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KLAIPĖDOS SIUVIMO IR PASLAUGŲ VERSLO MOKYKLOS STIPENDIJŲ
MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nuostatai parengti vadovaujantis Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos
skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas siekdamas įgyti
pirmąją kvalifikaciją, ir aukštesniųjų studijų studentui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl stipendijos mokėjimo ir
materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo
programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, ir aukštesniųjų studijų studentui tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 860 redakcija),
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr.
83-2983) įgyvendinamųjų teisės aktų, Mokyklos darbo tvarkos taisyklių nuostatomis.
2. Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui nuostatai (toliau –
Nuostatai) nustato stipendijų fondo apskaičiavimą, paskirstymą ir materialinės paramos skyrimą
tiems, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją arba
tęstinėse programose, kurių bazinis išsilavinimas vidurinis ir įgyta kvalifikacija.
3. Nuostatų tikslas – užtikrinti vienodas stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos
skyrimo mokiniams sąlygas, skatinti tuos mokinius, kurie gerai mokosi ir aktyviai dalyvauja
mokyklos veikloje.
4. Stipendijos ir materialinė parama skiriamos neviršijant metams patvirtinto
stipendijų fondo.
II. STIPENDIJŲ IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS
5. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, siekdami įgyti
pirmąją kvalifikaciją arba pagal tęstines programas, stipendijų fondas skaičiuojamas 70 procentų
dieninio skyriaus mokinių; mokama 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija.
6. Pusmečių stipendijų fondas, atsižvelgiant į pirminio profesinio mokymo programos
trukmę, pobūdį, besimokančiųjų skaičių tose programose, skirstomas į tris grupes:
6.1. mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo kartu su profesinio mokymo
programa;
6.2. mokiniams, besimokantiems pagal profesinio mokymo programą;
6.3. specialiųjų ugdymosi poreikių (kurtiesiems ir neprigirdintiesiems) mokiniams.
7. 3 kurso mokiniams II pusmečio stipendijos skiriamos kaip mokiniams,
besimokantiems tik pagal profesinio mokymo programas.
8. Minimalus stipendijos dydis – 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio,
maksimalus – 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio.
9. Stipendijos skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Stipendijų ir
materialinės paramos skyrimo nuostatais, Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisijos ir
Mokytojų tarybos (Mokyklos tarybos) posėdžių protokoliniais nutarimais.
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 nuostatų 8 punkte.
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11. Stipendija turintiems pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą mokiniams mokama pagal
I ir II pusmečio pažangumo rezultatus, sudarant bendras eiles pagal pažymių vidurkius.
12. Pagal I pusmečio mokymosi rezultatus stipendijos mokamos nuo vasario 1 d. iki
birželio 30 d., pagal II pusmečio – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
13. Už liepos ir rugpjūčio mėnesius mokama 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio
stipendija.
14. I kurso mokiniams stipendijos dydis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d. skiriamas
pagal pagrindinio ugdymo pažymėjimo arba brandos atestato vidurkius.
15. Stipendijų dydis priklauso nuo mokinių mokymosi rezultatų:
15.1. pažangiems ir gero elgesio specialiųjų ugdymosi poreikių (kurtiesiems ir
neprigirdintiesiems) mokiniams skiriama 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija;
15.2. labai gerais, gerais pažymiais besimokantiems ir nepriekaištingo elgesio
mokiniams – 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija;
15.3. silpniau besimokantiems ir gero elgesio mokiniams – 0,27 bazinės socialinės
išmokos dydžio stipendija;
15.4. grįžusiems iš akademinių atostogų ir neturintiems įsiskolinimų mokiniams –
0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija;
15.5. grįžusiems tęsti mokslo ir neturintiems įsiskolinimų mokiniams – 0,27 bazinės
socialinės išmokos dydžio stipendija;
15.6. išsitaisius neigiamus pusmečio ir metinius pažymius, likvidavus įsiskolinimus,
mokama – 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija.
16. Stipendija neskiriama:
16.1. mokiniams, kurie turi profesinę kvalifikaciją ir mokosi pagal kitą profesinio
mokymo programą (išskyrus mokinius, besimokančius pagal tęstines programas);
16.2. mokiniams, kurie turi bent vieną nepatenkinamą pusmečio įvertinimą, arba
įsiskolinimą;
16.3. suteikus mokiniui akademines atostogas;
16.4. nutraukus mokymo sutartį;
16.5. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;
16.6. mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį.
17. Stipendija gali būti nemokama už vieną mėnesį:
17.1. be pateisinamos priežasties praleidinėjant pamokas;
17.2. sistemingai vėluojant į pamokas;
17.3. mokiniui gavus nuobaudą.
18. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
19. Iš gaunamos stipendijos leidžiama išskaičiuoti už gyvenimą mokyklos
bendrabutyje.
20. Materialinė parama, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, mokyklos
direktoriaus įsakymu gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per pusmetį:
20.1. mokiniams iš nepasiturinčių šeimų arba vieniems gyvenantiems asmenims,
turintiems teisę gauti arba gaunantiems piniginę socialinę paramą pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius piniginės socialinės paramos skyrimo tvarką
nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims;
20.2. mokiniams, netekusiems vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
20.3. mokiniams, esantiems iš šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų;
20.4. mokiniams, turintiems vaikų;
20.5. našlaičiams ir tėvų globos netekusiems mokiniams;
20.6. mokiniams, netekusiems savo turto (vagystės, gaisro ar kitais nelaimės atvejais);
20.7. mokiniams, kurie gerai mokosi ir aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje:
visuomeninėje, profesinėje, tarptautiniuose projektuose, profesinio meistriškumo konkursuose,
parodose, Gabių mokinių banko veikloje, neformalaus švietimo veikloje, „Maisto banko“ akcijose.
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21. Skiriamos materialinės paramos dydis negali viršyti nurodytų 2 didžiausių
stipendijų dydžių.
22. Materialinė parama neskiriama akademinėse atostogose esantiems mokiniams.
23. Stipendija, materialinė parama mokiniams pervedamos į banko korteles. Neturint
kortelės, pinigai išmokami mokyklos kasoje, pateikus mokinio pažymėjimą.
24. Kitos išmokos, mokiniams skiriamos iš stipendijos fondo ekonomijos lėšų:
24.1. tarptautinių, respublikinių profesinio meistriškumo konkursų dalyvių kelionėms
ir pragyvenimo išlaidoms apmokėti;
24.2. sportinių varžybų dalyvių kelionių ir pragyvenimo išlaidoms apmokėti;
24.3. mokinių, vykstančių į respublikinius, tarptautinius seminarus, konferencijas,
projektus kelionių ir pragyvenimo išlaidoms apmokėti;
24.4. konkursų nugalėtojams apdovanoti.
25. Ligos atveju ar esant kitai svarbiai priežasčiai pinigai gali būti išmokami pagal
įgaliojimą, patvirtintą mokyklos direktoriaus.
III. PAPILDOMI STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI
26. Mokiniui, pateikusiam pažymas, pateisinančias praleistas praėjusio mėnesio
pamokas, stipendijų ir materialinės paramos skyrimo komisijos sprendimu grąžinama neišmokėta
stipendija. Stipendijos skyrimas įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
27. Norėdamas gauti materialinę paramą, mokinys grupės vadovui privalo pateikti:
27.1. prašymą;
27.2. dokumentus, įrodančius paramos būtinumą.
28. Pagal mokinio prašymą, grupių auklėtojų ar skyriaus vedėjų pritarimą, mokyklos
direktorius priima sprendimą apie materialinės paramos skyrimą ir tai įformina savo įsakymu.
29. Už savalaikį stipendijų mokėjimą atsakingi vyriausiasis buhalteris ir direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Nuostatai, suderinus su Mokyklos savivaldos institucijomis, keičiami, papildomi
pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems stipendijų bei materialinės paramos skyrimo tvarką,
tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu.
31. Nuostatai skelbiami mokiniams viešai, talpinami mokyklos internetinėje
svetainėje.
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