
 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 
 

CENTRO TARYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2020 – 09 –  15 Nr. 10 V –  4 

 

Elektrėnai 
 

Posėdis įvyko:          2020 m. rugsėjo 15 d. 9.00 val.          . 
data (laikas)    

 

Posėdžio pirmininkas:                Jolanta Jasukaitienė            
            (vardas ir pavardė) 

 

Posėdžio sekretorius                  Daiva Strakšienė                  
           (vardas ir pavardė) 

 

Posėdyje dalyvavo šie centro tarybos nariai: direktorė S. Lengvinienė,  L. Ališauskienė, G. 

Paliokas, V. Tichomirovas, K. Sventickienė, J. Jasukaitienė, R. Tubienė, D. Strakšienė, Ž. 

Sadkauskienė. 
 

     DARBOTVARKĖ:   
 

1. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos 

skyrimo mokiniui tvarkos aprašo  svarstymas ir tvirtinimas. 

2. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro Centro tarybos sudėties atnaujinimas ir tvirtinimas. 

  

1.SVARSTYTA. (VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro stipendijos mokėjimo ir 

materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašo svarstymas ir tvirtinimas). 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Lina Ališauskienė pristatė VšĮ Elektrėnų profesinio 

mokymo centro stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašą, 

kuriame nurodytos stipendijų rūšys ir paramos dydžiai, stipendijų bei kitos materialinės paramos 

skyrimo, mokėjimo, nutraukimo tvarka. Stipendijos mokykloje gali būti mokamos už mokymosi 

pažangą ir mokymosi pasiekimus (0,5 - 3 BSI), už dalyvavimą savivaldybės, apskrities ir kt. 

renginiuose garsinant Mokyklos vardą (0,5 - 5 BSI), skiriama socialinė (3 BSI), atitinkant keliamus 

reikalavimus. Materialinės paramos dydis numatomas ne didesnis kaip 3 BSI. 

(Pridedamas VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro stipendijos mokėjimo ir materialinės 

paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašas). 

NUTARTA: 

1. vienbalsiai pritarti VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro stipendijos mokėjimo ir 

materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašo tvirtinimui.  

2. pristatyti VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro stipendijos mokėjimo ir materialinės 

paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašą mokytojų tarybos posėdyje.  

2. SVARSTYTA. (VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro tarybos sudėties atnaujinimas bei 

tvirtinimas). 

Posėdžio pirmininkas Jolanta Jasukaitienė pristatė centro tarybos nuostatus, esamą sudėtį ir 

siūlomus pakeitimus. Siūlyta palikti šiuos centro tarybos narius: įstaigos direktorių Silvą 

Lengvinienę, du vietos bendruomenės deleguotus atstovus – Liną Ališauskienę ir Kintą 

Sventickienę, Mokytojų tarybos deleguotą vyr. profesijos mokytoją Jolantą Jasukaitienę, išbraukti  

mokytojus Vitalijų Tichomirovą, Gediminą Palioką, Daivą Strakšienę, vietoje jų įtraukiant vyr. 

mokytoją Visvaldą Ašmeną, kuris taptų ir posėdžių sekretoriumi. Tėvų atstovais Centro taryboje 

siūlyta patvirtinti Įstaigos tėvų susirinkimo metu deleguotus mokinių tėvus -  Eriką Reviną ir Liną 

Eidukienę, išbraukiant Rasą Tubienę ir Žaną Sadkauskienę, išbraukti buvusius mokinius ir  įtraukti 

Mokinių tarybos deleguotus du naujas atstovus - Modestą Bružaitę ir Nedą Sadauską. 

Po pristatymo ir siūlymų vyko atviras balsavimas. Visi centro tarybos nariai vienbalsiai 

pritarė centro tarybos sudėties atnaujinimui, centro tarybos pirmininku išrinkta Jolanta Jasukaitienė, 

centro tarybos pirmininko sekretoriumi Visvaldas Ašmena. 



 

 

(Pridedama VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro tarybos deleguotų atstovų sąrašas.) 

NUTARTA:  

1. patvirtinti naują VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro tarybos sudėtį. 

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė  

1. Silva Lengvinienė Įstaigos vadovas 

2. Lina Ališauskienė Vietos bendruomenės deleguotas atstovas 

3. Kinta Sventickienė Vietos bendruomenės deleguotas atstovas 

4. Jolanta Jasukaitienė Mokytojų tarybos deleguotas atstovas 

5. Visvaldas Ašmena Mokytojų tarybos deleguotas atstovas 

6. Erika Revina Įstaigos tėvų susirinkimo deleguotas atstovas 

7. Lina Eidukienė Įstaigos tėvų susirinkimo deleguotas atstovas 

8. Modesta Bružaitė Mokinių tarybos deleguotas atstovas 

9.  Nedas Sadauskas Mokinių tarybos deleguotas atstovas 

 

 

Posėdžio pirmininkas       ____________________                 Jolanta Jasukaitienė 
                 (parašas) 

Posėdžio sekretorė                            ____________________                 Daiva Strakšienė 
            (parašas) 

 


