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MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS
SIEKDAMI ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS
MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją
kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos skyrimo nuostatai (toliau –
Nuostatai) nustato stipendijoms ir kitai materialinei paramai skiriamų valstybės biudžeto lėšų
apskaičiavimo, stipendijų ir kitos materialinės paramos skyrimo, mokėjimo ir nutraukimo
mokiniams, kurie mokosi valstybės finansuojamose vietose pagal profesinio mokymo programas
ar jų modulius (toliau kartu – Programa) siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarką, stipendijų ir
kitos materialinės paramos dydžius.
2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.
rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 876 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d.
nutarimo Nr. 987 redakcija) patvirtintu Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo
programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos
teikimo tvarkos aprašu.
3. Pagal Nuostatus skiriamų stipendijų ir kitos materialinės paramos tikslas yra
skatinti mokinius, kurie mokosi pagal Programas, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, už jų
mokymosi pažangą ir geriausius mokymosi pasiekimus, už dalyvavimą įvairiose veiklose,
profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose, didinti profesinio
mokymo prieinamumą ir mokymosi sąlygas mokiniams, pablogėjus jų socialinei ir materialinei
padėčiai, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
STIPENDIJŲ FONDO APSKAIČIAVIMAS
5. Stipendijos ir kita materialinė parama mokiniams apskaičiuojama neviršijant
skirtų valstybės biudžeto lėšų, kurias Mokykla pirmiausia paskirsto mokymosi stipendijoms už
mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus, o likusios lėšos skiriamos socialinėms stipendijoms,
materialinei paramai, mokymosi stipendijoms už dalyvavimą veiklose.
6. Lėšos stipendijoms ir kitai materialinei paramai skaičiuojamos taip: 70 procentų
mokinių, besimokančių pagal Programas, skaičiuojama po 0,76 bazinės socialinės išmokos (BSI)
dydžio mokėjimą per mėnesį.
III SKYRIUS
STIPENDIJŲ SKYRIMAS
7. Stipendijos svarstomos ir skiriamos direktoriaus įsakymu patvirtintos Komisijos.
8. Stipendijų skyrimas įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
9. Mokykloje mokiniams gali būti skiriama:
9.1. mokymosi stipendija;
9.2. socialinė stipendija;

9.3. kita materialinė parama.
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10. Mokymosi stipendija skiriama:
10.1. už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus;
10.2. už dalyvavimą veiklose, atstovavimą mokyklai (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).
11. Mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus grupės
vadovo siūlymu teikiama Komisijai svarstyti ir skiriama atsižvelgiant į mokinio pažangumo
vidurkį:
Mokinio pažangumo vidurkis (balai)
[10]
[9; 10)
[8; 9)
[7; 8)
[6; 7)
[5; 6)

Skiriamos stipendijos dydis
BSI
Eurai
3
120,00
2
80,00
1
40,00
0,76
30,40
0,6
24,00
0,5
20,00

12. Mokinio mokymosi stipendijos dydžio skaičiavimui pažangumo vidurkis
nustatomas:
12.1. I kurso ir naujai atvykusiems mokiniams – pagal I pusmečio pažymių vidurkį;
12.2. II kursų mokinių – I kurso metinių pažymių vidurkį;
12.3. III kurso mokinių I pusmetis nustatomas pagal II kurso specialybės dalykų
metinių pažymių vidurkį; II pusmetis – pagal III kurso I pusmečio pažymių vidurkį.
12.4. grįžusiems iš akademinių atostogų – pagal nuostatų 13.1, 13.2 ir 13.3 punktus,
priklausomai nuo besimokančiojo kurso;
12.5. gamybinės praktikos metu stipendija mokama pagal mokymosi bei praktikos
tikrinimo rezultatus.
13. Į pirmą kursą ir naujai priimtiems mokiniams, pirmąjį mokymosi pusmetį
skiriama 0,5 BSI dydžio (19,50 (devyniolika eurų penkiasdešimt centų) mokymosi stipendija. Ji
skiriama atsižvelgiant į mokinio dalyvavimą ugdymo procese. Antrąjį pusmetį ir kituose kursuose
stipendija mokama atsižvelgiant į pusmečio mokymosi rezultatus ir lankomumą.
14. Pirmo kurso mokiniams už rugsėjo mėnesį stipendija mokama spalio mėnesį.
Už spalio mėnesį stipendija mokama lapkričio mėn. ir t. t. Lapkričio, gruodžio mėnesiais (pagal
finansines galimybes) mokiniams turi būti pilnai išmokėta jiems priklausanti stipendija.
15. Už vasaros atostogų mėnesius, stipendija skiriama pagal antro pusmečio
rezultatus.
16. Mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus bei
dalyvavimą ugdymo procese skiriama vieno pusmečio laikotarpiui, pažangiems, įsiskolinimus
likvidavusiems per 2 mėnesius mokiniams, bei jų atostogų ir gamybinės praktikos metu.
Mokymosi stipendija mokama kiekvieną mėnesį grupių vadovams užpildžius žiniaraštį (1 priedas)
iki einamojo mėnesio 15 d. ir jį pasirašius atsakingiems mokiniams.
17. Mokymosi stipendija už nedalyvavimą ugdymo procese už einamąjį mėnesį
nemokama:
17.1. už 24 nepateisintas pamokas per mėnesį;
17.2. už mokinio elgesio taisyklių bei mokyklos vidaus tvarko pažeidimus
(direktoriaus įsakymu yra skiriama pastaba);
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18. Mokiniams, vykstantiems pagal Europos Sąjungos ar kitas mainų programas,
paskirta mokymosi stipendija Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytu pagrindu mokama mokymosi
užsienyje laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip pusmetį.
19. Mokymosi stipendija už dalyvavimą Veiklose grupės vadovo, mokytojų,
administracijos teikimu arba paties mokinio prašymu skiriama už:
Veikla
Profesinio meistriškumo konkursai, olimpiados,
konkursai, sporto varžybos respublikoje
Profesinio meistriškumo konkursai, olimpiados,
konkursai, sporto varžybos regione, rajone
Profesinio meistriškumo konkursai, olimpiados,
konkursai, sporto varžybos mokykloje
Už dalyvavimą socialinėje-pilietinėje,
savanoriškoje, kultūrinėje veikloje:
-respublikoje
-regione
-rajone
-mokykloje

Užimta vieta
I
II
III
I
II
III
I
II
III

BSI
5
4
3
3
2
1
1
0,7
0,5

Eurai
200,00
160,00
120,00
120,00
80,00
40,00
40,00
28,00
20,00

-

1
0,7
0,6
0,5

40,00
28,00
24,00
20,00

20. Teikiant raštišką prašymą Komisijai dėl mokymosi stipendijos už dalyvavimą
Veiklose skyrimo, pridedami dokumentai, pagrindžiantys mokinio dalyvavimą Veiklose.
21. Mokymosi stipendija už dalyvavimą Veiklose skiriama tam pačiam mokiniui du
kartus per kalendorinius metus.
22. Nesant pakankamai lėšų iš stipendijų mokėjimo fondo už Veiklas, Mokykla gali
skirti stipendiją ne pinige išraiška iš kitų finansavimo šaltinių.
23. Socialinė stipendija (Priedas Nr. 2) skiriama mokiniui, kai prašymo skirti
socialinę stipendiją priėmimo metu mokinys atitinka bent vieną iš kriterijų ir pateikia Komisijai tai
patvirtinančius dokumentus:
23.1. mokinys 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;
23.2. mokinys yra iš šeimos, auginančios (globojančios) tris ir daugiau vaikų iki 18
metų, arba mokinys, kuris pats augina (globoja) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų;
23.3. socialinė stipendija skiriama 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.
24. Socialinė stipendija yra 3 BSI dydžio (117,00 (vienas šimtas septyniolika eurų),
skiriama ne ilgesniam kaip pusmečio laikotarpiui ir mokama kiekvieną mėnesį.
25. Kita materialinė parama iš valstybės biudžeto lėšų svarstoma ir skiriama
rašytiniu mokinio prašymu ir atitinkamas aplinkybes patvirtinančiais dokumentais:
25.1. dėl mokinio sunkios materialinės padėties;
25.2. dėl tėvų (globėjų) mirties;
25.3. dėl mokinio ilgalaikės (ilgiau negu 1 mėn.) ligos, patirtos sunkios traumos,
stichinės nelaimės ar turto netekimo;
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25.4. Kai mokiniui reikia sudaryti palankias mokymosi sąlygas, Mokykla gali teikti
materialinę paramą mokiniams iš kitų finansavimo šaltinių.
26. Kitos materialinės paramos dydis ne didesnis kaip 3 BSI (117, 00 (vienas šimtas
septyniolika eurų).
27. Tas pats mokinys gali gauti mokymosi stipendiją, socialinę stipendiją ar kitą
materialinę paramą vienu metu.
28. Pasibaigus stipendijos už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus skyrimo
laikotarpiu ar socialinės stipendijos skyrimo laikotarpiui, mokinys turi teisę į pirmiau nurodytos
atitinkamos stipendijos paskyrimą naujam laikotarpiui šių Nuostatų nustatyta tvarka.
IV SKYRIUS
STIPENDIJŲ IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS NUTRAUKIMAS
27. Stipendijų ir kitos materialinės paramos mokėjimas nutraukiamas:
27.1. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui;
27.2. su mokiniu nutraukus profesinio mokymo sutartį;
27.3. mokiniui suteikus akademines atostogas;
27.4. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;
27.5. mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų.
28. Mokymosi stipendija Nuostatų 10.1. papunktyje nurodytu pagrindu neskiriama:
28.1. mokiniui, kuris turi profesinę kvalifikaciją arba kvalifikacinį laipsnį – visą
mokymosi laikotarpį;
28.2. nepažangiam mokiniui (turinčiam nors vieno dalyko/modulio nepatenkinamą
pusmečio įvertinimą) – kitą pusmetį.
29. Stipendijos ir kita materialinė parama skiriama ir jų mokėjimas nutraukiamas
direktoriaus įsakymu.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Stipendijos ir kita materialinė parama mokiniams pervedama į mokinio bankinę
sąskaitą.
31. Iš mokiniui paskirtos stipendijos gali būti išskaičiuojama:
31.1. nuostoliai už sugadintą mokyklos turtą;
32.2. nuostoliai už negrąžintus vadovėlius, knygas, kitus spaudinius;
33.3. pagal vykdomuosius raštus.
__________________

Stipendijų mokėjimo nuostatų
1 priedas
VARĖNOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
MOKYMOSI STIPENDIJŲ MOKĖJIMO ŽINIARAŠTIS
GRUPĖ:..............................
KURSAS:...........................
DATA:.................................
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Pažangumo
vidurkis

Skiriama
stipendija

Stipendija
neskiriama

1.
2.
3.
4.
Iš viso:
Grupės vadovas

……………..

Grupės seniūnas

….………….

Atsakingas (-a) už lankomumą

….…………

Išmokama
suma Eur

Stipendijų mokėjimo nuostatų
2 priedas
VARĖNOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
MOKYMOSI STIPENDIJOS UŽ DALYVAVIMĄ VEIKLOSE, SOCIALINĖS
STIPENDIJOS MOKĖJIMO ŽINIARAŠTIS
GRUPĖ:................
DATA:.......
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Pavardė, vardas

Stipendijos rūšis(€)

Iš viso:

Grupės vadovas

……………..

Grupės seniūnas

….………….

Atsakingas (-a) už lankomumą

….…………

Išmokama
suma

