
PATVIRTINTA 

Joniškio žemės ūkio mokyklos 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. V-221 

 

JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS 

STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Šie nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis stipendijų fondo naudojimo tvarką. 

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „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 Nr.987, 

kuris įsigaliojo nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. 

3. Mokinių stipendijas ir materialines paramas skirsto direktoriaus įsakymu sudaryta 

Stipendijų ir materialinės paramos skirstymo komisija, veikianti pagal patvirtintą darbo reglamentą, 

kuri paruošia ir teikia buhalterijai protokolą per 5 d. d. nuo mėnesio pradžios. 

 

II SKYRIUS 

PASKIRTO STIPENDIJŲ FONDO NAUDOJIMAS 

 

4. Stipendijų fondo lėšos naudojamos stipendijoms už mokymosi pažangą ir mokymosi 

pasiekimus mokėti. 

5. Nepanaudotos stipendijų fondo lėšos naudojamos socialinėms stipendijoms ar materialinės 

paramos mokiniams teikimui (pristačius reikiamus dokumentus). 

 

III SKYRIUS 

MOKYMOSI STIPENDIJŲ UŽ MOKYMOSI PAŽANGĄ IR MOKYMOSI PASIEKIMUS 

SKYRIMO TVARKA 

 

6. Mokymosi stipendija (pagal LRV nutarimo 6.1. punktą) skiriama grupės vadovui pateikus 

pranešimą (priedas Nr. 1) elektroniniu paštu stipendijos@jzum.lt Stipendijų ir materialinės paramos 

skirstymo komisijai per 3 d. d. po pusmečio pabaigos. 

7. Stipendijos yra skiriamos už I-ojo ir II-ojo pusmečio mokinių mokymosi ir lankomumo 

rezultatus: 

7.1. pagal I-ojo pusmečio rezultatus – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.; 

7.2. pagal II-ojo pusmečio rezultatus – nuo liepos 1 d. iki sausio 31 d. 

8. Stipendijos skiriamos šia tvarka: 

8.1. stipendijos skiriamos mokiniams pirmą kartą įgyjantiems specialybę; 

8.2. stipendijos neskiriamos: 

8.2.1. antrą kartą besimokantiems pagal pirminio profesinio mokymo programas, 

neatsižvelgiant į jų lygį, t. y. mokiniams, kurie įstojo mokytis prieš tai jau įgiję bent vieną profesiją;  
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8.2.2. mokiniams, kuriems direktoriaus įsakymu teisinamos pamokos ir leidžiama derinti 

mokymąsi ir darbą, stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo direktoriaus įsakyme nurodytos datos. 

9. Stipendija, bazinė socialinė išmoka (toliau – BSI), skiriama pagal mokymosi rezultatus 

esant vidurkiui: 

9.1. nuo 4,0 iki 6,0 – 0,5 BSI (19,00 Eur); 

9.2. nuo 6,1 iki 7,0 – 0,77 BSI (30,00 Eur); 

9.3. nuo 7,1 iki 9,0 – 0,9 BSI (35,00 Eur); 

9.4. nuo 9,1 ir daugiau – 1,28 BSI (50,00 Eur); 

10. Visiems naujai priimtiems mokiniams iki tol, kol nėra mokymosi šioje mokykloje 

rezultatų mokama 0,5 BSI stipendija. 

11. Grįžusiems iš akademinių atostogų mokiniams stipendija skiriama pagal turėtus 

mokymosi rezultatus iki išeinant atostogų. 

12 . Mokiniams negalintiems lankyti mokyklos ir besimokantiems nuotoliniu būdu:  

12.1. dėl nėštumo/vaiko priežiūros atostogų stipendija mokama, pagal mokymosi rezultatus. 

12.2. dėl sveikatos būklės (pateikus tai patvirtinančius dokumentus) stipendija mokama, pagal 

mokymosi rezultatus. 

13. Stipendijų dydis tikslinamas pagal pasibaigusio pusmečio rezultatus, taip pat pasikeitus 

BSI. 

 

IV SKYRIUS 

STIPENDIJOS SUMAŽINIMAS IR MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS 

 

14. Stipendija mažinama praleidus teorijos ar praktinio mokymo užsiėmimus be pateisinamos 

priežasties: 

14.1. daugiau kaip 8 val. per mėnesį – 20 proc; 

14.2. daugiau kaip 20 val. per mėnesį – 100 proc. 

15. Stipendijos ir kitos materialinės paramos mokėjimas nutraukiamas: 

15.1. mokiniui suteikus akademines atostogas; 

15.2. su mokiniu nutraukus profesinio mokymo sutartį; 

15.3. visą pusmetį mokiniams, kurie turi bent vieną nepatenkinamą I-ojo ar II-ojo pusmečio 

įvertinimą ir  jo neišsitaisiusiam per skirtą laiką; 

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

15.5. mokiniui, nevykdančiam profesinio mokymo sutartyje įrašytų įsipareigojimų; 

15.6. pasibaigus profesinio mokymo sutarties galiojimui. 

16. Stipendija nemokama mėnesį ar ilgesnį laiką už mokyklos vidaus tvarkos, mokinių elgesio 

taisyklių pažeidimus ir teisėtvarkos pažeidimus: 

16.1. už vieną mėnesį – mokiniui, kuriam pareikštas papeikimas; mokiniui, dalyvavusiam 

organizuotame pasišalinime iš pamokų; 

16.2. už du mėnesius – mokiniui, kuriam pareikštas griežtas papeikimas;  

17. Mokinio praleistos pamokos pateisinamos pagal galiojančius „Joniškio žemės ūkio 

mokyklos mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos“ reikalavimus. 

 

V SKYRIUS 

MOKYMOSI STIPENDIJŲ UŽ DALYVAVIMĄ VEIKLOSE BEI KONKURSUOSE 

SKYRIMO TVARKA 
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18. Nepanaudotos mokymosi stipendijos pagal LRV nutarimo 6.2. punktą „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)“ gali būti mokamos kartą per metus, mokslo metų pabaigoje, 

pagal atskirą komisijos protokolą. 

19. Siūlymus (priedas Nr. 2) dėl mokymosi stipendijos pagal 6.2. punktą skyrimo mokytojai, 

grupių bei būrelių vadovai teikia iki ateinančio mėnesio 1-os dienos socialinei pedagogei. 

20. Pagal mokytojų, grupių bei būrelių vadovai pateiktus siūlymus, mokiniai yra įtraukiami į 

sąrašą mokymosi stipendijai už dalyvavimą veiklose bei konkursuose gauti. Dalyvavimas 

kiekvienoje veikloje ar konkurse vertinamas pagal tai, kokio pobūdžio renginyje dalyvavo mokiniai:  

 Renginio pobūdis Taškai 

1. Mokyklos renginys 1 taškas; 

2. Rajono renginys 2 taškai; 

3. Regiono renginys 3 taškai; 

4. Respublikinis renginys 4 taškai; 

5. Tarptautinis renginys 4 taškai. 

 

21. Birželio mėnesį visi taškai yra susumuojami ir sudaromas galutinis mokinių sąrašas 

mokymosi stipendijai už dalyvavimą veiklose bei konkursuose gauti.  

22. Konkreti mokymosi stipendijos už dalyvavimą veiklose bei konkursuose suma yra 

nustatoma Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo komisijos posėdžio metu 

atsižvelgiant į stipendijų fonde esančių nepanaudotų stipendijų fondo lėšų sumos dydį. Galutinis 

mokinių sąrašas bei paskirtos stipendijų sumos yra tvirtinamos direktoriaus įsakymu bei išmokamos 

kartu su liepos mėnesio stipendija.   

 

VI SKYRIUS 

SOCIALINĖS STIPENDIJOS IR MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMAS 

 

23. Socialinė stipendija, kuri yra 3 BSI dydžio, gali būti skiriama mokiniui ne ilgesniam kaip 

pusmečio laikotarpiui ir mokama kiekvieną mėnesį teikėjo nustatytu terminu. 

24. Kita materialinė parama iki 3 BSI dydžio, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, gali būti 

skiriama mokiniams ne dažniau kaip kartą per pusmetį iš nepanaudotų stipendijų fondo lėšų: 

24.1. mokiniams iš šeimų, kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų 

pajamų dydžio, mokama 0,76 BSI dydžio vienkartinė parama; 

24.2. šeimos narių (tėvų, globėjų, vaikų) mirties atveju (pateikus mirties liudijimų kopijas), 

mokama vienkartinė 1,5 BSI dydžio parama; 

24.3. mokiniams, turintiems vaikų (pateikus vaiko gimimą liudijančius dokumentus), mokama 

0,5 BSI dydžio vienkartinė parama; 

24.4. mokiniams, patyrusiems nuostolių dėl stichinių nelaimių ir esant ypatingai sunkioms 

materialinėms sąlygoms, mokama 1 BSI dydžio vienkartinė parama; 

25. Iš mokiniui paskirtos stipendijos gali būti išskaičiuojami: 

25.1. nuostoliai už sugadintą mokyklos turtą; 

25.2. nuostoliai už negrąžintus vadovėlius; 

25.3. gyvenimo bendrabutyje išlaidos. 
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26. Materialinė parama pagal 21 punktą skiriama mokiniams, pateikusiems vieną iš šių 

dokumentų: 

26.1. prašymą mokyklos direktoriaus vardu su grupės vadovo rekomendacija; 

26.2. buities tyrimo aktą (pateikiama iš seniūnijos pagal gyvenamąją vietą) arba rajono 

savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą, kad šeima yra socialiai remtina. 

27. Konkretų materialinės paramos dydį nustato stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos 

skyrimo komisija ir tvirtina direktoriaus įsakymu. 

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

paramą vienu metu. 

________________________ 


