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STIPENDIJOS IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI TVARKOS 

APRAŠAS 

  

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. VšĮ Mokyklos „Art of Beauty“ (toliau – Mokykla) stipendijų ir materialinės paramos 

skyrimo mokiniui tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato stipendijų fondo apskaičiavimą, 

paskirstymą ir materialinės paramos skyrimą tiems, kurie mokosi valstybės finansuojamose vietose 

pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją (toliau – Programa).  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 

d. nutarimu Nr. 876 „Dėl stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris 

mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 987 redakcija).  

Pagal Aprašą skiriamų stipendijų  

3.  Pagal Aprašą skiriamų 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 konkursuose, didinti profesinio mokymo prieinamumą ir 

mokymosi sąlygas mokiniams, pablogėjus jų socialinei ir materialinei padėčiai, mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

4. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas. 

5. Stipendijos, skatinimas ir materialinė parama skiriamos neviršijant Mokyklos metams 

patvirtinto stipendijų fondo.  

  

II. SKYRIUS 

STIPENDIJOS, KITA MATERIALINĖ PARAMA IR JŲ DYDŽIAI   

6. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, stipendijų fondas skaičiuojamas 70 procentų dieninio skyriaus mokinių; mokama 0,76 

bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio stipendija per mėnesį.  



7. Mokymosi stipendija skiriama kiekvieno mokymosi semestro pradžioje, išskyrus pirmo 

kurso pirmą pusmetį, vadovaujantis praeito pusmečio rezultatais tik pažangiems, gerai lankantiems 

paskaitas, likvidavusiems įsiskolinimus per mėnesį laiko nuo naujojo pusmečio pradžios mokiniams, 

kurie mokosi valstybės finansuojamoje vietoje pagal profesinio mokymo programą siekdami įgyti 

pirmąją kvalifikaciją. 

8. Mokymosi stipendija tam pačiam mokiniui už tą pačią veiklą ir rezultatus skiriama vieną 

kartą per mokslo metu už:  

8.1. aktyvų dalyvavimą Mokyklos veikloje;  

8.2. dalyvavimą konkursuose, olimpiadose;  

8.3. užėmusiems prizines vietas respublikos ar pasauliniuose konkursuose, varžybose;  

8.4. labai gerai besimokantiems mokiniams.  

8.5. Profesijos mokytojas administracijai teikia prašymą dėl skatinimo išmokos skyrimo.  

9. Socialinė stipendija gali būti 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; 

10. Kita materialinė parama, kurios dydis ne didesnis kaip 3 bazinių socialinių išmokų 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 teikėjo 

numatytais atvejais, kai mokiniams būtina sudaryti palankias mokymosi sąlygas. 

11. Mokinio, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją 

kvalifikaciją didžiausia skiriama mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir mokymosi 

pasiekimus yra 3 bazinių socialinių išmokų dydžio, mažiausia – 0,5 bazinės socialinės išmokos 

dydžio.  

12. Mokinio, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją 

kvalifikaciją už dalyvavimą veiklose: profesinio meistriškumo konkursuose, olimpiadose, (toliau– 



veiklos) numatyta didžiausia mokymosi stipendija yra 5 bazinių socialinių išmokų dydžio, mažiausia 

– 0,5 bazinės socialinės išmokos dydžio ir skiriama vieną kartą per mokslo metus. 

13. Socialinė stipendija yra 3 bazinių socialinių išmokų dydžio. 

14. Stipendijos ir kita materialinė parama mokiniams apskaičiuojama vadovaujantis Aprašu, 

neviršijant skirtų fondo lėšų, kurias Mokykla pirmiausia paskirsto mokymosi stipendijoms už 

mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus, likusios lėšos skiriamos socialinėms stipendijoms, 

materialinei paramai, mokymosi stipendijoms už dalyvavimą veiklose.  

15. Mokymosi, socialinė stipendija ir kita materialinė parama skiriama Mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

 

  

III. SKYRIUS 

STIPENDIJŲ, PARAMOS SKYRIMAS, MOKĖJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

16. Mokymosi stipendija mokama kiekvieną mokslo metų mėnesį, vasaros atostogų (liepos–

rugpjūčio mėn.), bei praktikos metu.  

17. Vasaros atostogų metu visiems pažangiems studentams mokama minimali – 0,5 BSI 

(20,00 €) mokymosi stipendija.  

18. Pirmo kurso mokiniams I - ąjį pusmetį skiriama 0,5 BSI (20,00 €) dydžio mokymosi 

stipendija.  

19. Baigiamųjų grupių pažangiems mokiniams praktikos metu skiriama 0,5 BSI (20,00 €) 

dydžio mokymosi stipendija.  

20. Mokymosi stipendijos dydžio skaičiavimui pažangumo vidurkis ir lankomumas 

nustatomas: 

20.1.  pirmo kurso antro pusmečio – pagal pirmo pusmečio pažymių vidurkį; 

20.2.  antro kurso – pagal pirmo kurso antro pusmečio pažymių vidurkį.  

21. Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi pažangumo rezultatų ir lankomumo. 

Stipendijos dydis:  

Mokinio mokymosi rezultatų 

vidurkis 

Mokinio lankytų paskaitų 

procentas 

Skiriamos stipendijos dydis 

4,0–6,0 iki 60 % 0,50 BSI (20,00 €) 

4,0-6,0 Nuo 60 % iki 100 % 0,55 BSI (22,00 €) 

6,1-7,9 iki 60 % 0,60 BSI (24,00 €) 

6,1-7,9 Nuo 60 % iki 100 % 0,65 BSI (26,00 €) 

8,0-10,0 iki 60 % 0,70 BSI (28,00 €) 



8,0-10,0 Nuo 60 % iki 100 % 0,76 BSI (30,40 €) 

22. Mokiniams, kurių mokymosi rezultatų vidurkis 9,50-10,0 ir lankomumas didesnis nei 

80 %, skiriama iki 3 bazinės socialinės išmokos dydžio (iki 120,00 €) Mokymosi stipendija ne 

ilgesniam, kaip mokslo metų pusmečiui (toliau – Pusmečiui). 

23. Mokiniams, kurių mokymosi rezultatų vidurkis 9,00-9,49 ir lankomumas didesnis nei 

80 %, skiriama iki 2 bazinės socialinės išmokos dydžio (iki 80,00 €) Mokymosi stipendija ne 

ilgesniam, kaip mokslo metų pusmečiui (toliau – Pusmečiui). 

24. Mokiniams, kurių mokymosi rezultatų vidurkis 8,00-8,99 ir lankomumas didesnis nei 

80 %,skiriama iki 1 bazinės socialinės išmokos dydžio (iki 40,00 €) Mokymosi stipendija ne 

ilgesniam, kaip mokslo metų pusmečiui (toliau – Pusmečiui). 

25. Mokiniui užėmus prizines vietas respublikos ar pasaulio profesinio meistriškumo 

konkursuose, olimpiadose kartą metuose mokama Mokymosi stipendija: 

Prizinė vieta Skiriamos stipendijos dydis 

III vieta 3 BSI (120,00 €) 

II vieta 4 BSI (160,00 €) 

I vieta 5 BSI (200,00 €) 

 

26. Mokiniui, grįžusiam iš akademinių atostogų, stipendija skiriama pagal turėtus mokymosi 

rezultatus.  

27. Mokiniams, per pirmą naujojo pusmečio mėnesį išsitaisiusiems nepatenkinamus pusmečio 

arba metinius pažymius ir pateikusiems skolų likvidavimo lapelį administracijai nuo kito mėnesio 1 

dienos mokama minimali 0,5 BSI (20,00 €) stipendija; 

28. Stipendija mažinama už Mokyklos mokinių vidaus tvarkos taisyklių ar kitus pažeidimus.  

29. Stipendija neskiriama:  

29.1. mokiniui, kuris jau įgijęs profesinę kvalifikaciją ir mokosi pagal profesinio mokymo 

programas;  

29.2. mokiniui, kuris dirba ir mokosi pagal Individualų mokymosi planą;  

29.3. Mokiniams, vėliau nei per pirmą naujojo pusmečio mėnesį išsitaisiusiems nepatenkinamus 

pusmečio arba metinius pažymius ir pateikusiems skolų likvidavimo lapelį administracijai 

Mokymosi stipendija einamąjį pusmetį neskiriama, kitą pusmetį skiriama bendrąją tvarka; 

29.4. nepažangiam mokiniui;  

29.5. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.  

30. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas:  

30.1. nutraukus su mokiniu Dvišalę arba Trišalę profesinio mokymo sutartį;  

30.2. suteikus mokiniui akademines atostogas;  



30.3. mokiniui, gavusiam nuobaudą už teisėtvarkos pažeidimus;  

30.4. mokiniui, kuriam pradėta vykdyti laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė.  

31. Stipendijų skyrimą mokiniui svarsto Stipendijoms ir kitai materialinei paramai direktoriaus 

įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).  

32. Stipendija skiriama ir nutraukiama Mokyklos direktoriaus įsakymu.  

33. Neskirtų stipendijų lėšos „grįžta“ į stipendijų fondą.  

34. Materialinė parama direktoriaus įsakymu gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per 

pusmetį.  

35. Mokiniui, kuris mokosi valstybės finansuojamoje vietoje pagal mokymo programas 

siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, materialinės paramos dydis negali viršyti 3 bazinių socialinių 

išmokų dydžio.  

36. Socialinė stipendija ir kita materialinė parama gali būti skiriama mokiniui, kai prašymo 

skirti socialinę stipendiją ir kitą materialinę paramą priėmimo metu mokinys atitinka bent vieną iš 

Aprašo 9 ir 10 punktuose numatytų kriterijų ir pateikia Komisijai tai patvirtinančius dokumentus, bei 

prašymą socialinei stipendijai ir kitai materialinei paramai gauti. 

IV. SKYRIUS 

BAIGIAMOJI DALIS  

  

37. VšĮ Mokyklos „Art of Beauty“ stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui 

tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.  

  

_____________________________________  

  


