
 

 

PATVIRTINTA 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 

centro 2020 m. rugsėjo 23 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-243 

      

 

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRO MOKINIŲ, KURIE 

MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMI ĮGYTI PIRMĄJĄ 

KVALIFIKACIJĄ, STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS 

TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių, kurie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre mokosi valstybės 

finansuojamose vietose pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, 

stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato stipendijoms ir kitai materialinei paramai skiriamų 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. 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“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimo Nr. 987 redakcijos nuostatomis.  

3. Šio Aprašo tikslas – skatinti mokinius už jų mokymosi pažangą ir geriausius mokymosi 

pasiekimus, už dalyvavimą įvairiose Centro 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. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas.  

 

II. STIPENDIJOS, KITA MATERIALINĖ PARAMA IR JŲ DYDŽIAI 

 

5. Mokiniams gali būti mokamos dviejų tipų stipendijos: mokymosi stipendija ir 

socialinė stipendija. 

6. Mokymosi stipendija gali būti skiriama:  

6.1. už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus (skiriama didžiausia 3 bazinių 

socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio, mažiausia – 0,5 BSI dydžio mokymosi stipendija); 

6.2. už dalyvavimą Centro veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir 

nevyriausybinių organizacijų, kultūrinėje, sportinėje, savivaldos, profesinio informavimo, 

prisidedant prie profesinio mokymo populiarinimo), profesinio meistriškumo konkursuose, 

dalykinėse olimpiadose bei konkursuose (skiriama didžiausia 5 BSI dydžio, mažiausia – 0,5 BSI 

dydžio mokymosi stipendija). 

7. Socialinė stipendija skiriama:  

7.1. mokiniui, kuris yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis 

asmuo, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nurodytas sąlygas; 
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7.2. mokiniui, esančiam iš šeimos, auginančios (globojančios) tris ir daugiau vaikų iki 18 

metų, arba mokiniui, kuris pats augina (globoja) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų;  

7.3. 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.  

8. Socialinė stipendija yra 3 BSI dydžio. 

9. Kita materialinė parama iš valstybės biudžeto lėšų gali būti teikiama mokiniams, kurių 

materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, globėjų, rūpintojų, sutuoktinio, 

partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat 

išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas mokinys, ligos ar 

mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pateikti šių mokinių rašytiniai prašymai ir 

atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai. Iš kitų finansavimo šaltinių materialinė parama 

mokiniams gali būti teikiama ir kitais Centro numatytais atvejais, kai mokiniams  būtina sudaryti 

palankias mokymosi sąlygas. 

10. Kitos materialinės paramos dydis - ne didesnis kaip 3 BSI.   

 

III. STIPENDIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS 

 

11. Lėšos stipendijoms ir kitai materialinei paramai skaičiuojamos taip: 70 procentų 

mokinių, besimokančių pagal Programas, skaičiuojama po 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio 

mokėjimą per mėnesį. 

12. Pirmiausia paskirstomos lėšos mokymosi stipendijoms už mokymosi pažangą ir 

mokymosi pasiekimus, likusios lėšos skiriamos socialinėms stipendijoms, materialinei paramai, 

mokymosi stipendijoms už dalyvavimą veiklose. 

13. Stipendijos ir materialinė parama skiriamos neviršijant metams patvirtinto stipendijų 

fondo. 

14. Stipendijos mokiniams skiriamos nepriklausomai nuo jų mokymosi formos (grupinė ar 

pavienė) bei būdo (kasdienio, mišraus, nuotolinio). 

15. Stipendijoms ir kitai materialinei paramai skirti mokymo skyriuose sudaromos 

komisijos (toliau – Komisijos) ne mažiau kaip iš 3 asmenų,  kurių sudėtyje yra skyriaus vedėjas ir 2 

skyriaus mokytojų atstovai.  

16. Mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus grupės vadovo 

siūlymu teikiama Komisijai svarstyti ir skiriama mokiniams mokslo metų pusmečio (toliau – 

pusmetis) laikotarpiui, atsižvelgus į jų mokymosi pažangą bei mokymosi rezultatus pagal nustatytus 

kriterijus:  

16.1. stipendijos skiriamos pažangiems mokiniams: 

16.1.1. mokiniams, besimokantiems eksperimentinėse programose, visą mokymosi 

laikotarpį mokama 0,5 BSI dydžio mokymosi stipendija; 

16.1.2. už pirmą mokymosi pusmetį (kol nėra mokymosi Centre rezultatų) 45, 60, 90, 110 

kreditų apimties profesinio mokymo programų mokiniams mokama 0,5 BSI dydžio mokymosi 

stipendija; 

16.1.3. modulinių programų (45, 60, 90, 110 kreditų apimties) ir dalykinių profesinio 

mokymo programų mokiniams už antrą-ketvirtą mokymosi pusmetį1 (išskyrus praktiką arba 

baigiamąjį modulį „Įvadas į darbo rinką“) mokymosi stipendija skiriama:  

16.1.3.1. esant mokinio pusmečio pažymių vidurkiui 4-9,69,  mokama 0,5 BSI dydžio 

stipendija;  

16.1.3.2. esant mokinio pusmečio pažymių vidurkiui 9,70-9,89,  mokama 1,5 BSI dydžio 

stipendija; 

16.1.3.3. esant mokinio pusmečio pažymių vidurkiui 9,90-10,  mokama 3 BSI dydžio 

stipendija; 

                                                 
1 mokiniams, 2020-2021 m.m. besimokantiems modulinių profesinio mokymo programų II kurse, stipendijų skyrimui 

III pusmečiui skaičiuojamas metinis I kurso pažymių vidurkis 
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16.1.4. pagal I-ojo pusmečio rezultatus  stipendija skiriama - nuo vasario 1 d. iki birželio 30 

d., pagal II pusmečio rezultatus - nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.; 

16.1.5. mokiniams, likvidavusiems įsiskolinimus nustatytu laiku, atitinkamo dydžio 

stipendija skiriama nuo kito mėnesio 1 d.; 

16.1.6. praktikos arba baigiamojo modulio („Įvadas į darbo rinką“) metu skiriama 0,5 BSI 

dydžio mokymosi stipendija; 

16.1.7. vasaros atostogų metu skiriama 0,5 BSI dydžio mokymosi stipendija; 

16.1.8. mokiniams, grįžusiems iš akademinių atostogų, kol nėra jų pusmečio mokymosi 

rezultatų, mokama 0,5 BSI dydžio stipendija; 

16.1.9. mokiniams, vykstantiems pagal Europos Sąjungos ar kitas mainų programas, paskirta 

stipendija mokama mokymosi užsienyje laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip pusmetį;  

16.1.10. mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus mokama 

kiekvieną mėnesį.  

17. Mokymosi stipendija už dalyvavimą Centro veiklose, atsižvelgus į Aprašo 7.2 

nustatytus kriterijus (1 priedas), grupės vadovo siūlymu arba paties mokinio prašymu teikiama 

Komisijai svarstyti. Komisijai kartu su raštišku teikimu ar mokinio prašymu pridedami liudijantys 

dokumentai, straipsnių kopijos ar nuorodos į informacijos šaltinius, pagrindžiančius mokinio 

dalyvavimą Aprašo 6.2 papunktyje numatytose veiklose. Komisija nustato skiriamos stipendijos 

dydį neviršijant Aprašo 6.2 p. nustatytų ribų. 

18. Mokymosi stipendija Aprašo 6.2 papunktyje nurodytu pagrindu tam pačiam mokiniui už 

tą pačią veiklą ir rezultatus skiriama vieną kartą per mokslo metus mokslo metų (mokymosi) 

pabaigoje. 

19. Socialinė stipendija gali būti skiriama mokiniui: 

19.1.  kai prašymo skirti socialinę stipendiją priėmimo metu mokinys atitinka bent vieną iš 

Aprašo 7 punkte numatytų kriterijų ir pateikia Komisijai prašymą (2 priedas) bei tai patvirtinančius 

dokumentus. Dokumentų pateikti nereikia, jei Centras turi prieigą prie valstybės ar žinybinių 

registrų arba valstybės informacinių sistemų; 

19.2. socialinė stipendija skiriama per vienerius mokslo metus vienam mėnesiui. 

20. Kita materialinė parama skiriama mokinio prašymu, pateikus Komisijai prašymą ir 

pagrindžiančius dokumentus. Esat stipendijų fondo ekonomijai, kita materialinė parama gali būti 

skiriama ne dažniau kaip kartą per pusmetį šiais atvejais: gimus vaikui, mokinio tėvų (globėjų, 

rūpintojų) mirties,  sunkios mokinio ligos,  nelaimės (gaisras, avarija ir kt.), kitais nenumatytais 

svarbiais atvejais. 

20. Skiriamos kitos materialinės paramos dydį, neviršijant Aprašo 10 p. nustatytų ribų, 

nustato Komisija. 

21. Tas pats mokinys gali gauti mokymosi stipendiją, socialinę stipendiją ar kitą 

materialinę paramą vienu metu.  

22. 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 šio Aprašo nustatyta tvarka. 

23. Mokiniams stipendijos ir materialinė parama išmokama pervedimu į mokinio 

asmeninę banko sąskaitą. Nepateikus asmeninės banko sąskaitos Nr., stipendija nemokama. 

Pavėluotai pateikus asmeninės banko sąskaitos Nr., stipendija pradedama mokėti už einamąjį 

mėnesį. 

24. Stipendijų ir kitos materialinės paramos mokėjimas nutraukiamas: 

24.1. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui; 

24.2. su mokiniu nutraukus profesinio mokymo sutartį; 

24.3. mokiniui suteikus akademines atostogas; 

24.4. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė; 

24.5. mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų; 

24.6. išsiaiškinus, kad mokinys pateikė neteisingus duomenis apie save. 



2 

 

25. Stipendijos ir kita materialinė parama skiriama ir jų mokėjimas nutraukiamas Centro 

direktoriaus įsakymu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Aprašas įsigalioja patvirtinus Centro direktoriaus įsakymu. 

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

_________________________________________ 

 

SUDERINTA 

Mokinių tarybos posėdžio  

2020 m. rugsėjo 23 d. nutarimu (protokolas Nr. 5) 

Centro tarybos posėdžio 

2020 m. rugsėjo 21 d. nutarimus (protokolas Nr. 4) 
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2020 m. rugsėjo 23 d. direktoriaus įsakymo  

Nr. V-243 „Dėl Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centro mokinių, kurie mokosi pagal 

profesinio mokymo programas siekdami įgyti 

pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir 

kitos materialinės paramos teikimo tvarkos“ 

1 priedas 

 

Mokymosi stipendijos už dalyvavimą Centro veiklose skyrimo kriterijai 

(skiriama didžiausia 5 BSI dydžio, mažiausia – 0,5 BSI dydžio mokymosi stipendija) 

Veikla  Skiriamos 

(vienkartinės) 

stipendijos dydis 

1. Profesinio 

meistriškumo 

konkursai 

1.1. Dalyvavimas nacionaliniame profesinio 

meistriškumo konkurse 

0,5 - 1 BSI 

1.2. Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse 

užimta prizinė vieta 

2 BSI 

1.3. Dalyvavimas tarptautiniame profesinio 

meistriškumo konkurse 

2 BSI 

1.4. Tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse 

užimta prizinė vieta 

3 BSI 

2. Dalykinės 

olimpiados 

2.1. Dalyvavimas regioninėje/nacionalinėje dalykinėje 

olimpiadoje 

0,5 - 1 BSI 

2.2. Nacionalinėje regioninėje/dalykinėje olimpiadoje 

užimta prizinė vieta 

1 - 2 BSI 

2.3. Dalyvavimas tarptautinėje dalykinėje olimpiadoje 2 BSI 

2.4. Tarptautinėje dalykinėje olimpiadoje užimta 

prizinė vieta 

3 BSI 

3. 

Konkursai/varžybos 

3.1. Dalyvavimas miesto/regiono/nacionaliniame 

konkurse/varžybose 

0,5 - 1 BSI 

3.2. Miesto/ regiono/nacionaliniame 

konkurse/varžybose užimta prizinė vieta 

1 - 2 BSI 

3.3. Dalyvavimas tarptautiniame konkurse/varžybose 2 BSI 

3.4. Tarptautiniame konkurse/varžybose užimta prizinė 

vieta 

3 BSI 

4. Mokinių 

savivalda 

4.1. Dalyvavimas grupės mokinių savivaldoje 0,5 – 1 BSI 

4.2. Dalyvavimas skyriaus mokinių savivaldoje 1 - 2 BSI 

4.3. Dalyvavimas Centro mokinių savivaldoje 2 - 3 BSI 

5. Profesinio 

informavimo, 

profesinio mokymo 

populiarinimo 

veiklos 

5.1. Dalyvavimas Centro profesinio informavimo 

renginiuose (ne mažiau 3) 

0,5 - 1 BSI 

5.2. Dalyvavimas miesto/nacionaliniame profesinio 

informavimo renginyje 

0,5 BSI 

5.3. Dalyvavimas įvairiose profesinio mokymo 

populiarinimo veiklose (ne mažiau 3) 

1 - 2 BSI 

6. Socialinė-pilietinė 

savanoriška veikla 

(ne pamokų metu) 

6.1. Epizodinė veikla (ne mažiau 3 kartų per metus) 1 BSI 

6.2. Nuolatinė veikla (viso mokymosi Centre metu) 2 BSI 

7. Kiti atvejai 7.1. Skyriaus vadovo teikimu Iki 5 BSI 
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2020 m. rugsėjo 23 d. direktoriaus įsakymo  

Nr. V-243 „Dėl Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centro mokinių, kurie mokosi pagal 

profesinio mokymo programas siekdami įgyti 

pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir 

kitos materialinės paramos teikimo tvarkos“ 

2 priedas 

 

__________________________________________________ 
(profesinio mokymo programa) 

_______________________________________________________________________________ 
 (Vardas, Pavardė, gimimo data, mob. tel. Nr) 

 

Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centro direktorei  

Norai Pileičikienei 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

DĖL SOCIALINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO 

2020 - ___-___ 

Kaunas 

 

 

Prašau skirti man socialinę stipendiją ir pervesti ją į mano asmeninę sąskaitą Nr. 

___________________________________ banke _____________, nes atitinku socialinį kriterijų 

(kas reikalinga, pažymėti): 

o esu vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintys teisę gauti 

arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatyme nurodytas sąlygas; 

o esu iš šeimos, auginančios (globojančios) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų; 

o auginu (globoju) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų; 

o turiu specialiuosius ugdymosi poreikius dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų. 

Su „Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 876 (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės  2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 987 redakcija)  susipažinau ir 

patvirtinu, kad visi čia pateikti duomenys yra teisingi. 

 

Pridedu dokumentus, patvirtinančius, kad atitinku bent vieną iš nurodytų kriterijų. 

 

 

 

________________________________    _____________________ 
 (Vardas, Pavardė)                                                                           (Parašas)   
 

 


