PATVIRTINTA
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės
ūkio mokyklos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 101-V
ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS MOKINIŲ,
KURIE MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMI ĮGYTI
PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS MATERIALINĖS
PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių,
kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų
mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašą (toliau Aprašas) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 876
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 987 redakcija).
2. Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją
kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo Aprašas nustato
stipendijoms ir kitai materialinei paramai skiriamų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo,
stipendijų ir kitos materialinės paramos skyrimo, mokėjimo ir nutraukimo mokiniams, kurie
mokosi valstybės finansuojamose vietose pagal profesinio mokymo programas ar jų modulius
(toliau kartu – Programa) siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarką, stipendijų ir kitos
materialinės paramos dydžius.
3. Stipendijų ir kitos materialinės paramos tikslas yra skatinti mokinius, kurie mokosi pagal
Programas, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, už jų mokymosi pažangą ir geriausius mokymosi
pasiekimus, už dalyvavimą įvairiose veiklose, profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse
olimpiadose bei konkursuose, didinti profesinio mokymo prieinamumą ir mokymosi sąlygas
mokiniams, pablogėjus jų socialinei ir materialinei padėčiai, mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių.
4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas.
5. Stipendijoms ir kitai materialinei paramai skirti direktoriaus įsakymu sudaroma komisija
(toliau – Komisija) iš ne mažiau kaip 3 asmenų, kurios sudėtyje yra bent po vieną administracijos,
mokytojų ir / ar švietimo pagalbos specialistų atstovą. Komisijos posėdžiai vyksta vadovaujantis
Komisijos darbo reglamentu, tvirtinamu direktoriaus įsakymu.
II SKYRIUS
II. STIPENDIJŲ FONDO APSKAIČIAVIMAS
6. Lėšos stipendijoms ir kitai materialinei paramai skaičiuojamos taip: 70 procentų
mokinių, besimokančių pagal Programas, skaičiuojama po 0,76 bazinės socialinės išmokos (toliau
vadinama - BSI) dydžio mokėjimą per mėnesį.
7. Stipendijos ir kita materialinė parama mokiniams apskaičiuojama vadovaujantis Aprašu,
neviršijant skirtų valstybės biudžeto lėšų, kurias pirmiausia skiriamos mokymosi stipendijoms už
mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus, likusios lėšos skiriamos socialinėms stipendijoms,
materialinei paramai, mokymosi stipendijoms už dalyvavimą veiklose.
III SKYRIUS
STIPENDIJŲ SKYRIMAS, KITA MATERIALINĖ PARAMA IR JŲ DYDŽIAI
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8. Mokymosi stipendija skiriama:
8.1. už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus:
8.1.1. Mokymosi stipendija Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytu pagrindu grupės vadovo
siūlymu teikiama Komisijai svarstyti ir skiriama mokiniams, atsižvelgus į jų mokymosi pažangą
bei mokymosi rezultatus. Mokymosi stipendija skiriama kas pusmetį, pagal mokslo metų I-ojo
pusmečio ir metinio mokymosi pasiekimų rezultatus. Pusmečių trukmė : rugsėjo 1 d. - sausio 31 d.
ir vasario 1 d. - rugpjūčio 31 d.
8.1.2. Mokymosi stipendija mokama kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 10 d.
Mokiniams, vykstantiems pagal Europos Sąjungos ar kitas mainų programas, paskirta
mokymosi stipendija Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytu pagrindu mokama mokymosi užsienyje
laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip pusmetį.
8.1.3. Didžiausia mokiniui skiriama mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir
mokymosi pasiekimus yra 3 BSI dydžio, mažiausia – 0,5 BSI dydžio.
8.1.4. Konkretus mokymosi stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų:
- mokiniui, baigusiam pirmą pusmetį/ metinį 9.1-10 balų pažangumo vidurkiu - 3 BSI;
- mokiniui, baigusiam pirmą pusmetį/metinį 8.1-9 balų pažangumo vidurkiu – 2,5 BSI;
- mokiniui, baigusiam pirmą pusmetį/ metinį 7,1 - 8 balų pažangumo vidurkiu – 2 BSI;
- mokiniui, baigusiam, pirmą pusmetį/ metinį 6.1-7 balų pažangumo vidurkiu – 1,5 BSI;
- mokiniui, baigusiam, pirmą pusmetį/ metinį 5.1-6 balų pažangumo vidurkiu – 1 BSI;
- pirmo kurso mokiniui, pirmą pusmetį skiriama – 1,5 BSI.
8.1.5. Vasaros atostogų metu (nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) skiriama minimali
stipendija- 0,5 BSI;
8.1.6. Mokiniui, grįžusiam tęsti mokslų po akademinių atostogų, stipendija skiriama -0,5
BSI;
8.1.7. Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, besimokantiems pagal profesinio mokymo
programos modulį (toliau –Modulius) mokymosi stipendijos dydis:
8.1 7.1. pirmo kurso mokiniui, pirmą pusmetį skiriama – 0,5 BSI;
8.1.7.2. mokiniui, baigusiam pirmą pusmetį/ metinį 7.1-10 balų modulio įvertinimu -0,5
BSI (jei mažesnis balas, stipendija neskiriama);
8.1.7.3 vasaros atostogų metu stipendija nemokama.
8.2. už dalyvavimą veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių
organizacijų, kultūrinėje, sportinėje, Mokyklos savivaldos, profesinio informavimo, prisidedant
prie profesinio mokymo populiarinimo), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse
olimpiadose bei konkursuose (toliau kartu vadinama – Veiklos).
8.2.1. Mokymosi stipendija Aprašo 8.2 papunktyje nurodytu pagrindu tam pačiam mokiniui
už tą pačią veiklą ir rezultatus skiriama vieną kartą per mokslo metus.
8.2.2. Mokymosi stipendija Aprašo 8.2 papunktyje nurodytu pagrindu mokiniui gali būti
skiriama atsižvelgus į grupės vadovo, mokytojų, administracijos atstovų teikimu arba paties
mokinio prašymu. Komisijai kartu su raštišku teikimu ar mokinio prašymu pridedami liudijantys
dokumentai, straipsnių kopijos ar nuorodos į informacijos šaltinius, pagrindžiančius mokinio
dalyvavimą Aprašo 8.2 papunktyje numatytose veiklose.
8.2.3. Už Aprašo 8.2 papunktyje numatytas veiklas didžiausia mokymosi stipendija yra 5
BSI dydžio, mažiausia – 0,5 BSI dydžio.
8.2.4. Mokymosi stipendijos dydis Aprašo 8.2 papunktyje nustatomas:
- dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse Veiklose ir gavus aukštus įvertinimus (1-10
vietos) - 5BSI;
- dalyvavimas regiono Veiklose ir gavus aukštus įvertinimus (1-3 vietos) - 4BSI;
- dalyvavimas rajono Veiklose ir gavus aukštus įvertinimus (1-3 vietos) – 3 BSI;
- dalyvavimas Mokyklos Veiklose ir gavus aukštus įvertinimus – nuo 0,5 BSI iki 2 BSI;
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8.2.5. Mokymosi stipendijos dydis Nuostatų 8.2 papunktyje gali būti keičiamas
atsižvelgiant į stipendijų fondo biudžetą.
9. Socialinė stipendija skiriama:
9.1. mokiniui, kuris yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis
asmuo, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nurodytas sąlygas;
9.2. mokiniui, esančiam iš šeimos, auginančios (globojančios) tris ir daugiau vaikų iki 18
metų, arba mokiniui, kuris pats augina (globoja) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų;
9.3. mokinio specialiesiems ugdymosi poreikiams dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų tenkinti,
išskyrus mokinius, kuriems pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 38 straipsnio
2 dalį teisės aktų nustatyta tvarka skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama;
9.4. Socialinė stipendija gali būti skiriama mokiniui, kai prašymo skirti socialinę stipendiją
priėmimo metu mokinys atitinka bent vieną iš Nuostatų 9 punkte numatytų kriterijų ir pateikia
Komisijai prašymą ir tai patvirtinančius dokumentus.
9.5. Socialinė stipendija skiriama ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui, pradedama mokėti
už einamą mėnesį ir išmokama iki kito mėnesio 10 d.
9.6. Socialinė stipendija skiriama tik pažangiems, ir nepraleidus nei vienos nepateisinamos
pamokos mokiniams.
9.7. Jei socialinės stipendijos mokėjimo metu mokinys praleidinėja pamokas be
pateisinamos priežasties, socialinės stipendijos mokėjimas svarstomas Komisijos posėdyje ir gali
būti nutraukiamas.
9.8. Socialinė stipendija yra 3 BSI dydžio.
10. Kita materialinė parama, kurios dydis ne didesnis kaip 3 BSĮ dydžio, iš valstybės
biudžeto lėšų gali būti teikiama mokiniams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos,
artimųjų giminaičių, globėjų, rūpintojų, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų
(įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju
įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas mokinys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto
netekimo, jeigu yra pateikti šių mokinių rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys
dokumentai. Iš kitų finansavimo šaltinių materialinė parama mokiniams gali būti teikiama ir kitais
Mokyklos numatytais atvejais, kai mokiniams būtina sudaryti palankias mokymosi sąlygas.
10.1. Materialinei paramai gauti mokinys privalo pateikti Komisijai:
- prašymą dėl materialinės paramos skyrimo (su grupės vadovo ir socialinio pedagogo
raštišku pritarimu dėl paramos būtinumo);
- dokumentus, įrodančius paramos būtinumą (Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo
aktas, mirties liudijimas, medicininiai išrašai ir kt.)
10.2. Materialinė parama skiriama:
- aukščiau išvardintų šeimos narių mirties atveju – iki 3 BSI dydžio;
- ligos ir kitais nenumatytais atvejais – iki 2 BSI dydžio.
10.3. Materialinė parama esant finansinei galimybei, neviršijant patvirtinto stipendijų
fondo gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per pusmetį.

IV SKYRIUS
STIPENDIJŲ IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS, MOKĖJIMAS IR
NUTRAUKIMAS
11. Tas pats mokinys gali gauti mokymosi stipendiją, socialinę stipendiją ar kitą
materialinę paramą vienu metu.
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12. Pasibaigus stipendijos už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus skyrimo
laikotarpiu ar socialinės stipendijos skyrimo laikotarpiui, mokinys turi teisę į pirmiau nurodytos
atitinkamos stipendijos paskyrimą naujam laikotarpiui šio Aprašo nustatyta tvarka.
13. Stipendijų ir kitos materialinės paramos mokėjimas nutraukiamas:
13.1. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui;
13.2. už einamą mėnesį stipendija nemokama su mokiniu nutraukus profesinio mokymo
sutartį jo prašymu, arba pašalinus iš mokyklos;
13.3. mokiniui suteikus akademines atostogas;
13.4. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;
13.5. mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje 2.3 punkte įrašytų
įsipareigojimų.
14. Stipendijos mokėjimas gali būti atnaujinamas mokinio prašymu jo elgesį apsvarsčius
VGK posėdyje, Komisijos posėdyje.
15. Stipendija mažinama:
15.1 praleidus 1-10 pamokų be pateisinamos priežasties stipendija mažinama –0,5 BSI;
15.2. praleidus 11-20 pamokų be pateisinamos priežasties stipendija mažinama –1 BSI;
15.3. praleidus 21-40 pamokų be pateisinamos priežasties stipendija mažinama –1,5 BSI;
15.4. sumažinta stipendija negali būti mažesnė nei 0,5 BSI;
15.5. už elektroniniame dienyne parašytą pastabą - 10,00 Eur.
16. Stipendija mažinama 100% :
16.1. per mėnesį praleidus 31 ir daugiau nepateisinamų pamokų ir gavus elektroniniame
dienyne parašytą bent vieną pastabą;
16.2. elektroniniame dienyne gavus 3 pastabas ir daugiau;
16.3. be pateisinamos priežasties praleidus daugiau negu 40 pamokų per mėnesį;
16.4. mokiniui, besimokančiam pameistrystės forma;
16.5. neatsiskaičius su Mokyklos biblioteka iki liepos 1 d. vasarą stipendija nemokama.
16.6. mokiniams, besimokantiems pagal Modulius, praleidus 1 pamoką ir daugiau be
pateisinamos priežasties.
17. Mokiniui sutikus iš mokinių gaunamos stipendijos leidžiama išskaičiuoti už:
17.1. mokyklos ir/ar bendrabučio turto sugadinimą ar sunaikinimą pagal materialinės žalos
Mokyklai nustatymo aktą;
17.2 negrąžintus vadovėlius, knygas, kitus spaudinius;
17.3. bendrabučio mokestį už gyvenimą bendrabutyje.
18. Stipendijos ir kita materialinė parama skiriama ir jų mokėjimas nutraukiamas Mokyklos
direktoriaus įsakymu.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Už teisingą stipendijų skyrimą ir suvestinių pateikimą atsako grupės vadovas.
20. Grupių vadovai stipendijų skyrimus Komisijai pateikia iki rugsėjo 20 d. ir vasario 20 d.
21. Grupių vadovai pagal dienynus bei mokinių pateiktus praleistų pamokų
pateisinimo dokumentus ruošia grupės mėnesio lankomumo suvestines (nuo 1 d. iki
paskutinės mėnesio dienos) ir pateikia Komisijai iki kito mėnesio 3 d.
22. Stipendijų suvestines Komisija apsvarsto ir pateikia direktoriui iki mėnesio 6 d.
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23. Stipendija mokiniui išmokama iki kito mėnesio 10 d.
24. Stipendijų mažinimo suvestinės surašomas vadovaujantis šiais Nuostatais.
25. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas suderinus su Mokinių taryba ir VGK.
26. Stipendijų Aprašas skelbiamas Mokyklos tinklapyje: https://rtvzum.lt.
27. Už šio Aprašo nesilaikymą gali būti taikoma drausminė nuobauda, materialinė arba
baudžiamoji atsakomybė pagal galiojančius įstatymus.
_____________________________________________

SUDERINTA
Mokyklos VGK 2020-09-25 posėdžio
nutarimu Nr. VG-9

SUDERINTA
Mokinių tarybos 2020-09-25 posėdžio
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.T3-2)

