
Mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių vardinės stipendijos nuostatai 

I.Bendrosios nuostatos 

 

1.Vardinės Mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendijos skyrimo nuostatai 

reglamentuoja šios stipendijos skyrimo tvarką ir pretendentų stipendijai gauti atrankos 

kriterijus.  

 

2. Stipendiją steigia ilgamečių Jiezno vidurinės mokyklos mokytojų Ievos ir Vytauto 

Kantakevičių šeima, mokytojų vaikaičių – Audriaus Freitako, Rūtos Freitakaitės ir Vaivos 

Joneliūnaitės – iniciatyva ir lėšomis. Stipendijos skyrimo eigą administruoja Ievos ir Vytauto 

Kantakevičių dukros Rasma Freitakienė ir Dalia Joneliūnienė, Jiezno mokyklos absolventės. 

 

3. Šios stipendijos tikslas – skatinti dorus, gabius ir aktyvius Prienų rajono Jiezno gimnazijos 

abiturientus, motyvuoti juos siekti žinių ir karjeros, ypatingą dėmesį skiriant socialiai 

remtiniems gimnazistams, kurie nuosekliai mokosi ir gyvena taip, kad taptų išsilavinusiais 

žmonėmis ir aktyviais piliečiais. 

 

4. Vienkartinės kasmet skiriamos Mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendijos dydis – 

500 Eur.  

 

5. Ši stipendija skiriama mokslo metų pabaigoje ir tiesiogiai nesiejama su baigiamųjų 

egzaminų rezultatais, labiau akcentuojant nuoseklų, motyvuotą mokymąsi ir įsitraukimą į 

įvairias naudingas veiklas. 

 

II. Stipendijos skyrimo tvarka ir pretendentų atrankos sąlygos 
 

6. Kiekvienais metais nuo kovo 11 d. Jiezno gimnazijos tinklalapyje ir/ar Facebook paskyroje 

paskelbiama informacija apie atranką vardinei stipendijai gauti. 

 

7. Atrankoje šiai vienkartinei stipendijai gauti gali dalyvauti visi Jiezno gimnazijos einamųjų 

metų abiturientai / IV klasės gimnazistai, atitinkantys atrankos sąlygas.  

 

8. Norintys gauti Mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendiją jos administratorei 

Rasmai Freitakienei iki birželio 1 d. elektroniniu paštu rasma.freitakiene@gmail.com 

pateikia:  

8.1. motyvacinį laišką apie savo veiklą ir siekius; 

8.2. akademinį pažangumą liudijantį išrašą ir įvairių apdovanojimų/įvertinimų 

už įvairias veiklas kopijas; 

8.3. dvi rekomendacijas iš gimnazijos: Mokytojo ir Mokinių parlamento. 

 

9. Pateiktą(-)as kandidatūrą(-as) vertina Mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendijos 

steigėjai – Ievos ir Vytauto Kantakevičių šeima.  

 

10. Atrinkti pretendentai kviečiami pokalbiui nuotoliniu būdu su stipendijos steigėjų atstovais 

Audriumi Freitaku ir / arba Rūta Freitakaite. 

 

11. Susipažinę su pretendentais ir įvertinę jų pateiktą informaciją stipendijos steigėjai iki 

paskutinio einamaisiais metais baigiamojo egzamino gimnazijoje datos nusprendžia, kam iš 
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pretendentų bus skiriama Mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija pagal I.3. 

kriterijus. 

 

III. Stipendijos įteikimo tvarka 

 

12. Stipendijos steigėjų sprendimu Mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija 

paskiriama vienam(-ai) Jiezno gimnazijos abiturientui(-ei). 

 

13. Stipendija mokama iš jos steigėjų lėšų ir pervedama į atrinkto(-os) abituriento(-ės) 

sąskaitą. 

 

14. Apie Mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendijos įteikimą stipendininkui(-ei) 

paskelbiama gimnazijos baigimo atestatų įteikimo Jiezno gimnazijoje metu. 

 

15. Gimnazistas (-ė), gavęs (-usi) šią stipendiją, ir jos steigėjai įsipareigoja palaikyti abipusį 

ryšį bent kol stipendininkas baigs pasirinktas studijas. 

 

IV. Baigiamoji dalis 

16. Stipendijos steigėjai pasilieka diskrecijos teisę pagal poreikį peržiūrėti ir keisti vardinės 

Mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių  stipendijos skyrimo bendrąsias nuostatas, dydį, 

skyrimo tvarką, pretendentų atrankos sąlygas, įteikimo tvarką ir vienašališkai spręsti su jos 

mokėjimu susijusius klausimus, o apie pakeitimus Jiezno gimnazijos administraciją 

informuoti elektroniniu būdu iki sausio 13 dienos. 

 

Steigėjų vardu pasirašė                                                           Jiezno gimnazijos vardu pasirašė 

Rasma Freitakienė ir Dalia Joneliūnienė                               direktorė Neringa Zujienė 

 

 


