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I. BENDROJI DALIS 
 

1. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro (toliau – PMRPRC) 

stipendijos ir materialinės paramos skyrimo nuostatai nustato stipendijų fondo paskirstymą 

mokiniams, kurie mokosi mokykloje pagal pirminio profesinio mokymo programas, siekdami įgyti 

pirmąją kvalifikaciją. 

2. Stipendijų fondas skiriamas 70 procentų dieninio skyriaus mokinių, mokant 0,76 

bazinės socialinės išmokos dydžio stipendiją (bazinę socialinę išmoką per mėnesį vienam 

gyventojui nustato LR Vyriausybė). 

3. Stipendijos mokamos iš profesinių mokyklų išlaidų sąmatose stipendijoms išmokėti 

patvirtintų lėšų. 

 

II. STIPENDIJŲ FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

 

4. Stipendijų fondo lėšos naudojamos: 

4.1. stipendijoms; 

4.2. materialinei paramai. 

 

III. STIPENDIJŲ SKYRIMAS 

 

5. Stipendijos mokiniams skiriamos pagal I ir II pusmečio mokinių pažymių 

vidurkius. Pagal I pusmečio mokymosi rezultatus stipendijos mokamos nuo II pusmečio pirmo 

mėnesio iki rugpjūčio 31 d., o pagal II pusmečio rezultatus — nuo rugsėjo 1 d. iki I pusmečio 

paskutinio mėnesio. 

6. Mokyklą baigiantiems mokiniams stipendijos mokamos iki centro baigimo dienos. 

7. Mokiniui gali būti skiriama nuo 0,27 bazinės socialinės išmokos iki 0,76 bazinės 

socialinės išmokos dydžio stipendija. Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi 

rezultatų ir nustatytos bazinės socialinės išmokos. 

8. Pažymių vidurkių ribos, pagal kurias skiriamos stipendijos, nustatomos tokios: 

 Maksimali (pažangumo vid. 9,00 – 10) – 28,88 Eur; 

 I pagrindinė (pažangumo vid. 8,00 – 8,99) – 20 Eur; 

 II pagrindinė (pažangumo vid. 7,00 – 7,99) – 15 Eur; 

 III pagrindinė (pažangumo vid. 6,00 – 6,99) – 12 Eur; 

 Minimali (pažangumo vid. iki 6 balų) – 10,26 Eur. 

9. Pirmo kurso mokiniams I pusmetį skiriama 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio 

stipendija – 10,26 Eur. 

 



 

10. Stipendijos neskiriamos: 
10.1. antrą kartą besimokantiems pagal profesinio mokymo programas ar turintiems 

profesinę kvalifikaciją mokiniams (baigusiems profesinę  arba aukštesniąją mokyklą, kolegiją ar 

universitetą), besimokantiems pagal tęstinio profesinio mokymo programas; 

10.2. nepažangiems mokiniams; 

10.3. mokiniams, kurių laisvė apribota ar taikoma laisvės atėmimo bausmė. 

11. Stipendija nebemokama: 

11.1. Nutraukus su mokiniu profesinio mokymo sutartį:  

11.1.1. nutraukus sutartį  per mokslo metus, stipendija nemokama nuo to mėnesio, kai 

buvo nutraukta sutartis; 

11.1.2. nutraukus sutartį vasaros atostogų metu, iki rugpjūčio 31 d., stipendija 

nemokama už liepos ir rugpjūčio mėnesius. 

11.2. suteikus mokiniui akademines atostogas; 

11.3. mokiniui gavus nuobaudą (gavus pastabą,  stipendija nemokama mėnesį, gavus 

papeikimą, stipendija nemokama du  mėnesius, gavus griežtą papeikimą, stipendija nemokama 

keturis mėnesius); 

11.4. mokiniui, kuriam prasidėjo laisvės apribojimas ar laisvės atėmimo bausmė; 

11.5. mokiniui, kuris per mėnesį praleido 8 ir daugiau neteisintų pamokų, stipendija 

nemokama mėnesį; 

12.  Visais šių nuostatų 11 punkte nurodytais atvejais stipendija nemokama remiantis 

centro direktoriaus  įsakymu, pagal klasių/grupių auklėtojų pateiktus prašymus. 

13.  Stipendijoms skirto fondo lėšų ekonomija gaunama nemokant stipendijų dėl 10-11 

punktuose nurodytų priežasčių. Ši ekonomija gali būti panaudota: 

13.1. materialinės paramos mokiniams mokėjimui; 

13.2. mokinių, kuriems nebuvo skirta stipendija dėl nepažangaus mokymosi, 

stipendijoms išmokėti. Tuomet mokiniams, ištaisiusiems neigiamus pusmečio pažymius, skiriama 

stipendija pagal nustatytą pažymių vidurkį. 

 

IV. MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS 

 

14.  Materialinė parama gali būti skiriama visiems Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės 

profesinio rengimo centro mokiniams, kurie mokosi mokykloje pagal pirminio profesinio mokymo 

programa, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, ar skirta mokiniui stipendija, 

ar ne. 

15. Materialinė parama gali būti skiriama neviršijant patvirtinto stipendijų fondo. 

16. Materialinė parama gali būti skirta: 

16.1. mokiniams iš šeimų arba asmenims, gyvenantiems vieniems, gaunantiems 

piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą: 

16.1.1. mokiniams, mokymosi metu netekusiems vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 

16.1.2. mokiniams iš šeimų, auginančių 3 ar daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, 

kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklų, profesinių, aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose; 

16.1.3. mokiniams, turintiems vaikų; 

16.1.4. mokiniams dėl ligos. 

17. Materialinės paramos dydį, neviršijantį 2 maksimalių stipendijų dydžio 

(maksimali stipendija – 0,76 bazinės socialinės išmokos), siūlo Vaiko gerovės komisija. 

18. Materialinė parama skiriama, jei yra raštiškas mokinio (ar jo klasės/grupės 

auklėtojo, socialinio pedagogo) prašymas ir paramos reikalingumą patvirtinantys dokumentai. 

 

 

 



 

V. STIPENDIJOS IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO ĮTEISINIMAS 

 

19. Klasių/grupių auklėtojai, gavę iš mokinio praleistas pamokas pateisinantį 

dokumentą, per penkias darbo dienas įveda duomenis į elektroninį dienyną. 

20.  Stipendijų skyrimas įforminamas direktoriaus įsakymu, nurodant, kam ir kokio 

dydžio stipendija skiriama. 

21. Stipendijos mokamos kiekvieną mėnesį, pervedant stipendijas į mokinių 

mokėjimo korteles kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę. 

22. Materialinės paramos skyrimas svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje ir 

įforminamas direktoriaus įsakymu. 

23. Materialinė parama gali būti skiriama ne dažniau  kaip 1 kartą per pusmetį. 
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