pANEVEZTo MARGARITos RrMKEvIcerrEs pRoFESINIo RENGIMo cENTRo
DTREKTORIUS

ISAKYMAS
DtrL PMRPRC MOKINIU STIPENDIJU IR KITOS MATERIALINES PARAMOS TEIKIMO
TVARKos,tpn-LSo 6p. IR t0 p. pAKEITIN{o NUo z0zzM. sAI.rsIo I DIENoS
2022 m. sausio 12 d. Nr. V 1-9
PaneveZys

Vadovar-riantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m. lapkridio 5 d. nutarin.ro Nr. 1206
..Dei socrtiiines paramos iSmoktl atskaitos rodikliq dydZiq patvirtinimo'' ir jo iSdest1"n-io nauja reclakcija.
pakeitimo 2021 m. gruodZio 15 d. Nr. 1077. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialines paramos

rodikliq ir bazinio bausmiq ir nuobaudq dydZio nustatymo fstatymo 2 straipsnio 6
dalimi. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu patvifiintu bazinds socialines i5mokos dydLiv - 42
eurai nuo 2022 m. sausio 1 d.,
I( e i d i 1 PMRPRC niokiniq stipendiiq ir kitos materialines paramos teikin-ro tvarl<os
apraSo.pritvirlinto2020r-n.spa1io26d.isah1,'rnr.tNr.Vl-105 6p.ir10p. ISdestau juosnar-tja
iSmoll-1 atskaitos

redakcija:

ir pavadiniilai:
reznltatus (paZangumo vidurkis 9,8

6. Nustatorni tokie mokyr.nosi stipendijtl dydZiai

6.1. stipendrja M4 uZ ugd1,n-ro
- 10 balq) 126.00
dl,dZio (3BSI - bazine socialine iSmoka);
6.2. stipenclija M3 uZ ugdymo rezultatus (paZangumo vidtrrkis 8^5 - 9^19 balo) 84.00
d1'dZio (2BSl ):
6.3. stipendija M2 uZ ugdymo rezultatus (paZangumo vidr-rrkis 7.4-8,49 balo) 42.00
dydZio(lBSI):
6.4.supendja Ml r-rZ ugc11'n"ro rezultatus (paZangumo vidurkis 4,00-7,39 balo) 21-00
dydZio(0,5BSI);
10. Socialine stipendija, kuri sieks 126,00 Ellr(3 BSI)gali biti skirialna.
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PANEVEZIO MARGARITOS RITttKEVICAITES PROFESINIO RENGIL710 CENTRAS
DIREKTORIUS
.
.v
ISAKYMAS
DEL PANEVEZIO ⅣIARGARITOS RIⅣ IKEVICAITES PROFESINIO RENGIPIIO CENTRO
MOKINIv STIPENDIJv IR KITOS MATERIALINES PARAMOS TEIKIMO TVARKOS
APRASO PAPILDYⅣ10
2022 m. r'arsario 7 d. Nr" V1-21
Paner, cZr s

AtsiZvelgdamas j 2021-2022.2.022-202i nr. n.r. r,r,kdomrl progralnrl fgvvendinimo plano
r.nokt,nro plernus moltiniams. knrie mokosi tik pagal prolesir-rio ugd),mo programas ir tai. kacl .jienrs.
pasibaigus I pusrr-rediui. baigiasi tik 1-2 r'noduliai, bei N4okiniq tarybos 2022-02-02 pritariilr"r (protokolas
Nr. \'7-2).

P a p ild a u Paneve2io Nlargaritcis l{inrkevicaites prof-csinio rengin'ro centro n-rokiniq
ir liitos materialines paramos teikirno tvarkos apraSq. patvirtintE direktoriaurs isakl'nrLr Nr. V 110-52020m.spalio26cl.(2021 n'r.r,asario 19cl.Nr.Vl-26redakcija) 13.7pr-rnhtuirji iSdestau taip:
13.7 . N,'lo1i,vmosi stipendija moliiniar.r'rs. kLrric nrokosi tik pagal prof-esinio ugc11,mo
programas. pagal pin-r-rojo pusmedio modLrliq rezultatr:s sltiriama nuo antrojo pusmecio pradZios il,i
antro.iri prrsmeiio pabaigos. Jeigr-r pursn'recir-ri pasibaigr-rs r.ra baigti maZiar.l nei I rnodr-r1iai. tai stipcncli"ja
mokama pagal pLrsnrecio visu gautll paZvmiq rnocltLliirose vidtrrlt!. I)usnredio visrl uar:tr-r pa2-v'-rlrLr
nr()('lliliLrose vidLrrkiq suvcsting savo paraSn patvirtina grlrlres ar-rkleto.jas ir pricleda prie praSl,r"no skirti
stipcndi.jLl

stipcnd i1as.
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PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO
CENTRO (TOLIAU ĮSTAIGOS) MOKINIŲ STIPENDIJŲ IR KITOS MATERIALINĖS
PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
2021 m. vasario 19 d. Nr. V1-26
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo
Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimu 2020 m.
gruodžio 30 d. Nr. 1467, atsižvelgdamas į stipendijoms skirtų lėšų fondą bei stipendijų skirstymo
komisijos stipendijų paskaičiavimu ir mokinių tarybos 2020 m. vasario 19 d. pritarimu, protokolas
Nr. V7-2,
k e i č i u Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro (toliau
Įstaigos) mokinių stipendijų ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2020
m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V1-105 6 punktą ir išdėstau jį nauja redakcija:
6. Nustatomi tokie mokymosi stipendijų dydžiai ir pavadinimai:
6.1. stipendija M4 už ugdymo rezultatus ( pažangumo vidurkis 9,8 - 10 balų) 120,00 Eur
dydžio (3BSI-bazinė socialinė išmoka);
6.2. stipendija M3 už ugdymo rezultatus ( pažangumo vidurkis 8,5 - 9,79 balo) 80,00
Eur dydžio (2BSI);
6.3. stipendija M2 už ugdymo rezultatus ( pažangumo vidurkis 7,4 -8,49 balo) 40,00
Eur dydžio (1BSI);
6.4. stipendija M1 už ugdymo rezultatus ( pažangumo vidurkis 4,00-7,39 balo) 20 Eur
dydžio (0,5BSI);
P a p i l d a u 7 punktą ir jį išdėstau nauja redakcija:
7. Eksperimentinių klasių mokiniams, besimokantiems pagal profesinio mokymo
programas ir tiems grupių mokiniams, kurių pusmečio vidurkiai įvertinti – įskaityta, skiriama M1
(0,5 BSI) dydžio stipendija iki mokslo metų pabaigos.
P a n a i k i n u 8 punktą.
P a t i k s l i n u 10 ir 12.1 punktus ir juos išdėstau taip:
10. Socialinė stipendija, kuri sieks 120 Eur. (3 BSI) gali būti skiriama.
12.1. Mokiniams, dirbantiems įmonėse/organizacijose ir kiekvieną dieną
nedalyvaujantiems kontaktinėse pamokose, o atsiskaitantiems nuotoliniu būdu ar pagal suderintą su
mokytojais atskirą grafiką, pagal grupių auklėtojų pateiktą prašymą, stipendija neskiriama .
Direktorius
Parengė
Nijolė Grybauskienė
2021-02-19

Tautvydas Anilionis

PATVIRTINTA
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės
profesinio rengimo centro direktoriaus
2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V1-105
PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO
MOKINIŲ STIPENDIJŲ IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO
TVARKOS APRAŠAS
2020-10-26 Nr. V16-46
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro (toliau Įstaigos)
mokinių stipendijų ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas), parengtas
vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl stipendijos mokėjimo ir materialinės
paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekiant įsigyti
pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ .
2. Skiriamų stipendijų ir kitos materialinės paramos tikslas yra skatinti mokinius, kurie
mokosi pagal Programas, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, (toliau Mokinius) už jų mokymosi
pažangą ir geriausius mokymosi pasiekimus, už dalyvavimą įvairiose veiklose, konkursuose,
olimpiadose, didinti profesinio mokymo prieinamumą, gerinti mokymosi sąlygas mokiniams,
pablogėjus jų socialinei ir materialinei padėčiai.
3. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją
kvalifikaciją, lėšos stipendijoms ir kitai materialinei paramai skaičiuojamos 70 procentų mokinių,
besimokančių pagal Programas, mokant 0,76 bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama _BSI)
dydžio stipendiją per mėnesį.
4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos
respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
STIPENDIJOS, KITA MATERIALINĖ PARAMA IR JŲ DYDŽIAI
5. Iš stipendijoms skirtų lėšų Mokiniams gali būti skiriama mokymosi stipendija, socialinė
stipendija bei kita materialinė parama.
6. Mokymosi stipendija gali būti skiriama:
6.1. už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus;
6.2. už dalyvavimą socialinėje pilietinėje, savanoriškoje, kultūrinėje, sportinėje, Centro
savivaldos, profesinio informavimo ir viešinimo veiklose, akcijose, profesinio meistriškumo
konkursuose, dalykinėse olimpiadose ir konkursuose;
6. Nustatomi tokie mokymosi stipendijų dydžiai ir pavadinimai:
6.1. stipendija M4 už ugdymo rezultatus ( pažangumo vidurkis 10 balų) 117,00 Eur dydžio
(3BSI-bazinė socialinė išmoka);
6.2. stipendija M3 už ugdymo rezultatus ( pažangumo vidurkis 9,00 - 9,99 balo) 78,00 Eur
dydžio (2BSI);
6.3. stipendija M2 už ugdymo rezultatus ( pažangumo vidurkis 8,50 -8,99 balo) 39,00 Eur
dydžio (1BSI);

6.4. stipendija M1 už ugdymo rezultatus ( pažangumo vidurkis 4,00-8,49 balo) 19,50Eur
dydžio (0,5BSI);
7. Eksperimentinių klasių mokiniams, besimokantiems pagal profesinio mokymo
programas skiriama M1 (0,5 BSI) dydžio stipendija iki mokslo metų pabaigos.
8.Modulio „Įvadas į darbo rinką“ metu mokymosi stipendija mokama skaičiuojant mokinio
ugdymo rezultatų vidurkį nuo mokslo metų pradžios.
9. Vasaros atostogų metu mokiniui mokymosi stipendija skiriama M 1 dydžio.
10. Socialinė stipendija, kuri sieks 117 Eur. (3 BSI) gali būti skiriama:
10.1. mokiniui, kuris yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo,
tutintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nurodytas sąlygas;
10.2. 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;
10.3. 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.
11. Kita materialinė parama, kurios dydis ne didesnis kaip 3 BSI 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
(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 įstaigos numatytais atvejais, kai
mokiniams būtina sudaryti palankias mokymosi sąlygas.
III SKYRIUS
STIPENDIJŲ IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS, MOKĖJIMAS
IR NUTRAUKIMAS
12. Stipendijos ir kita materialinė parama Mokiniams apskaičiuojama vadovaujantis
Aprašu, neviršijant skirtų valstybės biudžeto lėšų, kurios pirmiausia skiriamos mokymosi
stipendijoms už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus, likusios lėšos skiriamos taikant šia
prioritetų tvarka:
12.1. socialinėms stipendijoms;
12.2. materialinei paramai;
12.3. mokymosi stipendijoms už dalyvavimą Veiklose.
13. Mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir pasiekimus mokiniams skiriama
atsižvelgiant į metinius/pusmečio įvertinimų vidurkius ir mokinio padarytą mokymosi pažangą
kiekvieną mėnesį:
13.1. už praėjusių mokslo metų metinius mokymosi rezultatus ir mokymosi pažangą
skiriama nuo naujų mokslo metų rugsėjo 1d. iki sausio 31 d. (tuo laikotarpiu mokslą baigiančių
grupių mokiniams- iki mokslo baigimo datos)
13.2. už I-o pusmečio mokymosi rezultatus ir mokymosi pažangą stipendija skiriama nuo
vasario 1 d. iki birželio 30 d. (tuo laikotarpiu mokslą baigiančių grupių mokiniams- iki mokslo
baigimo datos);
13.3. turintiems nepatenkinamus metinius ir pusmečio įvertinimus ir per 1 mėnesį nuo
stipendijos skyrimo laikotarpio pradžios nelikvidavusiems akademinių įsiskolinimų mokiniams
mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir pasiekimus neskiriama (pirmo pusmečio
nepatenkinamus pažymius privalo išsitaisyti iki vasario mėn. 28 d., metinius nepatenkinamus
pažymius privalo išsitaisyti iki rugpjūčio 30 d.);

13.4. vidurinį išsilavinimą turintiems mokiniams, dirbantiems įmonėse/organizacijose ir
kiekvieną dieną nedalyvaujantiems kontaktinėse pamokose, pagal grupių auklėtojų pateiktą sąrašą,
o atsiskaitantiems nuotoliniu būdu ar pagal suderintą su mokytojais atskirą grafiką, stipendija
neskiriama
13.5. akademinėse atostogose esantiems mokiniams mokymosi stipendija, socialinė
stipendija ir kita materialinė parama neskiriama;
13.6. mokinių vasaros atostogų laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. skiriama 0,5
BSI dydžio stipendija;
14. Mokinio mokymosi pažangos vertinimo kriterijai:
14.1. įgytos naujos profesinės, dalykinės kompetencijos,
14.2. aukšta mokymosi motyvacija;
14.3. asmenybės branda ir siekis tobulėti;
14.4. gebėjimas įsivertinti ir planuoti mokymąsi;
14.5. atsakomybė už mokymosi rezultatus.
15. Mokymosi stipendijos už mokymosi pažangą ir pasiekimus skiriamos laikantis
principo, kad likusios mokymosi stipendijoms skirtos lėšos, paskyrus mokiniams po 0,5 BSI
stipendijas, skiriamos po lygiai (santykiu 50%:50%) 1 BSI ir 3-jų BSI dydžio stipendijų grupėms.
Tokiu būdu nustatoma, kokiam skaičiui mokinių bus skiriama 1 BSI ir 3 BSI dydžio stipendija
kiekvienoje kategorijoje.
16. Jeigu dalis Mokinių turi vienodą pusmečio (metinių) pažymių vidurkį, sudarant
pažangumo eilę įvertinama mokinio padaryta mokymosi pažanga.
17. Mokymosi stipendija mokiniui gali būti skiriama atsižvelgus į grupės vadovo,
mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų siūlymus, skyriaus vedėjo teikimu arba paties mokinio
prašymu. Kartu su raštišku teikimu ar mokinio prašymu pridedami Veiklas liudijantys dokumentai,
straipsnių kopijos ar nuorodos į informacijos šaltinius, pagrindžiančius mokinio dalyvavimą
Veiklose.
18. Mokymosi stipendija tam pačiam mokiniui už tą pačią veiklą ir rezultatus gali būti
skiriama vieną kartą per mokslo metus.
19. Socialinė stipendija gali būti skiriama mokiniui, kai prašymo skirti socialinę stipendiją
priėmimo metu mokinys atitinka bent vieną iš numatytų kriterijų ir pateikia stipendijų ir
materialinės paramos skyrimo komisijai (toliau – Komisija) tai patvirtinančius dokumentus.
Socialinė stipendija skiriama laikotarpiui nuo 2 iki 4 mėnesių, ne ilgesniam kaip pusmečio
laikotarpiui ir mokama kas mėnesį.
20. Mokinys, ketinantis gauti socialinę stipendiją pateikia prašymą ir dokumentus,
pagrindžiančius teisę gauti socialinę pašalpą, šeimos sudėtį ir mėnesines šeimos narių pajamas.
Socialinė stipendija skiriama Mokiniams įvertinus šiuos kriterijus:
20.1. mokinys turi specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, išskyrus
mokinius, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama;
20.2. mokinys yra iš šeimos, auginančios (globojančios) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų,
arba mokinys pats augina (globoja) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų;
21. Tas pats mokinys gali gauti mokymosi stipendiją, socialinę stipendiją ar kitą
materialinę paramą vienu metu.
22. Stipendijoms ir kitai materialinei paramai skirti Centro direktoriaus įsakymu sudaroma
komisija iš 5 asmenų, kurios sudėtyje yra po vieną ugdymo organizuojančio skyriaus,
administracijos, švietimo pagalbos specialistų atstovą. Komisijos posėdžiai vyksta vadovaujantis
Komisijos darbo reglamentu, tvirtinamu Centro direktoriaus.
23. 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.
24. Stipendijų ir kitos materialinės paramos mokėjimas nutraukiamas:

25. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui;
26. su mokiniu nutraukus profesinio mokymo sutartį;
27. mokiniui suteikus akademines atostogas;
28. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;
29. mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų:
29.1. turinčiam nepatenkinamus pusmečio ir/ar metinius įvertinimus;
29.2. praleidusiam per mėnesį 4 pamokas be pateisinančios priežasties;
29.3. II kurso mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo kartu su profesinio
mokymo programa, neišlaikiusiems brandos egzaminų, stipendija
nemokama III kurse.
29.4. gavus papeikimą ar griežtą papeikimą už mokinių elgesio taisyklių
pažeidimus.
30. Stipendijos ir kita materialinė parama skiriama ir jų mokėjimas nutraukiamas Įstaigos
direktoriaus įsakymu.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo
9 d. nutarimu Nr. 987.
32. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas suderinus su Mokinių taryba.

31.

Stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos
Skyrimo mokiniams tvarkos aprašui pritarta
2020 m. rugsėjo 29 d. Mokinių tarybos posėdyje (protokolas Nr. V7-5)

