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LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001
m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio
lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo projektas
Siūlomi pokyčiai:
1. atstatomas 1 proc. nuo savivaldybei skiriamos lėšų sumos NVŠ
kokybės užtikrinimui
2. NVŠ lėšos savivaldybėms pateikiamos atskirame ŠMM įsakyme, ne
bendrame Mokinio krepšelyje
3. skiriant lėšas savivaldybėms, įskaičiuojami ir ŠMM įsteigtose
bendrąjį ugdymą teikiančiose mokyklose besimokantys vaikai

Galutinis sprendimas dėl NVŠ tikslinių lėšų
finansavimo šaltinio, dydžio, skyrimo ir
panaudojimo principų ir procedūrų bus
žinomas patvirtinus Lietuvos Respublikos 2017
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymą

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašas
Siūlomi pokyčiai
NVŠ LĖŠŲ SKYRIMO PRINCIPAI
• NVŠ lėšos savivaldybėms yra skiriamos pagal praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d.
pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių vaikų skaičių, skiriant Mokinio
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje numatytą sumą mokiniui per
mėnesį.
• Skirstant lėšas, vadovaujamasi visuotinumo principu, t. y. teisę jas gauti turi kiekvienas
vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir
kiekvienas NVŠ teikėjas, vadovaujantis lygiateisiškumo principu.
• NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ
lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai,
kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Jei NVŠ
lėšų yra mažiau, nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, lėšos pirmumo tvarka
rekomenduojame skirti: toje savivaldybėje besimokantiems vaikams; vaikams, kurie
nelanko jokios savivaldybės lėšomis finansuojamos programos.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašas
Siūlomi pokyčiai
NVŠ LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMAS
• Rekomenduojama NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 EUR/mėn.
• Jei Savivaldybė, atsižvelgdama į prioritetus, nustato kitokią NVŠ lėšų sumą vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui ar
skirtingus NVŠ lėšų dydžius, rekomenduojame, kad ji nebūtų 1/3 didesnė ar mažesnė nei 15 eurų;
• Savivaldybė, didinanti ar mažinanti rekomenduojamą lėšų sumą, turi ją pagrįsti ir užtikrinti, kad nenukentėtų ugdymo kokybė,
kad lėšos būtų naudojamos efektyviai ir racionaliai. Jei skiriamas didesnis finansavimas, turi būti aptarti ir aukštesni NVŠ
programos vykdymo kokybiniai ir (ar) kiekybiniai rodikliai.
•

NVŠ lėšos švietimo teikėjui skiriamos, jei mažinamas savivaldybės, valstybės ar kito švietimo teikėjo nustatytas mokestis už
neformalųjį vaikų švietimą. arba / ir didinamas programoje dalyvaujančių vaikų skaičius.
• NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui finansuoti. Sumą, kuria mažinamas vaiko mokestis
už NVŠ, nustato savivaldybė.
• NVŠ lėšomis gali būti finansuojama:
• NVŠ mokytojų ir kitų darbuotojų, įgyvendinančių NVŠ programas, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;
• ugdymo priemonės ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su NVŠ programos vykdymu.
• išlaidos neformaliojo vaikų švietimo kokybei užtikrinti (1 proc. nuo savivaldybei skiriamos NVŠ sumos).
• Lėšų negalima naudoti:
• pramoginių renginių, vaikų poilsio ir su jomis susijusioms išlaidoms apmokėti;
• NVŠ programoms, vykdomoms bendrojo ugdymo mokyklų, finansuoti;
• formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti;
• patalpų nuomos, išlaikymo, remonto, rekonstrukcijos, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;
• NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašas
Siūlomi pakeitimai
NVŠ PROGRAMŲ VERTINIMAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR NVŠ LĖŠAS GAUNANČIŲ VAIKŲ APSKAITA
• Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas),
savivaldybei teikia į KTPRR įkelia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1
priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma ir į KTPRR įkeliama viena
paraiškos forma. Paraiškos formos skelbiamos KTPRR. (sprendžiamas klausimas dėl paraiškos formos (1
priedo) teikimo tik į KTPRR, savivaldybė el. būdu gautų informaciją apie į KTPRR vertinimui pateiktas
programas).

• NVŠ programa vertinama pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus, kurios savivaldybė gali papildyti,
atsižvelgdama į nustatytus prioritetus (2 priedas). Savivaldybės administracijos direktorius,
atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams. Esant
pažeidimams dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, savivaldybės administracijos
direktoriaus sprendimu programos atitiktis panaikinama. Kitais atvejais programos atitiktis gali būti
pratęsiama.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašas
Siūlomi pakeitimai
REIKALAVIMAI NVŠ PROGRAMOMS
• NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2
pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8
pedagoginio darbo valandas per mėnesį.
• Maksimalų vaikų skaičių grupėje ir grupių skaičių nustato savivaldybė,
rekomenduojamas maksimalus vaikų skaičius grupėje - 25

Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo
veiklose, apskaita
2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-946
Atsižvelgdama į Valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito "Kaip organizuojamas neformalus
mokinių švietimas" rekomendacijas (2015 m. vasario 4 d. Nr. VA-P-50-3-1) ir siekdama efektyviai ir
tinkamai panaudoti biudžeto lėšas skiriamas neformaliam vaikų švietimui:
1. N u s t a t a u, kad nuo 2015/16 mokslo metų vaikai dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo
programose, finansuojamose iš savivaldybių ar valstybės biudžeto lėšų, turi būti registruojami
Mokinių registre, o vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos registruojamos
Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.
2. Į p a r e i g o j u Švietimo informacinių technologijų centrą (direktorius Vaino Brazdeikis) iki 2015/16
mokslo metų pradžios atnaujinti Mokinių ir Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrų bei
Švietimo valdymo informacinės sistemos programinę įrangą, užtikrinant neformaliojo švietimo veikloje
dalyvaujančių mokinių apskaitą.
Švietimo ir mokslo ministrė

Audronė Pitrėnienė

Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo
veiklose, apskaita
Ką būtina registruoti?
Programas:
• gaunančias tikslines NVŠ lėšas
• NVŠ programas, finansuojamas savivaldybių lėšomis
• FŠPU programas, finansuojamas savivaldybių lėšomis

Mokinius:

• NVŠ tikslinėmis lėšomis finansuojamose programose
• NVŠ programose, finansuojamose savivaldybių ir valstybės tikslinėmis lėšomis
• bendrojo ugdymo mokyklose pagal ugdymo planą ar savivaldybių lėšomis
finansuojamose NVŠ programose
• FŠPU programose (muzikos, meno, dailės, choreografijos, teatro ir sporto
mokyklose)

Mokiniai, dalyvaujantys neformaliajame švietime,
pagal Mokinių registro duomenis 2016-2017 m. m.
• Būrelius bendrojo ugdymo mokyklose lanko 55 246 vaikai (16 proc. visų
mokinių)
• lėšos skiriamos kiekvienai mokyklai po 2 val./sav. klasei

• 11-oje savivaldybių būrelius mokyklose lanko mažiau, ne 100 mokinių???

• NVŠ programas, finansuojamas tikslinėmis NVŠ lėšomis lanko 80 456 vaikai
(27,8 proc. visų mokinių)
• 17 savivaldybių nepasiekė 20 proc.
• 11 savivaldybių viršijo 27 proc.

• Programose, finansuojamose savivaldybių NVŠ lėšomis, dalyvauja 14 217
(4,1proc. visų mokinių)???
• FŠPU programose dalyvauja 34 481 vaikas (11 proc. visų vaikų)
• Visose savivaldybėse veikia bent po vieną FŠPU programą įgyvendinančią mokyklą
• 17 savivaldybių nė vienas vaikas nedalyvauja FŠPU programose???

Rietavo sav.

Zarasų r. sav.

Visagino sav.

Vilniaus r. sav.

Vilniaus m. sav.

Vilkaviškio r. sav.

Varėnos r. sav.

Utenos r. sav.

Ukmergės r. sav.

Trakų r. sav.

Telšių r. sav.

Tauragės r. sav.

Švenčionių r. sav.

Skuodo r. sav.

Širvintų r. sav.

Šilutės r. sav.

Šilalės r. sav.

Šiaulių r. sav.

Šiaulių m. sav.

Šalčininkų r. sav.

Šakių r. sav.

80,00

Rokiškio r. sav.

100,00

Raseinių r. sav.

140,00

Radviliškio r. sav.

Prienų r. sav.

Plungės r. sav.

Pasvalio r. sav.

Panevėžio r. sav.

Panevėžio m. sav.

Palangos m. sav.

Pakruojo r. sav.

Pagėgių sav.

Neringos sav.

Molėtų r. sav.

Mažeikių r. sav.

Marijampolės sav.

Lazdijų r. sav.

Kupiškio r. sav.

Kretingos r. sav.

Klaipėdos r. sav.

Klaipėdos m. sav.

Kelmės r. sav.

Kėdainių r. sav.

Kazlų Rūdos sav.

Kauno r. sav.

Kauno m. sav.

Kalvarijos sav.

Kaišiadorių r. sav.

Jurbarko r. sav.

Joniškio r. sav.

Jonavos r. sav.

Ignalinos r. sav.

Elektrėnų sav.

Druskininkų sav.

Biržų r. sav.

Birštono sav.

Anykščių r. sav.

Alytaus r. sav.

Alytaus m. sav.

Akmenės r. sav.

Mokiniai, dalyvaujantys neformaliajame švietime, pagal Mokinių
registro duomenis 2016-2017 m. m. pagal savivaldybes

180,00

160,00

Visi NVŠ ir FŠPU dalyvaujantys vaikai, proc.

120,00

Tikslines NVŠ lėšas gaunantys vaikai, proc.

FŠPU programose dalyvaujantys vaikai, proc.

60,00

40,00

20,00

0,00

Kas pirmiau?
• Finansuoti ir suregistruoti?
• Suregistruoti ir finansuoti?
• Neregistruoti ir nefinansuoti?
• Nefinansuoti ir neregistruoti?

(Ne)Išmoktų pamokų klausimai savianalizei
• Ar savivaldybė išnaudoja visas galimybes NVŠ plėtrai?
• Kaip pasiekti, kad NVŠ tikslinių lėšų skyrimas maksimaliai padidintų NVŠ
dalyvaujančių vaikų skaičių savivaldybėje?
• Kiek socialiai teisingas NVŠ tikslinių lėšų ir savivaldybės NVŠ lėšų skyrimas
kiekvieno vaiko atžvilgiu?
• Ar kooperuojamos valstybės ir savivaldybių lėšos NVŠ plėtrai naudojamos
racionaliai?
• Ar savivaldybės nepasinaudoja valstybės NVŠ „skatinimu“ vietinio biudžeto
„atpalaidavimui“?
• Ar analizuojami švietimo registrų duomenys savivaldybėse?
• Kiek švietimo registrų duomenys tarnauja NVŠ stebėsenai savivaldybėse?
• ???

Bendradarbiaukime

tomas.putys@smm.lt

