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Alytaus profesinio rengimo centro                                              

direktoriaus 2018 m. birželio 19 d.  

įsakymu Nr. (1.3.)-V1-079 

 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI, 

KURIS MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMAS ĮGYTI 

PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Alytaus profesinio rengimo centro (toliau – Centro) Stipendijos mokėjimo ir 

materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas 

siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato stipendijų fondo 

apskaičiavimą, paskirstymą ir materialinės paramos skyrimą mokiniams, kurie mokosi Centre pagal 

profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją. 

2. Mokiniams stipendijos ir materialinė parama skiriama vadovaujantis Lietuvos 

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

Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 860 redakcija), patvirtintu Stipendijos mokėjimo ir 

materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas 

siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašu, ir šiuo Aprašu. 

3. Stipendijų fondas skaičiuojamas atskirai mokiniams, kurie: 

3.1. mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su formaliojo profesinio mokymo 

programomis; 

3.2. mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą kartu su formaliojo profesinio 

mokymo programomis;  

3.3. įgiję vidurinį išsilavinimą ar baigę vidurinio ugdymo programą ir mokosi pagal 

profesinio mokymo programas; 

3.4. mokosi pagal trejų metų profesinio mokymo programas, skirtas specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams; 

3.5. turi pradinį ar pagrindinį išsilavinimą ir mokosi pagal profesinio mokymo 

programas. 

4. Stipendijos ir materialinė parama skiriamos neviršijant metams patvirtinto stipendijų 

fondo. 

II SKYRIUS 

STIPENDIJŲ FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

 
5. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, stipendijų fondas skaičiuojamas 70 procentų dieninio skyriaus mokinių; mokama 0,76 

bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija. 

6. Stipendijų fondo lėšos naudojamos: 

6.1. stipendijoms; 

6.2. materialinei paramai. 

 

III SKYRIUS 

STIPENDIJŲ IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS 
 

7. Mažiausia stipendija, skiriama mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo 

programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, yra 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio, 

didžiausia stipendija – 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio. 



8. Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų. Mokymosi rezultatų 

(pažymių vidurkių) ribos, pagal kurias skiriamos stipendijos, nustatomos pasibaigus I ir II 

pusmečiams, atsižvelgiant į mokinių mokymosi rezultatus bei turimą stipendijų fondą. Stipendijos 

skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo 

nuostatais.  

9. Stipendijos mokiniams skiriamos pagal I ir metinius mokinių mokymosi rezultatus: 

9.1. pagal I pusmečio mokymosi rezultatus stipendijos mokamos nuo vasario 1 d. iki 

birželio 30 d.;  

9.2. pagal mokslo metų rezultatus nuo liepos 1 d. iki sausio 31 d. 

10. Pirmo kurso mokiniams pirmą pusmetį skiriama vienoda stipendija pagal turimą 

stipendijų fondą. 

11. Nepažangiems mokiniams, išsitaisiusiems mokomųjų dalykų nepatenkinamus 

pažymius, skiriama 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija. 

12. Užsieniečiams – lietuvių kilmės asmenims, kurie mokosi pagal profesinio mokymo 

programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, pateikusiems krašto lietuvių bendruomenės arba 

užsieniečiams vizas išduodančios Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje 

išduotą užsieniečio lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, skiriamos stipendijos, 70 procentų 

didesnės už nurodytas Aprašo 6 punkte. 

13. Stipendija neskiriama: 

13.1. mokiniui, kuris turi profesinę kvalifikaciją ir mokosi pagal profesinio mokymo 

programas. Jei mokinys, siekiantis įgyti ne pirmą kvalifikaciją, labai gerai mokosi ir lanko pamokas, 

jam gali būti skiriama socialinė išmoka iš Centro gaunamų pajamų; 

13.2. nepažangiam mokiniui; 

13.3. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė. 

14. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

14.1. pašalinus mokinį iš mokyklos;  

14.2. suteikus mokiniui akademines atostogas; 

14.3. mokiniui, kuriam pradėta vykdyti laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė; 

14.4. mokiniui gavus nuobaudą  (už pastabą – 1 mėn., už papeikimą 2 mėn.); 

14.5. dėl nepateisintų pamokų. 

15. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas Centro direktoriaus įsakymu.  

16. Materialinė parama, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, vadovaujantis 

Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatais, Centro direktoriaus įsakymu gali būti skiriama 

ne dažniau kaip kartą per kalendorinių metų pusmetį:  

16.1. vieniems gyvenantiems asmenims arba mokiniams iš šeimų, turinčioms teisę gauti 

arba gaunančioms piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės 

paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą); 

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

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

profesinio mokymo įstaigose ar aukštosiose mokyklose; 

16.3. mokiniams, turintiems vaikų;  

16.4. mokiniams dėl ligos; 

16.5. mokiniams dėl stichinių nelaimų; 

16.6. mokiniams dėl šeimos nario mirties; 

16.7. mirus mokiniui, vienkartinė materialinė parama gali būti skiriama mokinio šeimos 

nariams. 

17. Mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti 

pirmąją kvalifikaciją, materialinės paramos dydis negali viršyti Aprašo 7 punkte nurodytų 

2 didžiausių stipendijų dydžių. 

18. Materialinė parama skiriama, jei yra raštiškas mokinio prašymas, grupės vadovo, 

kuratoriaus ir socialinio pedagogo viza bei paramos reikalingumą patvirtinantys dokumentai.  
 



IV SKYRIUS 

STIPENDIJŲ IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO ĮTEISINIMAS 

 

19. Grupės vadovas, kuratorius pagal dienyną bei mokinių pateiktus praleistų pamokų 

pateisinimo dokumentus rengia grupės mėnesio lankomumo suvestines (nuo praeito mėnesio 15 d. 

iki einamojo mėnesio 15 d.). 

20. Atsižvelgdamas į grupės vadovo, kitų pedagoginių darbuotojų siūlymą (už 5 – 9 per 

mėnesį be pateisinamos priežasties praleistas pamokas stipendija mažinama 25 procentais; už 10 – 

15 be pateisinamos priežasties praleistas pamokas stipendija mažinama 50 procentų, už 16 ir daugiau 

per mėnesį be pateisinamos priežasties praleistų pamokų stipendija mažinama 100 procentų), skyriaus 

vedėjas iki einamojo mėnesio 21 dienos teikia siūlymą dėl stipendijos mokėjimo ir parengia 

direktoriaus įsakymo projektą. 

21. Stipendijos mokamos kiekvieną mėnesį pervedant stipendijas į mokinių asmenines 

banko sąskaitas.     

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 22. Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo tvarkos aprašas skelbiamas Centro 

internetinėje svetainėje. 

 

_____________________________ 

 

PRITARTA 

Centro tarybos posėdžio 2018 m. birželio 19 d.  

protokolu Nr. (1.4.)-V3-001 

 


