
                                                                                                                      PATVIRTINTA 

                                                                                                                      Mokyklos direktoriaus 

                                                                                                                      2018 m. rugpjūčio 31 d. 

                                                                                                                      įsakymu Nr. V1-249 

 

KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLOS  

STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI 

TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1.1. Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašas 

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

skyrimą tiems mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti 

pirmąją kvalifikaciją. Aprašas parengtas vadovaujantis Stipendijos mokėjimo ir materialinės 

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

pirmąją kvalifikaciją ir aukštesniųjų studijų studentui, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1388, (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 860 aktuali redakcija). 

1.2. Aprašo tikslas – užtikrinti vienodas stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos 

skyrimo mokiniams sąlygas, skatinti tuos mokinius, kurie gerai mokosi ir/ar aktyviai dalyvauja 

mokyklos veikloje. 

1.3. Stipendijos ir materialinė parama skiriami neviršijant metams patvirtinto stipendijų 

fondo. 

1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolo  2011 m. balandžio 11 d. 

Nr. 26. išrašo rekomendacijomis, kuriose siūloma mažinti grynųjų pinigų apyvartą, stipendijos 

pervedamos į mokinių banko sąskaitas. 

 

 

II. STIPENDIJŲ FONDO APSKAIČIAVIMAS 

 

2.1. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, stipendijų fondas 

skaičiuojamas 70 procentų dieninio skyriaus mokinių, mokant 0,76 bazinės socialinės išmokos 

(toliau vadinama – BSI) dydžio stipendiją. 

 

III. STIPENDIJŲ SKYRIMAS 

 

3.1. Stipendija skiriama mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas:  

minimali stipendija – 0,27 bazinė socialinė išmoka; 0,46 bazinė socialinė išmoka; 

maksimali – 0,76 bazinė socialinė išmoka  

3.2. Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų:  

3.2.1. I ir II kurso pažangiems mokiniams, kurių pažymių vidurkis iki 6,0 balo, skiriama 

0,27 bazinė socialinė išmoka, 

3.2.2. I ir II kurso pažangiems mokiniams, kurių pažymių vidurkis nuo 6,0 balo iki 6,5 

balo, skiriama 0,46 bazinė socialinė išmoka, 

3.2.3. I ir II kurso pažangiems mokiniams, kurių pažymių vidurkis nuo 6,5 balo ir daugiau,  

skiriama 0,76 bazinė socialinė išmoka, 

3.2.4. IV pakopos pažangiems mokiniams, kurių pažymių vidurkis iki 7,0 balo, skiriama 

0,27 bazinė socialinė išmoka (II pusmetyje), 

3.2.5. IV pakopos pažangiems mokiniams, kurių pažymių vidurkis nuo 7,0 iki 7,5 balo, 

skiriama 0,46 bazinė socialinė išmoka (II pusmetyje), 

3.2.6. IV pakopos pažangiems mokiniams, kurių pažymių vidurkis nuo 7,5 balo ir daugiau, 

skiriama 0,76 bazinė socialinė išmoka (II pusmetyje), 



 3.2.7. III kurso pažangiems mokiniams I pusmetyje, kurių pažymių vidurkis iki 6,0 balo, 

skiriama 0,27 bazinė socialinė išmoka, 

3.2.8. III kurso pažangiems mokiniams I pusmetyje, kurių pažymių vidurkis nuo 6,0 balo 

iki 6,5 balo, skiriama 0,46 bazinė socialinė išmoka, 

3.2.9. III kurso pažangiems mokiniams I pusmetyje, kurių pažymių vidurkis nuo 6,5 balo 

ir daugiau, skiriama 0,76 bazinė socialinė išmoka, 

3.2.10. III kurso pažangiems mokiniams II pusmetyje stipendiją skaičiuoti pagal profesinį 

ciklą: iki 7,0 balo  skiriama 0,27 bazinė socialinė išmoka, nuo 7,0 iki 7,5 balo skiriama 0,46 

bazinė socialinė išmoka, nuo 7,5 balo ir daugiau  skiriama 0,76 bazinė socialinė išmoka.  

3.3. Stipendijos skiriamos pusmečiui pagal praėjusio pusmečio mokymosi rezultatus, 

pirmo kurso mokiniams už pirmąjį pusmetį stipendijos skiriamos priklausomai nuo  

pagrindinės/vidurinės mokyklos baigimo pažymių vidurkio. 

3.5. Pažymių vidurkių ribas, pagal kurias skiriamos stipendijos, nustato Mokytojų taryba 

mokslo metų pabaigoje, atsižvelgiant į mokinių mokymosi rezultatus bei esamą stipendijų fondą; 

3.6. Mokiniui, išsitaisiusiam mokomųjų dalykų įsiskolinimus, mokama 0,27 bazinė 

socialinė išmoka nuo įsiskolinimų likvidavimo datos.  

3.7. Mokiniui, priimtam mokytis mokslo metų eigoje, stipendija skaičiuojama 

atsižvelgiant į priėmimo įsakymo datą. 

3.8. Stipendijų skyrimo pagrindas – grupės auklėtojo sudarytas ir visuotinio mokinių  

grupės susirinkimo metu apsvarstytas protokolas, suderintas su gimnazijos skyriaus 

vedėju.    

3.9. Stipendijos skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

IV. STIPENDIJOS NEMOKAMOS 

 

4.1. Stipendijos nemokamos: 

4.1.1. antrą kartą besimokantiems mokiniams pagal profesinio mokymo programas, 

neatsižvelgiant į jų mokymosi lygį; nepažangiems mokiniams pagal praėjusio pusmečio rezultatus 

ir turimus akademinius įsiskolinimus iš ankstesnių pusmečių iki įsiskolinimų likvidavimo datos. 

4.2. Stipendijos nemokamos mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

V. STIPENDIJOS MOKĖJIMAS NUTRAUKIAMAS 

 

5.1. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

5.1.1. mokinys pašalinamas iš mokyklos; 

5.1.2. suteikiamos mokiniui akademines atostogos; 

5.1.3. direktoriaus įsakymu skirta nuobauda už mokyklos vidaus tvarkos bei bendrabučio 

vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus; 

5.1.4. praleidus daugiau nei 5 pamokas be pateisinamos priežasties. 

5.2. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas mokyklos direktoriaus įsakymu. Stipendija 

nutraukiama mokėti nuo įsakyme nurodytos dienos. 

 

VI. IŠ MOKINIŲ STIPENDIJOS LEIDŽIAMA IŠSKAIČIUOTI 

 

6.1. Iš mokinių stipendijos leidžiama išskaičiuoti už: 

6.1.1. mokyklos ir/ ar bendrabučio turto sugadinimą, pagal materialinės žalos  

nustatymo aktą; 

6.1.2. negrąžintus vadovėlius, knygas, kitus spaudinius; 

6.1.3. mokestį už bendrabutį; 

6.1.4. pagal vykdomuosius raštus. 

 

 



VII. STIPENDIJŲ ŽINIARAŠČIŲ PARUOŠIMAS IR STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS 

 

7.1. Iki kiekvieno mėn. 5 d. grupės auklėtojas užpildo stipendijų skyrimo protokolą, 

kuriame nurodomos mokinių pavardės, kam skirtos stipendijos, kam nuimtos ir kas yra išbrauktas 

iš sąrašų. Siūlymas mokiniams nemokėti stipendijas, atsižvelgiant į praėjusio mėnesio rezultatus 

turi būti motyvuotas (pateikiama gydytojo pažyma, kvietimas į teismą, krašto apsaugos tarnybą ar 

kitą instituciją arba, jeigu mokinys iš anksto rašo prašymą, nurodydamas nedalyvavimo priežastis. 

Atskirais atvejais yra pateisinami ir mokinių pasiaiškinimai apie praleistas pamokas, jei mokiniai 

juos pateikia tuoj pat po neatvykimo į pamokas ir nurodo konkrečias neatvykimo priežastis ar 

praneša grupės auklėtojui apie netikėtai iškilusias problemas. Visi pateisinamieji dokumentai turi 

būti pristatyti grupės auklėtojui kitą dieną po nedalyvavimo pamokose). 

7.2. Už pateiktų duomenų stipendijų skyrimui, mokinių pažangumą, nuobaudų skyrimą, 

pamokų lankomumą ir mokinių skatinimą, atsako grupės auklėtojas. Protokolą grupių auklėtojai  

perduoda gimnazijos skyriaus vedėjui, kuris iki kiekvieno mėnesio 7 dienos parengia direktoriaus 

įsakymą dėl stipendijų mokėjimo mokiniams. Stipendijos mokamos kiekvieno mėnesio15-18 

dienomis. Nuo mėnesio 8 d. iki mėnesio 9 d. grupės auklėtojai mokyklos buhalterijoje pasirašo 

Stipendijų paskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraštį. 

 

VIII. MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS 

 

8.1. Vadovaujantis Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos mokėjimo tvarka, 

materialinė parama gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per pusmetį mokyklos direktoriaus 

įsakymu, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo ir neviršijant 2 maksimalių stipendijų dydžio: 

8.2. Materialinės paramos dydis: 

8.2.1 maksimalus – 50,00 eurų; 

8.2.2. minimalus – 20,00 eurų. 

8.3. Materialinės paramos skyrimas svarstomas Stipendijų, materialinės paramos ir 

 materialinio skatinimo skyrimo komisijos posėdyje, remiantis grupių auklėtojų siūlymais, 

mokinių prašymais, nurodant priežastis ir jei būtina, pateikiant reikiamus dokumentus. 

8.4. Materialinė parama skiriama mokyklos direktoriaus įsakymu. 

8.5. Materialinės paramos dydis gali būti koreguojamas pagal stipendijoms skirtą  

ekonomijos fondą. 

_____________________________________ 


