
 

 

 
 

 ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. (1.3.)-V1-163 „DĖL 

MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMI 

ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS 

MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2022 m. sausio 10 d. Nr. (1.3.)-V1-002 

Alytus 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1112 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl mokinių, kurie 

mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo 

ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:  

            1. P a k e i č i u tvarkos aprašo: 

            1.1. pavadinimą ir jį išdėstau taip: 

 1.1.1. „MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMAS AR JŲ MODULIUS, SIEKDAMI ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, 

STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS 

APRAŠAS“. 

            1.2. 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

            1.2.1. „1. Alytaus profesinio rengimo centro (toliau – Įstaiga) Mokinių, kurie mokosi pagal 

formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų 

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

ir kitai materialinei paramai skiriamų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo, stipendijų ir kitos 

materialinės paramos skyrimo, mokėjimo ir nutraukimo mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo 

profesinio mokymo programas ar jų modulius (toliau – Programas), siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, 

tvarką, stipendijų ir kitos materialinės paramos dydžius.“. 

           1.3. 21 punktą ir jį išdėstau taip: 

           1.3.1. ,,21. Mokiniams, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, nemokama socialinė stipendija 

ir neteikiama kita materialinė parama.“. 

           2. Šis pakeitimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

           3. Į p a r e i g o j u: 

           3.1. Profesijos mokytoją Bronę Petrauskienę pasirašytinai supažindinti mokinius, kuriems atimta 

ar apribota laisvė ir kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, su Mokinių, kurie 

mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius, siekdami įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašu. 

           3.2. IT specialistą Nerijų Bunevičių Mokinių, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo 

programas ar jų modulius, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės 

paramos teikimo tvarkos aprašą paskelbti Įstaigos internetinėje svetainėje. 
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