreed date 

once a month. 

„Henkel Balti OÜ“ įsipareigoja kiekvieno 

mėnesio sutartą dieną pervesti piniginę 

stipendijos sumą į stipendiato banko 

sąskaitą. 

4.2.  The Scholarship Holder must commit to the 

studies in a way that enables them to fulfil 

the conditions specified in Clause 2. 

Stipendiatas įsipareigoja mokytis taip, kad 

tenkintų 2 skyriuje išdėstytas sąlygas. 

4.3.  The Scholarship Holder must refrain from 

any such behaviour that damages the 

reputation of the Scholarship Provider and/or 

any third persons who have entered into a 

contract with them. 

Stipendiatas turi susilaikyti nuo veiksmų, 

kurie kenktų stipendijos teikėjo ir (arba) su 

juo sutartį sudariusios trečiosios šalies 

reputacijai. 

4.4.  The Scholarship Holder’s educational 

institution is permitted to place and/or use 

advertising materials upon agreement with 

Henkel Balti OÜ and must organise media 

coverage at their own cost. 

Stipendiato mokymo įstaiga, susitarus su 

„Henkel Balti OÜ“, leidžia montuoti ir 

(arba) naudoti reklaminę medžiagą ir savo 

lėšomis informuoja apie tai žiniasklaidą. 

4.5.  If necessary, technical consultants of Henkel 

Balti OÜ will organise additional product 

training for the vocational institution’s 

teachers and students. 

„Henkel Balti OÜ“ techniniai konsultantai 

prireikus organizuoja papildomus 

mokymus apie gaminius profesinio 

mokymo įstaigos dėstytojams ir 

studentams. 

   

5.  Termination and interruption of the 

Scholarship 

Stipendijos mokėjimo pabaiga ir 

nutraukimas 

5.1.  The monthly payment of the CERESIT 

Scholarship terminates with the end of the 

academic year 2019/2020. 

„CERESIT“ stipendijų mėnesinės įmokos 

baigiamos mokėti pasibaigus 2019/2020 

mokslo metams. 

5.2.  If the reason for the interruption in studies is 

leaving the educational institution or the 

average of the Scholarship Holder’s specialty 

grades falls below 8 points, Henkel Balti OÜ 

Jei studijų nutraukimo priežastis yra 

mokymosi nutraukimas arba jei stipendiato 

pažymių vidurkis nukrenta žemiau 8 balų, 

„Henkel Balti OÜ“ turi teisę sustabdyti 



has the right to terminate the payment of the 

Scholarship without the right of recovery.  

įmokų mokėjimą stipendiatui be stipendijos 

atnaujinimo teisės.  

5.3.  The CERESIT Scholarship can be 

interrupted for a specified term due to the 

Scholarship Holder’s long-term illness or 

military obligation. The Scholarship Holder 

or their educational institution must 

immediately inform Henkel Balti OÜ in 

writing of such events. In order to restore the 

Scholarship, the Scholarship Holder must 

submit a respective written application to 

Henkel Balti OÜ. 

„CERESIT“ stipendijos mokėjimas gali 

būti sustabdytas nustatytam laikotarpiui dėl 

stipendiato sunkios ilgalaikės ligos ar karo 

tarnybos prievolės. Tokiais atvejais 

stipendiatas ar jo mokymo įstaiga turi 

nedelsiant raštu pranešti apie tai „Henkel 

Balti OÜ“. Norėdamas atnaujinti 

stipendiją, stipendiatas turi pateikti 

atitinkamą rašytinį prašymą „Henkel Balti 

OÜ“. 

5.4.  Henkel Balti OÜ retains the right to 

terminate the Scholarship due to unexpected 

circumstances by informing the Scholarship 

Holder thereof one (1) month in advance. 

„Henkel Balti OÜ“ pasilieka teisę nutraukti 

stipendijos mokėjimą dėl nenumatytų 

priežasčių, prieš 1 (vieną) mėnesį 

pranešdama apie tai stipendiatui. 

   

6.  Final Provisions Baigiamosios nuostatos 

6.1.  The Parties must proceed from valid 

legislation in all issues not regulated in these 

conditions for establishing a scholarship.  

Spręsdamos klausimus, kurie nėra aptarti 

stipendijos skyrimo sąlygose, šalys 

vadovaujasi taikomais teisės aktais.  

6.2.  All disputes arising from performance of the 

Scholarship will be resolved by the Parties 

by mutual agreement. Failing agreement, the 

disputes are resolved according to the 

legislation of the Republic of Estonia.  

Ginčai, kylantys dėl stipendijos mokėjimo, 

sprendžiami šalių susitarimu. Nepasiekus 

susitarimo ginčai sprendžiami Estijos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

6.3.  Any amendments and supplements must be 

made in written form and these will enter 

into force when signed by both Parties. 

Visi sutarties pakeitimai ir papildymai 

įforminami ir įsigalioja tada, kai juos 

pasirašo abi šalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr.2 

                                                                                                                                     Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų 

                                                                                                                 rengimo centro direktoriaus 

                                                                                                                                        2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V1- 88 

 

 

 
 

(VARDAS PAVARDĖ) 

 
 

(padalinys) (mokymo programa) 

 
 

     (el. paštas)                                                                                                          (telefonas) 

 
 

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo  

centro direktorei 

 
PRAŠYMAS 

DĖL VARDINĖS STIPENDIJOS 

20_   -  -   
 
 

Prašau man skirti ............................................................................................................................. 

„CERESIT“ vardinę stipendiją.  

 

 už mokymosi pasiekimus/rezultatus ________________ 
                                                                      (pusmečio vidurkis) 

 už pamokų lankomumą, 

 už dalyvavimą profesinių gebėjimų konkursuose, 

 už dalyvavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose meistriškumo konkursuose,  

 už dalyvavimą bendruomenės veikloje. 

 

 

 
 

Pridedu šiuos dokumentus: 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 
 

 

                                                                                         (parašas, vardas, pavardė) 



 

 

Priedas Nr.3 

                                                                                                                                  Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų 

                                                                                                                 rengimo centro direktoriaus 

                                                                                                                                        2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V1- 88 

 

 

GRUPĖS VADOVO IR PROFESIJOS MOKYTOJŲ REKOMENDACIJOS FORMA 

 

 

Mokinio vardas ir pavardė _______________________________________________________________ 

 

Grupės vadovo rekomendacija (auklėtinio mokymosi veikla, lankomumas, pusmečio rezultatai, 

visuomeninė veikla, stipriosios pusės): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

I pusmečio vidurkis: ____________________________ 

 

Profesijos mokytojų (Praktikų) rekomendacija (): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Grupės vadovas           ______________________________       ____________________   ______________ 
                                                                (Vardas, pavardė)                                                                  (parašas)                                     (data) 

  

Profesijos mokytojas ______________________________       ____________________   ______________ 
                                                                (Vardas, pavardė)                                                                  (parašas)                                     (data) 

  

 

 

 


