NVŠ teikėjų susitikimas dėl
neformaliojo vaikų švietimo
Vilniaus mieste
2018 m.
Vilnius
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BENDRA INFORMACIJA
• Pateikta programų akredituoti: 345
• Teikėjų skaičius:173

• Rezultatų paskelbimas: iki rugsėjo 7 d.
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TEIKĖJUI SVARBŪS DOKUMENTAI
• Savivaldybės ir NVŠ teikėjų sutartis;

• NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų/globėjų sutartis;
• NVŠ programos vykdymo grafikas;

• Mokinių lankomumo apskaitos

dokumentas.
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Sutarčių pasirašymas su Savivaldybe
dėl 2018 – 2019 m. m. NVŠ veiklos finansavimo
1. 2018 m. rugsėjo paskutinę savaitę bus pasirašomos

sutartys, kuriose nurodomas 2018 m. spalio 1 d. – 2018
m. gruodžio 31 d. laikotarpiui nustatytas sutartinis vaikų
skaičius bei skiriama lėšų suma.
2. 2019 m. sausio 2 d. – 2018 m. gegužės 31 d.
laikotarpiui bus pasirašomi sutarties pratęsimai žinant
Savivaldybei skiriamą finansavimą.
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KREPŠELIŲ SKIRSTYMAS
IKI RUGSĖJO 24 D.

PO RUGSĖJO 24 D.

• Sutartis teikėjai gali sudaryti
su paslaugos gavėjais jau
rugpjūtį, tačiau negali
pasirašyti NVŠ finansavimo
sutarties ar priedo prie
sutarties dėl NVŠ
finansavimo.
• Pasirašytas sutartis teikėjas
iki rugsėjo 24 d. suregistruoja
mokinių registre, tačiau
nežymi NVŠ finansavimo. Tai
bus galima atlikti pasirašius
sutartį su Savivaldybe.

• Savivaldybė rugsėjo 24 d.
suformuos besimokančių
vaikų sąrašą ir atsižvelgiant į
turimą finansavimą paskirstys
krepšelius teikėjams.
• Atlikus skaičiavimus teikėjas
bus informuotas apie jam
skiriamų krepšelių skaičių ir
kviečiamas pasirašyti NVŠ
finansavimo sutartį su
Savivaldybe.
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KREPŠELIŲ SKIRSTYMAS (Teikėjas)
• Teikėjas gautų krepšelių kvotą paskirsto savo

nustatyta tvarka jo programą lankantiems mokiniams
(jei krepšelių mažiau). Taip pat Savivaldybė rengia
rekomendacijas pirmumo kriterijams, kuriuos teikėjai
galės taikyti krepšelių paskirstymui.
• Jeigu metų eigoje vaikas nutraukia sutartis, teikėjas
laisvą krepšelį gali skirti kitam vaikui.
***Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus mieste krepšelio dydis yra 15 Eur
ir suma nėra daloma.
***Parengiamosios (priešmokyklinės) grupės negali gauti NVŠ
finansavimo. NVŠ Krepšelis skiriamas tik nuo pradinių klasių.
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ATVEJIS
• -Prioritetas situacijoje:
• a. „Du vaikai iš vienos šeimos lanko būrelį- ar skirti

abiems krepšelius (nes mama užėjo ir užpildė krepšelius
abiems vaikams iš karto)“.
• b. „Ar geriau skirti vienam iš tos dvejų lankančių klubą

šeimos, o antrą krepšelį geriau skirti kitam, kitos šeimos
vaikui vienam be brolių seserų lankančiam klubą-tokiam,
kuris lanko 3 būrelius klube?“
• VADOVAUTIS TEIKĖJO NUSTATYTA IR TĖVAMS AIŠKIA

TVARKA
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NVŠ krepšelis yra 15 eurų
• Vilniaus mieste ,,NVŠ lėšų suma vienam NVŠ

programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15
Eur/mėn.“***
• Krepšeliai negali būti perkeliami iš vienos įstaigos
į kitą;
• Keli tėvai negali dalintis tuo pačiu krepšeliu
vienoje įstaigoje, nes 15 Eur krepšelis
nedalomas.
*** Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1583 patvirtintas ,,Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas“ 6 punktas.
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LĖŠŲ PERVEDIMAS TEIKĖJAMS
• Lėšos mokamos už tiek mokinių, kiek teikėjas

einamąjį mėnesį įregistravo Mokinių registre ir
priskyrė NVŠ finansavimą, bet ne daugiau nei
sutartinis mokinių skaičius sutartyje.
• Įprasta tvarka lėšos pervedamos iki einamojo
mėnesio 15 d. už praėjusį mėnesį.
• 2018 m. gruodžio mėn. lėšos bus sumokėtos
2019 m. vasario pabaigoje – kovo pradžioje
(Dėl ES lėšų ir Savivaldybės biudžeto tvirtinimo).
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LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (1)
• Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintą
Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašą:

11 punktą „NVŠ lėšos skiriamos vaiko,
dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui
ir tiesiogiai su juo susijusioms išlaidoms
finansuoti.“
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LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (2)
• NVŠ lėšomis taip pat galima finansuoti

programos administravimo išlaidas (Švietimo
valdymo lėšos), jei teikėjas pagrindžia jų
būtinumą NVŠ programos sėkmingam vykdymui.
• pvz. galima apmokėti asmenims, atliekantiems darbus su
• švietimo registrais, buhalterio paslaugas ir pan.
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LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (3)
• 13.

NVŠ lėšų negalima naudoti:

• 13.1.pramoginių ir poilsio renginių išlaidoms

apmokėti;
• 13.2.NVŠ programoms, kai NVŠ teikėjas yra
mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą, finansuoti.
• 13.3.rekonstrukcijos, statybos išlaidoms padengti
ir ilgalaikiam turtui įsigyti;
• 13.4.NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams
padengti.
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ATSISKAITYMAS UŽ GAUTAS LĖŠAS
• Teikėjas teikia sudaręs sutartis su paslaugos gavėju

(tėvais/ globėjais/ vaikais) Savivaldybei, kuri atsiskaito su
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA);
• ESFA/ Savivaldybei pareikalavus per penkias darbo dienas
pateikti išlaidas pateisinančių dokumentų ir apmokėjimą
įrodančių dokumentų kopijas;
• ESFA/ Savivaldybei nustačius, kad lėšos panaudotos ne
pagal paskirtį, jas grąžinti.
• Finansavimą gavę NVŠ teikėjai pasibaigus kalendoriniams
metams per 10 kalendorinių dienų pateikia biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitą Savivaldybei***.
***Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl
Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo
ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ patvirtintą 2 formą Vilniaus miesto savivaldybei.
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Sutartis su paslaugos gavėju (1)
• ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

rengia NVŠ teikėjo ir vaiko/ tėvų (globėjų)
sutarties formą, kurią bus rekomenduojama
naudoti.

Ją planuojama patvirtinti rugsėjo
pradžioje. Kai forma bus patvirtinta
informuosime.
Sutartys pasirašytos iki Aprašo
tvirtinimo bus laikomos galiojančiomis.

15

ŠMM rengiamas sutarties su paslaugos
gavėju projektas
• Visa informacija neužblokuotuose sutarties

laukuose pildoma kompiuteriu ir pasirašyta
ranka.
• NVŠ sutarties forma gali būti pagrindinė, o
teikėjas kitas dalyvavimo programoje
sąlygas nurodo jos prieduose.
• NVŠ sutartis gali būti kitos teikėjo sutarties
priedas.
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Sutartis su paslaugos gavėju (2)
• Sutarties pasirašymas:
• už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų

(globėjų);
• 14 –17 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas
tėvų (globėjų) raštišką sutikimą;
• 18 metų ir vyresnis asmuo sutartį gali pasirašyti pats.
*** Sutartis su paslaugos gavėju privaloma saugoti 10 metų.
*** sutarčių formą bus galima rasti www.neformalusugdymas.lt
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Sutartis su paslaugos gavėju (3)
Primename, jog sutartys turi būti tvarkingos:
• KOMPIUTERIU įvestas Mokinio/ tėvo (globėjo) vardas,
pavardė ir kiti duomenys;
• Turi būti nurodytas 15 eurų kainos sumažinimas
(krepšelio dydis, suma su krepšeliu ir be krepšelio);
• Sutartys gali galioti:
• ŠMM rengiamas sutarties projektas, kuriame sutarties
galiojimas bus siejamas su teikėjo sutartimi su
Savivaldybe bei NVŠ programos įgyvendinimo terminu.
(pvz. pagal sutartį savivaldybė NVŠ teikėjui finansavimą skiria nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019
m. gegužės 31 d., o programą teikėjas vykdo nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2019 m. birželio 31 d.,
tai sutartis galioja iki birželio 31 d. bet už rugsėjį ir birželį tėvai moka pilna kainą, nes krepšelis
netaikomas).

18

Mokinių registras
• Per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo/

nutraukimo įregistruoti/ išregistruoti mokinius Mokinių
registre.
• Švietimo informacinių technologijų centras ir Jaunimo
reikalų skyrius Mokinių registro išrašus formuoja
paskutinę kiekvieno mėnesio darbo dieną, todėl
keitimai turi būti atlikti iki paskutinės mėnesio darbo
dienos.
• LMNŠC vadovaujantis išrašo duomenimis perves lėšas
Savivaldybei. VĖLIAU KEITIMAI NEBUS GALIMI.
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Mokinių registras
• Jei sutartis sudaroma mėnesio gale ir matoma,

kad mokinys negalės išlankyti bent 4 pedagoginių
valandų per einamąjį mėnesį, jo sutartį Mokinių
registre reikėtų registruoti nuo kito mėnesio
pradžios.
• Svarbu atidžiai tvarkyti Mokinių Registrą, kad
būtų teisingai sužymėti visi realiai lankantys
mokiniai.
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NVŠ programos vykdymas
• NVŠ teikėjai įgyvendinti programų veiklas turi ne mažiau

kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba
ne mažiau nei 8 pedagoginio darbo valandas per
mėnesį. Vieną pedagoginę darbo valandą sudaro 60 min.
Vienos pedagoginės valandos tiesioginio kontakto su
vaikais trukmė 45 min.
• Vilniaus mieste maksimalus vaikų skaičius NVŠ
programos įgyvendinimo grupėje yra ne daugiau nei 25
mokiniai.
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LANKOMUMAS
• „Jei vaikas serga/ dėl kitų priežasčių nelanko

ar jam priklauso NVŠ krepšelis?“
• Jei vaikas neišlanko bent pusės užsiėmimų (4
pedagoginės valandos), krepšelis nepriklauso.
• Jeigu patikrinus lankomumą randama tokių vaikų,
teikėjas grąžina lėšas.
• FIKSUOKITE MOKINIŲ LANKOMUMĄ!
• INFORMUOKITE TĖVUS!
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Jei vaikas užsiėmimų nelanko visą
mėnesį dėl ligos/ traumos?
• Jei vaikas serga visą mėnesį ir dėl to nelanko

užsiėmimų, krepšelis negali būti skiriamas.
• Tokiu atveju, galima pasirašyti sutarties priedą
dėl NVŠ finansavimo sustabdymo tam tikram
laikotarpiui su galimybe atgauti krepšelį
pasveikus ir sugrįžus į užsiėmimus ir išregistruoti
mokinį iš Mokinių registro.
• To laikotarpio nepanaudotą NVŠ krepšelį galima
suteikti kitam vaikui pasirašius atitinkamą sutartį
ar priedą prie sutarties dėl NVŠ finansavimo bei jį
įregistravus Mokinių registre.
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ATVEJIS
• Mokinio tėvai sudaro NVŠ sutartį, vaikas susilaužo ranką

(ne veiklos kontekste) ir nebegali lankyti pora mėnesių
būrelį- tėvai iš karto neinformuoja, po mėnesio nelankymo
antro mėnesio viduryje ( po 15d.) sužinoma, kad bus
praleisti iš viso 2 mėn. Ar turime "atimti" NVŠ krepšelį iš
vaiko, jei jis norės grįžti į būrelį? Kaip elgtis teisingai?
• Sprendimas – sekti mokinių lankomumą ir pasiteirauti

tėvų kodėl vaikas nelanko ir esant tokiai situacijai taikyti
sutarties sustabdymą bei leisti krepšeliu pasinaudoti kitam
vaikui.
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NVŠ programos užsiėmimų grafikai
• Grafikai pildomi KTPRR sistemoje (instrukciją

atsiųsime).
• Labai svarbus grafikų tikslumas:
• tikslus užsiėmimų pradžios ir pabaigos laikas;
• būtinai turi būti nurodyta tiksli užsiėmimų vykdymo vieta

(adresai, kabinetų numeriai, salių pavadinimai, kuriuose
vyks užsiėmimai);
• užsiėmimą vedančio asmens kontaktiniai telefonai;
• Jei užsiėmimas vykdomas ne patalpose, pvz. vykdomi
žygiai, turi būti nurodytas išvykimo laikas ir vieta bei
kontaktiniai duomenys.
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NVŠ programos užsiėmimų grafikai
• PASITIKRINKITE AR VISA GRAFIKO INFORMACIJA

MATOSI PER EMOKYKLA.LT PUSLAPĮ.
• https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-

mokiniams
• Atkreipiame dėmesį, kad visi Lietuvos gyventojai gali

matyti visa Jūsų KTPRR pateikta informacija apie
programą emokykla.lt puslapyje.
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NVŠ užsiėmimų grafikai
• ESFA ir Savivaldybė grafikus naudoja

neplaninių patikrų vykdymui.
• Atstovams atvykus ir neradus vykstančių
užsiėmimų bus užfiksuotas faktas ir
pradėtas pažeidimo tyrimas.
• Grafiko pasikeitimus, pvz. keičiasi užsiėmimo laikas, vieta,
užsiėmimas nevyks arba perkeliamas dėl tam tikros priežasties ir t.t.

prašome atlikti KTPRR ne vėliau nei dieną prieš
užsiėmimą.
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NVŠ užsiėmimų grafikai
• Kaip pildyti valandas užsiėmimų grafikuose?

dėmesį, kad užsiėmimų grafikuose turi būti
nurodytos valandos, taip kad matytųsi jog veikla vyksta ne
mažiau nei pagal tvarką reikalaujama (45 min. užsiėmimas
plius pertrauka).
• Ar galima dėl mokytojo ligos perkelti NVŠ užsiėmimą į kitą
mėnesį?
• Dėl pateisinamos priežasties, t. y. ligos, galima perkelti
užsiėmimą ir atidirbti kitą mėnesį, jeigu nėra galimybės atidirbti
tą patį mėnesį. Užsiėmimų perkėlimas turi atsispindėti
lankomumo žurnaluose. Taip pat NVŠ teikėjas turi turėti
pateisinamą priežastį užsiėmimo perkėlimui į kitą mėnesį
įrodančius dokumentus, kad esant reikalui galėtų juos parodyti.
Apie atidirbimą turi būti informuojama iš anksto grafiko keitime,
t. y. tą patį mėnesį, kai užsiėmimas neįvyksta.
• Atkreipiame

28

Higienos pasas
• Teikėjas įpareigojamas turėti NVŠ programai(-

oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą ir
priemones bei užtikrinti vaikų saugią ir sveiką
ugdymo(-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.
• NVŠ teikėjams higienos pasai būtini.
*** Nacionalinis visuomenės sveikatos centras - nvsc.lrv.lt
*** Reikalavimai ugdymo(-si) aplinkai yra išdėstyti Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakyme Nr. V-599 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
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Sveikatos pažymos
• Švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo

programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų
jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius
prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti
informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo
išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio
dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo
veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.
***LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 m. Birželio 15 d. įsakymas Nr. V-696 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. Birželio 25 d. Įsakymo Nr. V-599 „dėl Lietuvos higienos
normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“ pakeitimo“.

30

Patikros metu reikalingi dokumentai
• Laisvieji mokytojai pateikia galiojantį individualios

veiklos arba verslo leidimą;
• Dokumentus, suteikiančius teisę dirbti NVŠ
mokytoju;
• Leidimą-higienos pasą;
• Mokinių lankomumo žurnalas;
• Sutartis su mokiniais;
• NVŠ lėšų panaudojimo dokumentus.
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NVŠ programų vykdymo kokybės
stebėsena
• Savivaldybių darbuotojai vykdo NVŠ programų

stebėseną pagal savivaldybės patvirtintą NVŠ
programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos tvarką:
• pagal sudarytą stebėsenos planą;
• atsitiktinai pasirinkus programas;
• gavus neigiamus atsiliepimus.

• Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas lėšų mokėjimas

arba programos akreditavimas.
*** https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2d202b60ad0a11e68987e8320e9a5185/MFMMBbNxFR
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Ačiū už dėmesį!

