NVŠ programų
finansavimas.
Savivaldybės lygmuo

2022 m. sausio 10 d.
švietimo, mokslo ir sporto
ministro įsakymas Nr. V-46
„Dėl neformaliojo vaikų švietimo
programų finansavimo ir
administravimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“

Po 2022 m. kovo 1 d. „akredituotų“ NVŠ
programų finansavimas ir administravimas
Procedūros vykdomos taip, kaip buvo numatyta 2022 m. Aprašo redakcijoje

NVŠ programos
paraiška
E-paraiška

Finansavimo
sutartys su NVŠ
teikėju

NVŠ krepšelio
dydis

Savivaldybės nustatyta
tvarka ir forma

15–20 eurų
SUP mokiniui – du
krepšeliai

Mokymo sutartis
2022 m. Apraše nustatyta
Pavyzdinė mokymo
sutarties forma

Informacinė pagalba ir konsultacijos
•
•
•
•
•

Vyksta seminarai savivaldybėse ir nacionaliniu lygmeniu
NVŠ teikėjų konsultacijoje dalyvavo per 420 asmenų
Dalyvauti šioje konsultacijoje užsiregistravo per 80 dalyvių
Gauta daugiau nei 50 klausimų
Dažniausiai pasitaikantys klausimai bus paviešinti DUK
skyrelyje LMNŠC ir ŠMSM svetainėse
• Pranešimai bus paskelbti LMNŠC interneto svetainėje

NVŠ programos, kurios akredituotos ir
vykdomos pagal 2018 m. Aprašą ir
savivaldybių patvirtintus aprašus, gali
būti vykdomos iki jų finansavimo
sutarties pabaigos, bet ne ilgiau nei iki
2022 m. gruodžio 31 d.
Siekis – nuo 2023 metų sausio 1 d.
pereiti prie vieningos NVŠ programų
finansavimo sistemos

NVŠ
PROGRAMŲ
PARAIŠKŲ
TEIKIMAS

Galima teikti visą
laiką ir laukti
artimiausios
akreditacijos 
sutartis

Klausimai ir atsakymai (1)
NVŠ programos paraiška
• Kaip žinoti, kas pateikė NŠPR programas akreditacijai, kad NVŠ programa įvertinta kitoje savivaldybėje?
• Savivaldybės darbuotojas prisijungęs mato visų savivaldybių pranešimus, siūlymas – matyti tik savo
savivaldybės.
• Ar visos NVŠ programos turi būti iš naujo registruotos, kaip su senomis programomis?
• Ar NVŠ paraiškų teikėjai, paraiškas užpildę online, galės vėliau jas pakoreguoti, papildyti?
• Ar pasikeitus įstaigos pavadinimui reikės naujai akredituoti programą, ar galima bus pakeisti pavadinimą
NŠPR?
• Ar NVŠ programoms bus suteikiami nauji kodai?
• Ar galima žymėti programoje visus vykdymo būdus: kasdieniniu, nuotoliniu, mišriu, veikiant
ekstremaliomis sąlygomis?
•
•
•
•
•
•
•

Konkreti savivaldybė gaus pranešimą NŠPR / el. pašte (ar būtų tikslinga dubliuoti pranešimus?).
Tikslinamas pranešimų srautas, savivaldybė turėtų matyti tik jai skirtus pranešimus.
Pateiktos akreditavimui / akredituotos programos turinys negalės būti tikslinamas.
Pasikeitus įstaigos adresui ar pavadinimui, juos galima bus tikslinti ŠMIR.
Visas NVŠ programas per šiuos metus reikės pateikti pagal e-paraišką, PDF paraiškų neturėtų likti.
Nauja programa – naujas kodas.
Pasirenkamas vienas NVŠ programos vykdymo būdas, kada jis gali būti keičiamas, nurodoma Apraše.

Klausimai ir atsakymai (2)
NVŠ programos akreditavimas, išregistravimas
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ką turi pateikti teikėjai, kad gautų finansavimą kitoje savivaldybėje?
Kas turės iš NŠPR išregistruoti nevykdomas programas (ilgiau nei 1 metus)?
Ar bus galimybė vienu mygtuko paspaudimu parsisiųsti visas akredituoti pateiktas programas?
Ar apie pateiktas akreditavimui programas savivaldybės informaciją gaus tik po birželio 1 d.?
Kurioje savivaldybėje reikia pateikti paraišką įvertinimui, jei programos vykdomos keliose savivaldybėse?
Teikiant programą registruoti NŠPR, pasirenkama „kita“ ir įrašoma kryptis „STEAM“, ar programa atitiks
nacionalinį prioritetą?
Programos akredituotos iki 2022-12-31 d., ar reikia programas teikti el. būdu ir akredituoti ilgesniam laikui?

NVŠ teikėjas, kurio programa akredituota, turi pasirinkti (pažymėti) savivaldybes, kuriose programą vykdys.
Išregistruoti programą galės pats NVŠ teikėjas arba NŠA atsakingas specialistas.
Jei dabar šios galimybės nėra – suprogramuosime tokią funkciją (NŠA).
Savivaldybės specialistas informaciją apie pateiktas programas NŠPR matys visą laiką.
Programa akredituojama toje savivaldybėje, kurioje teikėjas registruotas ŠMIR.
Nurodant programos atitiktį nacionaliniam prioritetui NŠPR reikia rinktis vieną iš šių krypčių: techninė kūryba,
gamta ir ekologija, informacinės technologijos, technologijos, medijos.
Taip, programas reikės akredituoti pagal e-paraišką, akreditacija galios neterminuotai.

Klausimai ir atsakymai (3)
Programos trukmė, laikotarpiai
• NVŠ teikėjas akredituos 11 mėn. trukmės programą, ar vasarą bus galima dirbti intensyviu grafiku?
• Ar visos savivaldybės finansuos savivaldybės lygmens programas vasarą?
• Kaip išspręsti, kad tie patys dalyviai galėtų lankyti programą kelerius metus iš eilės?
• Koks ilgiausias NVŠ programos terminas, kokiam maksimaliam laikotarpiui gali būti sudaroma mokymo sutartis?
• Ar po 6 mėnesių programą lankyti pakartotinai galės tie patys mokiniai?
• Jei programa 12 mėn. ir viena savivaldybė finansuoja vasarą, o kita ne, ar skirsis programų vykdymo laikotarpis?
• Ar galima nustatyti prioritetą NVŠ programoms, kurių veiklos vykdomos vasaros atostogų metu?
• Ar gali veiklos būti organizuojamos kartą per mėnesį 8 val. kelionių pagrindu?
•
•
•
•
•

•
•

Vasarą galima dirbti kitu intensyvumu, nei per mokslo metus.
NVŠ lėšos skiriamos kalendoriniams metams, ar finansuos NVŠ vasarą – sprendžia konkrečios savivaldybės.
Jei vaikai nori lankyti tą pačią programą dar kartą – arba ilgesnė programa, arba dar viena kito lygmens programa,
tačiau jei vaikas įgijo reikiamas kompetencijas, kartoti programą netikslinga.
Minimali programos trukmė – 6 mėn., rekomenduojama maksimali – 2 metai, mokymo sutartis sudaroma
programos vykdymo laikotarpiui.
Jei programos trukmė 12 mėn., o vasarą veiklos nefinansuojamos, teikėjas vasarą gali vykdyti programą be NVŠ
krepšelio lėšų arba pratęsti programos vykdymo laikotarpį, kad susidarytų 12 mėnesių trukmė.
Savivaldybė gali nustatyti NVŠ programų prioritetus savarankiškai.
Gali, jei programos turinys tinka tokiam periodiškumui, tačiau mokiniui programos vykdymo dieną neatvykus,
teikėjui nebus skirtas NVŠ krepšelis, nes mokinys tą mėnesį programoje nedalyvavo.

Klausimai ir atsakymai (4)
Mokinių amžius
• Jeigu paslaugas teikiame dviem amžiaus grupėms, ar reikia teikti atskiras
paraiškas?
• Ar programoje gali dalyvauti keletas vyresnių / jaunesnių, kiek min. procentų
tinkamo amžiaus mokinių turi būti grupėje?
• Kokiai amžiaus grupei priskirti mokinius, kurie 7–13 metų?
• Jei su skirtingo amžiaus grupėmis dirbama atskirai, teikiamos atskiros NVŠ
paraiškos, jei dirbama kartu, paraiškoje nurodoma grupė, sudarysianti
didžiausią dalį, t. y. ta grupė, į kurią orientuota programa.
• Didžiosios dalies programoje dalyvaujančių mokinių amžius turi atitikti amžiaus
grupę paraiškoje (bent jau 51 proc. ).

Klausimai ir atsakymai (5)
Mokymo sutartys
• Kiek laiko galioja sutartis su tėvais?
• Kaip bus pasirašomos sutartys su tėvais?
• Ar visiems nariams nuo rugsėjo vėl reikės naujas sutartis pasirašyti?
• Ar sutartis su mokinių tėvais bus galima pasirašinėti įprastu popieriniu būdu?
• Ar NVŠ vaikų sutartis į sistemą turi sukelti patys teikėjai, ar Savivaldybės darbuotojai?
• Sutartis sudaroma NVŠ programos trukmei.
• Jei programa kartojama, sudaroma nauja sutartis.
• Pagal Aprašą sutartys pildomos kompiuteriu, galios ir pasirašytos ranka, ir elektroniniu
parašu, bus sukurta galimybė pasirašyti e-sutartį.
• Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki NVŠ programos pabaigos,
nurodytos sutarties 1 punkte.
• Naujai akredituotoms programoms (pagal e-paraišką) reikės pasirašyti naujas sutartis,
bus kiti programų kodai.
• Sutartis į e-mokyklą kelia savivaldybės specialistai.

Klausimai ir atsakymai (6)
SUP turintys mokiniai

• Koks yra rezultatas diskusijos dėl BDAR, teikiant SUP duomenis NVŠ teikėjams?
• NVŠ lėšas paskirstėme visiems metams vadovaudamiesi savivaldybės Aprašu, ar
privalome perskaičiuoti krepšelį SUP mokiniams?
• Vaikų, turinčių specialiuosius poreikius finansavimas – nuo kada finansuoti dvigubu
krepšeliu?
• NVŠ teikėjai gali matyti vaiko SUP Mokinių registre ugdymo kokybės ir jo pritaikymo
SUP tikslais.
• Finansavimo sąrašas sudaromas po kiekvieno akreditavimo periodo, jei programoje
dalyvaus SUP turintys vaikai, jiems turės būti skiriamas dvigubas krepšelis.
• Pagal e-paraišką akredituotose programose dalyvaujantys SUP turintys vaikai bus
finansuojami dvigubu NVŠ krepšelio dydžiu.

Klausimai ir atsakymai (7)
NVŠ ateitis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kas yra daroma siekiant pereiti prie elektroninės NVŠ mokymo sutarties?
Ar pereinant prie e-sutarčių neturėtų sutartys būti automatiškai pateikiamos savivaldybei,
www.emokykla.lt ar kitai sistemai?
Ar planuojama skirti NVŠ krepšelį ikimokyklinio amžiaus vaikams?
Ar yra numatyta skirti daugiau lėšų NVŠ krepšeliui 2023 metais, didinti NVŠ krepšelio dydį vaikui?
Nepaprastai daug laiko atima finansinės ataskaitos, kurių kiti teikėjai taip ir neišmoksta pateikti be
klaidų, ar nenumatyta kažką tobulinti, gal jų atsisakyti?
Strateginiuose dokumentuose fiksuojama NVŠ plėtra, finansavimas nutrūkti neturėtų, planuojama
metinį finansavimą didinti iki 19 mln. eurų.
NVŠ krepšelio dydis priklausys nuo valstybės biudžeto skiriamų lėšų.
E-sutarties programavimo darbai prasidės šiemet, e-sutartys turės joms skirtą vietą (e-platformą).
Nacionaliniame susitarime planuojamas NVŠ krepšelis priešmokyklinio ugdymo mokiniams (2027 m.)
Už Valstybės biudžeto lėšas atsiskaitoma Finansų ministerijos nustatyta tvarka. Ataskaitų panaikinti
FM neplanuoja, bet savivaldybė gali priimti sprendimą jas optimizuoti.

Klausimai ir atsakymai (8)
NVŠ aprašo administravimas
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Kokioms administravimo išlaidoms gali būti panaudoti 3 proc.?
Ar būtina administracijos direktoriaus įsakymu nustatyti programos grupių skaičių ir vaikų skaičių
grupėje?
Ar savivaldybei bus deleguotos funkcijos, jeigu savivaldybėje vykdoma nacionalinio lygmens NVŠ
programa?
Kodėl yra tiek daug atskirų registrų (ŠMIR, NŠPR, švietimo portalas e-mokykla), kuriuose reikia
užsiregistruoti, pildyti duomenis NVŠ teikėjui? Ar planuojate sukurti vieną internetinį NVŠ puslapį?
Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktu turi būti patvirtinta savivaldybės lygmens NVŠ
programų atitikties vertinimo komisijos sudėtis, jos darbo reglamentas. Turėjome dvi komisijas,
viena vertino programų atitiktį, kita vertindavo, kurias NVŠ programas finansuoti. Pagal dabartinį
aprašą, atrodo, kad pastarosios komisijos nebereikia?
Administravimo lėšos gali būti skiriamos visoms Apraše numatytoms funkcijoms apmokėti.
Mokinių skaičių grupėje nustatyti privalo, grupių skaičius – ne.
Nacionalinio lygmens NVŠ programas administruos LMNŠC, savivaldybės funkcijų neturės.
Registrų paskirtys ir objektai yra skirtingi, sujungti neplanuojama, tačiau planuojame e-mokyklos
NVŠ dalies pertvarka.
Jei reikia dviejų komisijų – jos gali būti, tačiau svarbiausia nusistatyti aiškią lėšų paskirstymo
tvarką.

Dėkojame už bendrai
atrastus sprendimus!

