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UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS STIPENDIJŲ IR 

MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos stipendijų ir materialinės paramos skyrimo 

nuostatų (toliau – Nuostatai) tikslas – užtikrinti vienodas stipendijų mokėjimo ir materialinės 

paramos skyrimo mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, siekdami įgyti 

pirmąją kvalifikaciją, sąlygas ir skatinti tuos mokinius, kurie gerai mokosi ir aktyviai dalyvauja 

mokyklos veikloje. 

2. Stipendijų dydžiai nustatomi, atsižvelgiant į mokyklos stipendijų fondą ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytus maksimalius ir minimalius dydžius. Konkretus stipendijos 

dydis priklauso nuo mokinio mokymosi ir veiklos rezultatų. 

3. Stipendijos mokiniams  skiriamos arba nutraukiamas jų mokėjimas mokyklos 

direktorius įsakymu, vadovaujantis Nuostatais mokslo metų  pusmečiui (semestrui), iki kito mokslo 

metų pusmečio (semestro) pasibaigimo.   

Materialinė parama  ir vienkartinės išmokos skiriamos  direktoriaus įsakymu. 

4. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma Stipendijų   skirstymo   priežiūros   komisija: 

komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Nariai: skyrių vedėjai, grupių vadovai, 

buhalterė, mokyklos mokinių parlamento prezidentas. 

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJŲ DYDŽIAI IR JŲ SKYRIMAS 

 

5. Stipendijų dydžiai: 

5.1. pažangiems ir drausmingiems mokiniams, baigusiems mokslo metų pusmetį 

(semestrą) ne žemesniu pažymių vidurkiu, nei patvirtintas mokytojų susirinkimo posėdyje, skiriama 

25,00 € stipendija; 

5.2. drausmingiems mokiniams, baigusiems mokslo metų pusmetį (semestrą) tik gerais, 

labai gerais ir puikiais pažymiais (8, 9, 10) ir turintiems pažymių vidurkį ne žemesnį kaip 8,75 

skiriama 28,80 € stipendija; 

5.3. rekomenduojant grupių ir sporto ar saviveiklos kolektyvų vadovams, mokiniams, 

pasiekusiems gerų rezultatų sporte, meno saviveikloje bei kitoje popamokinėje veikloje, 

pažangiems ir drausmingiems mokiniams, kurių pažymių vidurkis žemesnis nei patvirtintas 

mokytojų susirinkimo posėdyje, gali būti skiriama 13,00 € stipendija; 

5.4. rekomenduojant grupių ir sporto ar saviveiklos kolektyvų vadovams,  už pasiekimus 

sporte, meno saviveikloje ir kitoje popamokinėje veikloje pažangiems ir drausmingiems mokiniams, 

kurių pažymių vidurkis ne žemesnis nei patvirtintas mokytojų tarybos posėdyje, gali būti skiriama 

28,80 € stipendija; 

5.5. visiems pirmo kurso mokiniams pirmų mokslo metų pusmetį (semestrą) skiriama 

25,00 € stipendija. 

5.6. pažangiems ir neturintiems nuobaudų mokiniams, baigusiems mokslo metų pusmetį 

(semestrą) žemesniu pažymių vidurkiu, nei patvirtintas mokytojų tarybos posėdyje, skiriama 

minimali 10,26 € stipendija. 

5.7. 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 nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti stipendijų dydžiai; 

5.8. mokiniams, esantiems akademinėse atostogose, stipendija nemokama. Grįžus iš 

akademinių atostogų viduryje pusmečio (semestro), minimali stipendija pradedama mokėti iki 

sekančio pusmečio (semestro) rezultatų atsiradimo. 

6. Stipendijų skyrimas: 

6.1. kiekvieną mėnesį grupių vadovai turi patikslinti ir aptarti su direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui stipendijų skyrimą ar nutraukimą  grupių mokiniams vadovaujantis Nuostatais; 

6.2. sporto ir saviveiklos kolektyvų vadovai kas mėnesį turi informuoti neformaliojo 

švietimo organizatorių apie kolektyvų narių lankomumą, drausmę ir pasiekimus; 

6.4. stipendijų skyrimo siūlymas vadovaujantis Nuostatais svarstomas mokinių grupių 

susirinkime ir siūlymo protokolas pateikiamas  stipendijų skirstymo priežiūros  komisijai; 

6.5. grupių vadovai gali siūlyti nuobaudą moksleiviui panaikinti anksčiau laiko ir  skirti 

stipendiją; 

6.6. mokiniams, baigusiems mokslo metų pusmetį (semestrą) su įsiskolinimais 

(nepažangiems), juos išsitaisius,  kitą mėnesį skiriama stipendija pagal šiuos nuostatus; 

6.7. Stipendijų   skirstymo   priežiūros   komisija peržiūri grupių stipendijų skyrimo 

siūlymo protokolus ir kontroliuoja stipendijų skyrimo teisingumą. 

7. Mokiniams, išvykusiems atlikti mokomosios  baigiamosios praktikos į mokymo, mokslo 

ar gamybinę įstaigą Lietuvoje ar užsienyje pagal mokyklos siuntimą,  praktikų metu stipendija 

mokama. 

8. Mokiniams, pratęsus mokymosi mokslo metų pusmetį (semestrą), pratęsimo laikotarpiu 

skiriama minimali stipendija. Pasibaigus pratęsimo terminui, stipendija skiriama vadovaujantis 

Nuostatais. 

9. Ypatingais atvejais (tėvų mirtis, susidariusios ypač sunkios materialinės sąlygos ir kt.) 

grupių vadovams siūlant, direktoriaus įsakymu gali būti skiriama stipendija iki 28,80 € mokiniams, 

kuriems pagal šiuos nuostatus, stipendija nepriklauso, išskyrus 6.4 punkto 2 pastraipą ir 12 punktą. 

10. Mokiniams, nepraleidusiems nei vienos nepateisinamos pamokos, sekantį mėnesį  

skiriama  3,80 € padidinta stipendija, neviršijant 0,76 MGL, išskyrus esančius baigiamojoje 

praktikoje. 

11. Stipendija neskiriama: 

11.1. mokiniui, kuris turi profesinę kvalifikaciją ir mokosi pagal profesinio mokymo 

programas; 

11.2. nepažangiam mokiniui; 

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

12. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

12.1. pašalinus mokinį iš mokyklos;  

12.2. suteikus mokiniui akademines atostogas ar pertraukus mokslą; 

12.3. mokiniui gavus nuobaudą; 

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

12.5. mokiniams, kartojantiems kursą, išskyrus grįžusius iš akademinių atostogų, stipendija 

nemokama. 

III SKYRIUS 

MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS 

13. Materialinė parama, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, vadovaujantis Nuostatais, 

mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per mokslo metų pusmetį 

(semestrą): 

13.1. mokiniams iš šeimų arba vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems teisę gauti 

arba gaunantiems piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės 

paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (Žin., 2003, Nr. 

73-3352; 2006, Nr. 130-4889); 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=215633&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=287573&b=


13.2. mokiniams, netekusiems vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ar esantiems iš šeimų, 

auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, 

profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose; 

13.3. mokiniams, turintiems vaikų; 

13.4. mokiniams, kurių šeimose yra sunki materialinė padėtis dėl: 

13.4.1. mokinio tėvų (įtėvių), sutuoktinio, vaikų (įvaikių) mirties atveju; 

13.4.2. mokinio ligos, neįgalumo, nėštumo; 

13.4.3. gaisro, stichinės nelaimės ar kitokiu turto netekimo atveju šeimoje; 

13.4.4. mokinio tėvai yra bedarbiai, įregistruoti darbo biržoje; 

13.4.5. tėvų (globėjų, rūpintojų) neįgalumo ar sunkios ligos atveju; 

13.5. Našlaičiams iki 24 m., negaunantiems globos išmokos. 

13.6. Mokiniams už aktyvią veiklą, pasiekimus ar nuopelnus mokyklos bendruomenės 

gyvenime,  rajone, Valstybės, tarptautiniu mastu, nuopelnus garsinant mokyklos vardą, gali būti 

skiriama vienkartinė materialinė parama. 

14. Materialinės paramos mokiniui dydis negali viršyti dviejų maksimalių stipendijų 

dydžių. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina įsakymu mokyklos direktorius, suderinęs 

su mokyklos taryba. 

16. Nuostatai gali būti keičiami, papildomi, keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams, 

mokyklos nuostatams, keičiant   mokyklos darbo organizavimą, reorganizuojant mokyklą, 

Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva, pasiūlius Mokyklos mokinių parlamentui. 

17. Patvirtinti Nuostatai skelbiami Mokyklos interneto tinklalapyje, mokytojų kambario ir 

mokinių  skelbimų lentose. 

 

Šiems nuostatams pritarta mokinių parlamento posėdyje (2017-06-08, protokolo Nr. V4-5) 

 

_________________________ 

 


