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DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO
TVARKOS APRAŠO

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.
V-758 patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą (toliau –
Aprašas). Aprašas atnaujintas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. buvo panaikintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. Nr. 785 nutarimas „Dėl mokinio krepšelio
lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“.
Aprašas, kuriuo rekomenduojama naudotis savivaldybėms, perkelia anksčiau galiojusio
teisės akto nuostatas ir yra papildytas keliomis naujomis nuostatomis. Atkreipiame dėmesį, kad NVŠ
lėšos švietimo teikėjui gali būti skiriamos tuo atveju, jei visu savivaldybės nustatytu dydžiu
mažinamas savivaldybės, valstybės ar kito švietimo teikėjo nustatytas mokestis / paslaugos asmeniui
kaina už neformalųjį vaikų švietimą. Savivaldybės negali skirti didesnio nei 15 eurų krepšelio, jei
savivaldybėje bendras dalyvavimas NVŠ (įskaitant ir mokinius, dalyvaujančius formalųjį švietimą
papildančio ugdymo programose, NVŠ programose, kurias įgyvendina bendrojo ugdymo mokyklos,
kiti švietimo teikėjai) yra mažesnis nei 75 procentai nuo visų savivaldybėje besimokančių mokinių.
Paraiškos formoje įvestas papildomas laukas informacijai apie planuojamą paslaugos
kainą asmeniui, taip pat patvirtinta standartizuota neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutarties
forma. Maloniai prašome savivaldybes įpareigoti paslaugų teikėjus naudoti šią formą visoms
sutartims, kurios bus sudaromos po Aprašo patvirtinimo datos. Rekomendacijas dėl šių sutarčių
pildymo galite rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro tinklalapyje,
adresu: https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra/.
Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybė privalo užtikrinti tvarkingų pirminių dokumentų
pateikimą projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-72901-0001, vykdytojui – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. Taip pat pažymime, kad
savivaldybės, įgyvendindamos Aprašo 26 punktą, privalo užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų stebėseną, programos vykdymo kokybę ir priežiūrą.
Tikimės bendradarbiavimo, siekdami, kad kuo daugiau mokinių turėtų galimybę
dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programose.
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