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KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR
MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI, KURIS MOKOSI PAGAL
PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, SIEKDAMAS ĮGYTI PIRMĄJĄ
KVALIFIKACIJĄ, TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos technologijų mokymo centro (toliau – Centras) 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 pagal
pirminio profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos
13 d. nutarimu Nr. 860 patvirtintu „Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo
mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją,
tvarkos aprašu“.
3. Aprašo tikslas – užtikrinti vienodas stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos
skyrimo mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją
kvalifikaciją, sąlygas, skatinti tuos mokinius, kurie gerai mokosi ir aktyviai dalyvauja Centro
veikloje.
4. Stipendijos ir materialinė parama skiriamos neviršijant metams patvirtinto
stipendijų fondo.
II. STIPENDIJŲ FONDO APSKAIČIAVIMAS
5. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti
pirmąją kvalifikaciją, stipendijų fondas skaičiuojamas 70 procentų dieninio skyriaus mokinių,
mokant 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendiją.
III. STIPENDIJŲ IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS
6. Stipendijos skiriamos Centro direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Stipendijų
mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo
programas, siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašu.
7. Pažangiems Centro mokiniams mokama dviejų dydžių stipendija: mažiausia
stipendija yra 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio, didžiausia stipendija – 0,76 bazinės
socialinės išmokos dydžio.
8. Konkretus stipendijos dydis mokiniui priklauso nuo jo mokymosi rezultatų
(kiekvieno pusmečio pažangumo vidurkio). Stipendijos mokamos pagal šį Aprašą. Pusmečių
stipendijų fondas skirstomas į dvi dalis:
8.1. mokiniams, besimokantiems pagal profesinio mokymo programą kartu su
vidurinio ugdymo programa;
8.2. mokiniams, besimokantiems pagal profesinio mokymo programą;
8.3. 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija mokama mokiniams,
besimokantiems pagal profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa, kurių
pusmečio pažymių vidurkis labai geras, geras ir pakankamai geras;

2

8.4. 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija mokama mokiniams,
besimokantiems pagal profesinio mokymo programą, kurių pusmečio pažymių vidurkis labai geras
ir geras;
8.5. 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija mokama visiems pažangiems
silpniau besimokantiems mokiniams;
8.6. III kurso mokiniams II pusmečio stipendijos skiriamos kaip mokiniams,
besimokantiems pagal profesinio mokymo programas;
8.7. pažangiems ir gero elgesio specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
(kurtiesiems ir neprigirdintiesiems) skiriama 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija;
8.8. mokiniams, grįžusiems iš akademinių atostogų ir neturintiems mokomųjų dalykų
skolų, stipendija mokama pagal paskutinio pusmečio pažymių vidurkį;
8.9. I kurso mokiniams stipendijos dydis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d. skiriamas
pagal pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo arba brandos atestato vidurkius.
9. Pagal I pusmečio mokymosi rezultatus stipendijos mokamos nuo vasario 1 d. iki
rugpjūčio 30 d., pagal II pusmečio – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
10. 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 7 punkte.
11. Nepažangiam mokiniui, nustatytu laiku likvidavus mokomųjų dalykų skolas,
mokama 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija.
12. Stipendija neskiriama:
12.1. mokiniui, kuris turi profesinę kvalifikaciją ir mokosi pagal kitą profesinio
mokymo programą;
12.2. nepažangiam mokiniui, kuris turi bent vieną nepatenkinamą pusmečio įvertinimą
arba mokomojo dalyko skolą;
13. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
13.1. nutraukus mokymosi sutartį su mokiniu;
13.2. suteikus mokiniui akademines atostogas;
13.3. be pateisinamos priežasties praleidinėjant pamokas;
13.4. mokiniui gavus nuobaudą;
13.5. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.
14. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas Centro direktoriaus įsakymu.
15. Materialinė parama, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, vadovaujantis
Aprašu, Centro direktoriaus įsakymu gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per pusmetį:
15.1. 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;
15.2. mokiniams, netekusiems vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
15.3. mokiniams, esantiems iš šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir
vyresnius, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ar aukštosiose
mokyklose;
15.4. mokiniams, turintiems vaikų;
15.5. našlaičiams ir tėvų globos netekusiems mokiniams;
15.6. mokiniams, netekusiems savo turto (vagystės, gaisro ar kitais nelaimės atvejais);
15.7. sunkios ligos atveju.
16. Skiriamos materialinės paramos dydis negali viršyti nurodytų 2 didžiausių
stipendijų dydžių.
17. Materialinė parama neskiriama akademinėse atostogose esantiems mokiniams.
18. Norėdamas gauti materialinę paramą, mokinys privalo pateikti:
18.1. prašymą;
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18.2. dokumentus, įrodančius paramos būtinumą.
19. Vadovaudamasis mokinio prašymu ir pateiktais dokumentais bei grupės auklėtojo
pritarimu, Centro direktorius priima sprendimą apie materialinės paramos skyrimą ir tai įformina
savo įsakymu.
20. Stipendija, materialinė parama mokiniams pervedamos į mokinio asmeninę banko
sąskaitą. Banko sąskaitą mokinys pateikia buhalterijai. Jeigu banko sąskaita nepateikta, stipendija
išmokama tik tuomet, kai mokinys ją pristato (iki kalendorinių metų pabaigos).
21. Iš gaunamos stipendijos leidžiama išskaičiuoti mokestį už gyvenimą Centro
bendrabutyje.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Aprašas, mokinių tarybai pritarus, tvirtinamas Centro direktoriaus įsakymu.
23. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas keičiantis teisės aktams, Centro
savivaldos institucijų ar Centro direktoriaus iniciatyva.
24. Aprašas skelbiamas mokiniams viešai.

PRITARTA
Centro mokinių tarybos
2018 m. rugsėjo 25 d.
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