KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOI(YMO CENTRO
DIREKTORIUS
ISAKYMAS
DEL STIPENDIJV IR MATERIALINES PARAMOS SKYRIMO NUOSTATU
PATVIRTINIMO
Zore

m.lapkriðio/

d.

Nr. v - ¡+s

Vilnius
Vadovaudamasi Stipendijos mokejimo ir materialines paramos teikimo pataisos pareigünq
vidaus reikalq profesinio mokymo istaigq mokiniams tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2018 m. gruodZio 12 d. nutarimu Nr.1300 ,,Del Lietuvos Respublikos
vidaus tarnybos statuto igyvendinimo":
Tv i
nu Stipendijq irmaterialines paramos skyrimo nuostatus (pridedama).
P a v e d u Sio isakymo vykdymo kontrolç Veiklos organizavimo ir turto valdymo
skyriaus p ataÈj ai Lidij ai Lavrinaviðiütei.
g o uVeiklos organizavimo irtr¡rtovaldymo skyriaus ra5tvedybos
inspektorg Dali4 Bei5ienç supaZindinti Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus patarcj1
Lidija Lavrinaviðiütç ir Mokymo organizavimo skyriaus metodininkç Kristin4 Tuskienç su Siuo
isakymu elektroniniu pa5tu.
P rip aZ is tunetekusiu galios Mokymo centro direktoriaus2016 m. gruodZio29 d,
isakym4 Nr. V-204 ,,Del Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pareigünq pirminio profesinio mokymo programos stipendijq mokejimo ir materialines paramos
tvarkos apra5o patvirtinimo".
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STIPENDI4] IR MATERIALINES PAR,A.MOS SKYRIMO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Stipendijq

ir

materialines paramos skyrimo nuostatai

(toliau

Nuostatai)
reglamentuoja Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro (toliau Mokymo centras) stipendijq dydZiq apskaiðiavimq, fu mokejimo tvark4 bei
materialinés paramos dydZius, teikimo s4lygas ir tvark4 Mokymo centro kursantams (toliau
kursantai).
Siq Nuostatq tikslas uZtikrinti kursantams vienodas stipendijq mokejimo ir
materialines par¿rmos skyrimo s4lygas.
Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos ðvietimo istatymo 69
straipsnio dalimi, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo istatymo 38 straipsnio dalimi,
Lietuvos Respublikos vidaus tamybos statuto 18 straipsnio 6 dalimi ir Stipendijos mokejimo ir
materialinès paramos teikimo pataisos pareigünq ir vidaus reikalq profesinio mokymo istaigq
mokiniams tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. gruodZio 12 d.
nutarimuNr. 1300,,Dèl Lietuvos Respublikos vidaus tamybos statuto igyvendinimo".
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II SKYRIUS
STIPENDIJU SKYRIMAS
3,7 bazines socialines i5mokos (toliau - BSI),
maksimalus stipendijos dydis - 5,18 BSI, minimalus stipendijos dydis - 3,33 BSI.
5. Naujai priimtiems i Mokymo centro centrE kursantams pirmus du menesius mokama
vidutinè 3,7 BSI dydZio stipendija.
6. Stipendijos dydis nustatomas pagal kursantq mokymosi rezultatus:
6.1. esant 1,00-3,99 paZangumo vidurkiui, stipendija nemokama;
6.2. esant 4,00-6,59 paZangumo vidurkiui, mokama 3,33 BSI dydZio stipendija;
6.3. esant 6,60-7,99 paZangumo vidurkiui, mokama 3,7 BSI dydZio stipendija;
6.4. esant 8,00-8,49 paZangumo vidurkiui, mokama 4,07 BSI dydZio stipendija;
6.5. esant 8,50-8,99 paZangumo vidurkiui, mokama 4,44 BSI dydZio stipendija;
6.6. esant 9,00-9,49 paZangumo vidurkiui, mokama 4,81 BSI dydZio stipendija;
6.7. esant 9,50-10,00 paZangumo vidurkiui, mokama 5,18 BSI dydZio stipendija.
7. Kas du menesius Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas, atsakingas uZ profesini
mokym4, apskaiðiuoja kursantq paíangumq ir rengia pa?ymq (1 priedas), pagal kuri Veiklos
organizavimo ir turto valdymo skyriaus patarejas, atsakingas uZ finansing veikl4, rengia isakymo del
stipendij q skyrimo proj ekt4.
8. PaZangiems (neturintiems akademiniq skolq) kursantams atostogq metu (programos
vykdymo metu) mokama vidutine - 3,7 BSI dydù:io stipendija. Prie5 5 darbo dienas iki kursantq
atostogq pradZios, nustat¡rtos Pataisos pareigüno modulinès profesinio mokymo programos vykdymo
plane, Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus patarejas, atsakingas uZ finansinç veikl4,

4. Kursanto vidutinis stipendijos dydis

-

parengia isakym4 dél kursantams atostogq metu mokamos stipendijos.

2

9. Kursantui, kuriam suteikiamos akademines atostogos, stipendijos moköjimas
nutraukiamas nuo pirmos akademiniq atostogq dienos vadovaujantis Mokymo centro direktoriaus
isakymu.
10. GriZusiems iS akademiniq atostogq kursantams vadovaujantis Mokymo centro
direktoriaus lsakymu pirmus du ménesius skiriama vidutine 3,7 BSI dydZio stipendija ir mokama Siq
Nuo statq nustat¡rta tvarka.
11. Stipendijos kursantams uZ praejusi menesi apskaiðiuojamos ir i5mokamos iki einamojo
mönesio 10 dienos.

III

SKYRIUS
STIPENDIJOS MOKEJIMO NUTRAUKTMO IR ATNAUJINIMO ATVEJAI IR TVARKA

12. Stipendija nemokama:
12.1. kursantams, kurie turi bent vien4 nepatenkinam4 (nuo 1

iki 3 balq) mokymo
programos modulio ivertinim4 -ú.tq laikotarpi, kuris skirtas akademinei skolai likviduoti;
1 2.2. suteikus kursantui akademines atostogas;
12.3. kursantui Mokymo centro direktoriaus isakymu gavus nuobaud4 uZ Mokymo centro
vidaus tvarkos ir kursantq elgesio taisykliq paZeidimus, teisetvarkos paZeidimus iki nuobaudos
panaikinimo;
12.4. praleidus teorijos ar praktinio mokymo uZsiemimus be pateisinamos prieZasties
daugiau kaip 10 Yo per mènesi - I mèn.;
12.5. uù organizuot4 pasiðalinim4 i5 pamokq - 1 mèn.;
12.6. paÉalinus kursant4 i5 Mokymo centro.
13. Kursantq praleistos pamokos pateisinamos, jeigu laiku Mokymo organizavimo skyriui
yra pateikiami praleidim4 pateisinantys dokumentai: kvietimas iteism4, kraSto apsaugos tarnyb4 ar
kit4 institucrl4arbakursantui i5 anksto para5ius praðym4, nurodant nedalyvavimo pamokose prieZasti.
Taip pat yra pateisinami kursantq pasiai5kinimai apie praleistas pamokas, jei kursantai juos pateikia
atvykg i Mokymo centr4, o apie neatvykim4 i pamokas informavo i5 anksto telefonu, el. pa5tu ar
kitomis priemonemis.
14. Iki einamojo mènesio 5 d. Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas esant realiam
poreikiui parengia lvlokymo centro direktoriui motyvuot4 pasiülym4 del stipendijos neskyrimo.
Motyvuotame pasiülyme nurodomas kursanto vardas bei pavarde, laikotarpis uZ kur! siúloma
nemoketi stipendijos bei stipendijos neskyrimo prieZastys. Mokymo centro direktoriaus sprendimas

-

iforminamas isakymu.
1 5. Stipendijos mokejimas atnaujin¿Ìmas:
15.1. kursantui grlZus i5 akademiniq atostogq;
15.2. pasibaigus kursantui skirtos nuobaudos galiojimo laikui ar panaikinus nuobaud4;
15.3. kursantui likvidavus akademinç skol4.
16. Stipendijos mokejimas nutraukiamas ar atnaujinamas Mokymo centro direktoriaus
isakymu.

IV SKYRIUS
MATERIALINÉS PARAMOS KURSANTAMS SKYRIMAS
17. Kursantui materialiné parama gali büti skiriama ne daàniaukaip I kart4 per mokslo metq
pusmeti.

18. Materialine parama gali buti skiriama kursantams, atitinkantiems bent vienq i5 5iq
sqlygq:

18.1. kursantams, kurie gauna piniginç socialinç pararflq nepasiturintiems gyventojams
pagal Lietuvos Respublikos pinigines socialinès paramos nepasiturintiems gyventojams istatym4;
18.2. kursantams, netekusiems vieno i5 tevq (globejq, rüpintojq) ar esantiems i5 5eimq,
auginanðiq 3 ir daugiau vaikq iki 18 metq ir vyresnius, kurie mokosi iregistruotose bendrojo ugdymo

3

mokyklose ar profesinio mokymo lstaigose pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo progr¿rmas
grupinio mokymuose forma kasdieniu, iStçstiniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo büdais
arba pavienio mokymuose forma savaranki5ku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo büdais
arba studijuoja aukðtojoje mokykloje pagal nuolatinès formos studijq programas, kol jiems sukaks 24
metai;
I 8.3. kursantams, turintiems vaikq.
19. Materialines paramos kursantui dydis negali vir5yti dviejq Siq Nuostatq 4 punkte
nustatytq maksimaliq stipendijr¿ dydZio.

20. Materialine pararna neskiriama akademiniq atostogq i5ejusiems

kursantams,

nepaäangiems ir be pateisinamos prieZasties pamokas praleidusiems kursantams.

21. Materialinei pararnai gauti kursantas turi pateikti Mokymo centro direktoriui pra5ym4
bei dokumentus, pagrindZianðius Ëiq Nuostatq 18 punkte nustatytas s4lygas.
22. Mokymo organizavimo skyrius rengia paäymq del kursanto, pateikusio pra5ymq
materialinei paramai garu;ti, paZangumo, drausmès ir pamokq lankomum o.
23. Materialinès paramos skyrimas yra iforminamas Mokymo centro direktoriaus isakymu.
24. Sprendimas del materialines paramos teikimo priimamas ne veliau kaip per 10 darbo
nuo
kursanto pra5ymo su visais pagrindZianöiais dokumentais gavimo dienos.
dienq
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Siq Nuostatq reikalavimai yra privalomi Mokymo centro atsakingiems darbuotojams.
26. Mokymo centro darbuotojai bei Kursantq taryba turi teisç teikti siülymus del 5iq
Nuostatq koregavimo ir tobulinimo tiek, kiek tai neprie5taraujaNuostatq 3 punkte i5vardintiems teisês
aktams ir kitiems istatymams.
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Stipendijq

ir

materialinès

paramos

skyrimo nuostatq
1 priedas

(Paiymos apie Moþmo centro kursantq paäangum4 pavyzdys)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETWOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MOKYMO CENTRAS
Mokymo centro direktoriui
(Vardas ir Pavarde)

PAZYMA
APIE MOKYMO CENTRO KURSANTU PAZANGUMA

20XX-XX-

Nr.

Vilnius

Eil.
Nr.

Kursanto vardas, pavarde

PaZymiq vidurkis

Siülomas stipendijos
dydis

1

PRIDEDAMA:

(Pareigq pavadinimas)
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