
 

 

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-09-11 
 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 98-3708, i. k. 1051100NUTA00000876 

 

TAR pastaba. Iki 2020-09-09 LRV nutarimo Nr. 987 įsigaliojimo dienos skirtos stipendijos ir materialinė parama 

mokamos vadovaujantis iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos galiojusia Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos 
skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos 

aprašo redakcija. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 987, 2020-09-09, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19051 

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 siekdamas įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

 
Nauja redakcija nuo 2020-09-11: 

Nr. 987, 2020-09-09, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19051 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

NUTARIMAS 

 

DĖL MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 

SIEKDAMI ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS 

MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2005 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 876 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos 

Respublikos profesinio mokymo įstatymo 38 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

n u t a r i a: 

Patvirtinti Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti 

pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašą 

(pridedama).  

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS 

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS,  

PAVADUOJANTIS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĄ VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A99F39F5434F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e1a82c0f36611eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e1a82c0f36611eaa12ad7c04a383ca0


 

 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 876 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 987 

redakcija)  

 

MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 

SIEKDAMI ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS 

MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašas (toliau – 

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.  

2. Aprašu vadovaujasi valstybės finansuojamose vietose pagal Programas mokinius 

mokančios profesinio mokymo įstaigos ar kiti profesinio mokymo teikėjai (toliau kartu – teikėjai), 

išskyrus pataisos pareigūnų ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas ir teikėjus, kurie profesinį 

mokymą vykdo pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą ar Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymą.  

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 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.  

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS, KITA MATERIALINĖ PARAMA IR JŲ DYDŽIAI 

 

5. Lėšos stipendijoms ir kitai materialinei paramai skaičiuojamos taip: 70 procentų mokinių, 

besimokančių pagal Programas, skaičiuojama po 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio mokėjimą 

per mėnesį.  

6. Mokymosi stipendija gali būti skiriama:  

6.1. už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus; 

6.2. už dalyvavimą veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių 

organizacijų, kultūrinėje, sportinėje, teikėjo savivaldos, profesinio informavimo, prisidedant prie 

profesinio mokymo populiarinimo), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose 

bei konkursuose (toliau kartu vadinama – veiklos). 

7. Socialinė stipendija skiriama:  

7.1. 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; 
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7.2. 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;  

7.3. 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.  

8. 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.  

9. Didžiausia mokiniui skiriama mokymosi stipendija už mokymosi pažangą ir mokymosi 

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

dydžio. Už Aprašo 6.2 papunktyje numatytas veiklas didžiausia mokymosi stipendija yra 5 bazinių 

socialinių išmokų dydžio, mažiausia – 0,5 bazinės socialinės išmokos dydžio. 

10. Socialinė stipendija yra 3 bazinių socialinių išmokų dydžio.   

 

III SKYRIUS 

STIPENDIJŲ IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS, MOKĖJIMAS IR 

NUTRAUKIMAS  

 

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

neviršijant skirtų valstybės biudžeto lėšų, kurias teikėjas pirmiausia paskirsto mokymosi 

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

stipendijoms, materialinei paramai, mokymosi stipendijoms už dalyvavimą veiklose.  

12. Stipendijoms ir kitai materialinei paramai skirti teikėjo vadovo įsakymu sudaroma 

komisija (toliau – Komisija) iš ne mažiau kaip 3 asmenų,  kurios sudėtyje yra bent po vieną teikėjo 

administracijos, mokytojų ir / ar švietimo pagalbos specialistų atstovą. Komisijos posėdžiai vyksta 

vadovaujantis Komisijos darbo reglamentu, tvirtinamu teikėjo vadovo.  

13. Mokymosi stipendija Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu pagrindu grupės vadovo siūlymu 

teikiama Komisijai svarstyti ir skiriama mokiniams, atsižvelgus į jų mokymosi pažangą bei 

mokymosi rezultatus pagal teikėjo nustatytus kriterijus nustatytam periodui, bet ne ilgesniam kaip 

mokslo metų pusmečio (toliau – pusmetis) laikotarpiui. Mokymosi stipendija mokama kiekvieną 

mėnesį teikėjo nustatytu terminu. 

14. Mokiniams, vykstantiems pagal Europos Sąjungos ar kitas mainų programas, paskirta 

mokymosi stipendija Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu pagrindu mokama mokymosi užsienyje 

laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip pusmetį.   

15. Mokymosi stipendija Aprašo 6.2 papunktyje nurodytu pagrindu mokiniui gali būti 

skiriama atsižvelgus į teikėjo nustatytus kriterijus, grupės vadovo, mokytojų, teikėjo administracijos 

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 6.2 papunktyje numatytose veiklose.  

16. Mokymosi stipendija Aprašo 6.2 papunktyje nurodytu pagrindu tam pačiam mokiniui už 

tą pačią veiklą ir rezultatus skiriama vieną kartą per mokslo metus. 

17. Socialinė stipendija gali būti skiriama mokiniui, kai prašymo skirti socialinę stipendiją 

priėmimo metu mokinys atitinka bent vieną iš Aprašo 7 punkte numatytų kriterijų ir pateikia 

Komisijai tai patvirtinančius dokumentus. Dokumentų pateikti nereikia, jei teikėjas turi prieigą prie 

valstybės ar žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.  
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18. Socialinė stipendija skiriama ne ilgesniam kaip pusmečio laikotarpiui ir mokama 

kiekvieną mėnesį teikėjo nustatytu terminu.  

19. Tas pats mokinys gali gauti mokymosi stipendiją, socialinę stipendiją ar kitą materialinę 

paramą vienu metu.  

20. 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. 

21. Stipendijų ir kitos materialinės paramos mokėjimas nutraukiamas: 

21.1. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui; 

21.2. su mokiniu nutraukus profesinio mokymo sutartį; 

21.3. mokiniui suteikus akademines atostogas; 

21.4. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė; 

21.5. mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų.  

22. Stipendijos ir kita materialinė parama skiriama ir jų mokėjimas nutraukiamas teikėjo 

vadovo įsakymu. 

__________________ 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 1388, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 137-5612 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001388 
Nr. 860, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 91-4340 (2011-07-19), i. k. 1111100NUTA00000860 

Nr. 987, 2020-09-09, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19051 

 
 

 

Pakeitimai: 
 
1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 141, 2006-02-13, Žin., 2006, Nr. 22-692 (2006-02-21), i. k. 1061100NUTA00000141 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 "Dėl Stipendijos mokėjimo ir 

materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, ir aukštesniųjų 

studijų studentui tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo 
 

2. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 513, 2007-05-30, Žin., 2007, Nr. 63-2410 (2007-06-06), i. k. 1071100NUTA00000513 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 "Dėl Stipendijos mokėjimo ir 

materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, ir aukštesniųjų 
studijų studentui tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 
 

3. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1388, 2007-12-17, Žin., 2007, Nr. 137-5612 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001388 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 "Dėl Stipendijos mokėjimo ir 

materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, ir aukštesniųjų 

studijų studentui tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 
 

4. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 860, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 91-4340 (2011-07-19), i. k. 1111100NUTA00000860 
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 siekdamas įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, ir aukštesniųjų studijų studentui tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 
 

5. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 987, 2020-09-09, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19051 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.31F1DDB9358F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.DD03C54FE170
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e1a82c0f36611eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B6C50A5D33CC
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.7CBAF5AADE86
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.31F1DDB9358F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.DD03C54FE170
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e1a82c0f36611eaa12ad7c04a383ca0
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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 siekdamas įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 


