
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

REKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO STUDIJŲ PRAKTIKOS METU PATIRTŲ IŠLAIDŲ 

KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies 42 punktu:  

1. T v i r t i n u  Vilniaus universiteto studijų praktikos metu patirtų išlaidų kompensavimo 

tvarkos aprašą (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymu 1 punktu patvirtintas aprašas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. 

Iki šio termino Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio vadovo sprendimu 

atitinkamame padalinyje studijuojantiems studentams, neaprūpinamiems maistu mokomųjų, 

profesinių praktikų ir ekspedicijų metu, gali būti skiriami didesnio dydžio maistpinigiai nei nustatyta 

Vilniaus universiteto rektoriaus 2009 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. R-63 „Dėl Vilniaus universiteto 

mokomųjų, profesinių praktikų ir ekspedicijų metu patirtų išlaidų kompensavimo tvarkos 

patvirtinimo“. 

3. P r i p a ž į s t u  Vilniaus universiteto rektoriaus 2009 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. R-63 

„Dėl Vilniaus universiteto mokomųjų, profesinių praktikų ir ekspedicijų metu patirtų išlaidų 

kompensavimo tvarkos patvirtinimo“ neteksiančiu galios nuo 2023 m. sausio 1 d. 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA  

Vilniaus universiteto rektoriaus  

2022 m. gegužės     d. įsakymu Nr.   

 

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDIJŲ PRAKTIKOS METU PATIRTŲ IŠLAIDŲ 

KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Vilniaus universiteto studijų praktikos metu patirtų išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas), siekiant racionaliai ir tikslingai naudoti Vilniaus universiteto (toliau – 

Universitetas) studijų praktikoms skiriamas lėšas, nustato Universiteto organizuojamų ir vykdomų 

mokomųjų, profesinių praktikų ir ekspedicijų (toliau – praktika) metu praktiką atliekančių 

studijuojančiųjų (toliau – studijuojantieji) patirtų išlaidų kompensavimo tvarką. 

2. Aprašas nėra taikomas praktikos išlaidoms, kurios finansuojamos pagal „Erasmus+“ 

programos sutartis. 

3. Praktikos vadovams Universiteto kamieninio akademinio padalinio (toliau – Padalinys) 

vadovo sprendimu gali būti kompensuojamos su vadovavimu praktikai susijusios išlaidos 

vadovaujantis Vilniaus universiteto darbuotojų komandiruočių tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus 

universiteto rektoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. R-582 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų 

komandiruočių tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vilniaus universiteto rektoriaus 2014 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. R-348 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo ir jo formos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

4. Kiekvienai praktikai Padalinio vadovo įsakymu tvirtinama praktikos išlaidų sąmata, kuri 

turi būti suderinta su atsakingu Universiteto Centrinės administracijos Finansų departamento (toliau 

– Finansų departamentas) darbuotoju. Padalinio vadovas užtikrina, kad už praktikai panaudotas lėšas 

būtų atsiskaityta vadovaujantis šiuo Aprašu ir kitais Universiteto teisės aktais. 

5. Studijuojančiajam praktikos atlikimo metu Padalinio vadovo sprendimu užtikrinamas 

maitinimas arba mokami maistpinigiai. Vienam studijuojančiajam, neaprūpinamam maistu, vienai 

parai turi būti skiriama ne mažiau nei 0,05 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio maistpinigiai.  

6. Aprašo 5 punkte numatyti maistpinigiai išmokami už Padalinio vadovo įsakyme dėl 

praktikos nurodytą praktikai atlikti laiką (įskaitant atvykimo ir išvykimo dienas) praktikos vadovui 

pateikus studijuojančiųjų, vykstančių į praktiką, maistpinigių išmokėjimo studentams žiniaraštį 

(toliau – žiniaraštis) (Aprašo priedas). Žiniaraštyje privalomai aiškiai turi būti įrašyti: praktikos 

laikotarpis, studijuojančiojo vardas, pavardė, praktikos dienų skaičius, išmokama bendra suma 

skaičiumi ir žodžiais, pinigų išdavimo data, žiniaraštį surašiusio praktikos organizatoriaus (t. y. 

studentų praktikos administraciniais reikalais besirūpinančio atstovo Padalinyje – praktikos vadovo, 

ar kito už praktikos organizavimą atsakingo Padalinio darbuotojo) vardas, pavardė ir parašas ir 

Padalinio vadovo vardas, pavardė ir parašas. Studentas, pasirašydamas žiniaraštį, patvirtina, kad 

nurodytą pinigų sumą gavo. Jei į žiniaraštį įrašytas studentas į praktiką nevyko, pinigai jam 

neišmokami ir praktikos vadovas privalo neišmokėtus pinigus grąžinti Universitetui.  

7. Praktikos vadovui gali būti išmokamas avansas, skirtas maistpinigių išlaidoms 

planuojamam studentų skaičiui ir praktikos laikotarpiui. Padalinio vadovo įsakyme dėl praktikos 

nurodytas avanso dydis negali viršyti numatomų praktikos išlaidų. Praktikos vadovas, grįžęs iš 

praktikos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi pateikti Finansų departamentui (atitinkamus 

dokumentus apie praktikos metu patirtas faktines išlaidas. Jei iš gauto avanso buvo mokamos išmokos 

(maistpinigiai) studentams, prie faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų privalo būti pateiktas 

užpildytas ir studentų pasirašytas žiniaraštis. Jeigu buvo išmokėtas avansas, o faktinės išlaidos buvo 

mažesnės už avansą – praktikos vadovas privalo grąžinti nepanaudotą avanso likutį.  

8. Studentui, atvykstančiam į praktikos vietą ir išvykstančiam iš jos savarankiškai visų rūšių 

transporto priemonėmis (taip pat nuosavu ar šeimos nario automobiliu), kelionės išlaidos 

nekompensuojamos.  
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9. Studentų atvežimą į praktikos vietą ir išvežimą iš jos, esant poreikiui, pagal Universiteto 

Padalinio praktikos organizatoriaus pateiktą išankstinę paraišką organizuoja Universiteto Turto 

valdymo ir paslaugų centras.  

 

_______________________________ 
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Vilniaus universiteto studijų praktikos 

metu patirtų išlaidų kompensavimo 

tvarkos aprašo  

priedas 

 

MAISTPINIGIŲ IŠMOKĖJIMO VILNIAUS UNIVERSITETO [KAMIENINIO AKADEMINIO 

PADALINO PAVADINIMAS] STUDENTAMS ŽINIARAŠTIS 

 

(Data) 

 

Praktikos / ekspedicijos vieta (-os): .................................. 

 
Eil. 

Nr. 

Studento (-ės) vardas, 

pavardė 

Praktikos / 

ekspedicijos 

laikotarpis 

Dienų 

skaičius 

Maistpinigių 

norma dienai, 

Eur 

Išmokama 

bendra suma, 

Eur 

Gavėjo 

parašas 

1 2 3 4 5 6=4×5 7 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

Iš viso:  

 

 

 

Išmokėjau ..................................................................................................... 
                  (Suma žodžiais, praktikos organizatoriaus vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Kamieninio akademinio  

padalinio vadovas (-ė)     ............................................................................... 
                                              (Vardas, pavardė, parašas) 


