
 

 

PATVIRTINTA 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 

centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 

d. įsakymu Nr. V- 268 

      

STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI, 

KURIS KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRE MOKOSI PAGAL 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMAS ĮGYTI PIRMĄJĄ 

KVALIFIKACIJĄ, TVARKOS APRAŠAS   

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal 

formaliojo profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato stipendijų fondo apskaičiavimą, paskirstymą ir materialinės paramos 

skyrimą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokiniams.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Vyriausybės 2005 

m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 876 patvirtinto ,,Dėl Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos 

skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos nuostatomis.  

3. Šio Aprašo tikslas – užtikrinti vienodas stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos 

skyrimo sąlygas mokiniams (toliau – mokiniai), kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo 

programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją valstybės finansuojamose vietose; skatinti mokinius, 

kurie gerai mokosi ir aktyviai dalyvauja Centro veikloje. 

4. Stipendijos ir materialinė parama skiriamos neviršijant metams patvirtinto stipendijų 

fondo. 

5. Mokiniams stipendijos ir materialinė parama mokama pavedimu į mokinio asmeninę 

banko sąskaitą. 

II. STIPENDIJŲ SKYRIMAS 
 

6. Stipendijos skiriamos pažangiems mokiniams skyriaus vedėjo teikimu Centro 

direktoriaus įsakymu. Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų. 

7. Pirmo kurso mokiniams skiriama 0,35 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio 

stipendija. 

8. Antro ir trečio kurso pažangiems mokiniams stipendijos yra skiriamos: lyginant 

atitinkamo skyriaus grupės mokinių vidurkius su bendru skyriaus atitinkamo bazinio išsilavinimo 

mokinių (toliau – skyriaus vidurkis) pažymių vidurkiu. Mokiniams, kurių pažymių vidurkis 

mažesnis už skyriaus vidurkį, skiriama 0,53 BSI dydžio stipendija. 

9. Antro ir trečio kurso pažangiems mokiniams, kurių pažymių vidurkis didesnis arba lygus 

skyriaus vidurkiui, skiriama 0,7 BSI dydžio stipendija. 

10. Praktikos arba baigiamojo modulio („Įvado į darbo rinką“) bei  vasaros atostogų metu 

skiriama 0,27 BSI dydžio stipendija. 

11. Mokiniams, likvidavusiems įsiskolinimus nustatytu laiku, atitinkama stipendija 

skiriama nuo kito mėnesio 1 d. 

12. Mokiniams, kurie gerai mokosi ir aktyviai dalyvauja Centro veikloje, stipendija 1 

mėnesio laikotarpiui gali būti didinama iki 0,76 BSI dydžio. Tai įforminama skyriaus vedėjo 

teikimu direktoriaus įsakymu. 

13. Stipendija gali būti didinama: 

13.1. mokiniams, atstovaujantiems Centrą tarptautiniuose, respublikiniuose bei apskrities 

renginiuose; 

13.2. konkursų, viktorinų, olimpiadų, sportinių varžybų nugalėtojams ir prizininkams; 

13.3. mokiniams, aktyviai dalyvaujantiems bendruomenės gyvenime; 

13.4. mokiniams už aktyvią veiklą socialinėse akcijose; 
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13.5. kitais atvejais skyriaus vedėjo siūlymu. 

14. Stipendija neskiriama: 

14.1. mokiniams, kurie jau turi profesinę kvalifikaciją; 

14.2. nepažangiems mokiniams; 

14.3. mokiniams, besimokantiems pameistrystės forma; 

14.4. mokiniams, kuriems vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė. 

15. Stipendijų skyrimas kas mėnesį svarstomas skyrių mokytojų susirinkimuose; 

surašomas protokolas.  

16. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

16.1. pašalinus mokinį iš Centro; 

16.2. suteikus mokiniui akademines atostogas; 

16.3. pažeidus mokinio elgesio taisykles; 

16.4. mokiniui gavus nuobaudą;  

16.5. mokiniui, nuo jo mokymosi pradžios praėjus 30 kalendorinių dienų, nepateikus banko 

sąskaitos, į kurią turėtų būti pervedama stipendija,  numerio; 

16.6. mokiniui, kuriam pradėta vykdyti laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė. 

17. Punktas dėl lankomumo (pažeidus mokinio elgesio taisykles) taikomas, mokiniui 

praleidus be pateisinamos priežasties 20 pamokų per mėnesį.  

18. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas skyriaus vedėjo teikimu Centro direktoriaus 

įsakymu. 

19.  Mokiniams iš stipendijos leidžiama išskaičiuoti už: 

18.1. bendrabučio ar kito Centro turto sugadinimą ar sunaikinimą pagal materialinės žalos 

nustatymo aktą; 

18.2. už bendrabučio mokesčio įsiskolinimą; 

18.3. negrąžintus vadovėlius ir kitas knygas; 

18.4. skolas pagal gautus vykdomuosius raštus. 

 

III. MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS 
 

19. Materialinė parama, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, direktoriaus įsakymu gali 

būti skiriama ne dažniau kaip 2 kartus per metus.  

20. Materialinė parama gali būti skiriama: 

21.1. mokiniams iš šeimų arba vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems teisę gauti arba 

gaunantiems piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės  socialinės   paramos 

nepasiturinčioms  šeimoms  ir  vieniems  gyvenantiems  asmenims įstatymą; 

21.2. mokiniams, netekusiems vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ar esantiems iš šeimų, 

auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, 

profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose; 

21.3. mokiniams, auginantiems neįgalųjį vaiką;  

21.4. tėvų ar artimų šeimos narių mirties (mokinio mokymosi laikotarpiu) atveju; 

21.5. nelaimės atveju (gaisras, avarija, sunki liga ar susižalojimas); 

21.6. kitais atvejais skyriaus vedėjo siūlymu. 

21. Materialinės paramos dydis negali viršyti 2 maksimalių stipendijų dydžio. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

23. Aprašas įsigalioja patvirtinus Centro direktoriaus įsakymu. 

24. Už Aprašo priežiūrą ir atnaujinimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

_________________________________________ 

 
SUDERINTA 

Mokinių tarybos posėdžio  

2019 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu (protokolas Nr. 1) 


