
POKYČIAI NEFORMALIAJAME VAIKŲ 

ŠVIETIME 2022 M.

2021-12-14

Vilnius

Tomas Pūtys
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Mokymosi visą gyvenimą departamento 
Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas



KOKIOS NAUJOVĖS IR IŠŠŪKIAI LAUKIA?

• 2021-2030 m. Švietimo plėtros programos įgyvendinimas

• NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo nauja redakcija

• Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų 
neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo nauja redakcija

• STEAM atviros prieigos centrų veiklos

• Valstybės biudžeto FŠPU lėšų skyrimo reglamentavimo pokyčiai 
savivaldybių teisės aktuose

• NVŠ koncepcijos naujos redakcijos rengimas



2021-2030 M. ŠVIETIMO PLĖTROS 
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Švietimo plėtros programa NVŠ numato iššūkį – padidinti dalyvavimą iki 
75 proc. (2030 m.)

Išskirtos spręstinos problemos:
• Nesubalansuota NVŠ pasiūla ir paklausa

• Nesukuriamos palankios sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
vaikams įsitraukti į NVŠ veiklas

• Nepakankama neformaliojo vaikų švietimo STEAM krypčių programų pasiūla.

• Neišplėtotas STEAM centrų tinklas



NVŠ LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO 
NAUJA REDAKCIJA (įsigalios nuo 2022 m. kovo 1 d.)

• Mažinama administracinė našta savivaldybėms ir NVŠ teikėjams (vienas 
aprašas)

• NVŠ programų lygmenys (savivaldybės ir nacionalinis)
• Nacionaliniai NVŠ programų prioritetai
• Krepšelio dydis – nuo 15 iki 20 eurų, spec. poreikių turintiems mokiniams –

dvigubas (derinama)
• Suvienodinami NVŠ aprašo procesai visose savivaldybėse

• Vienoda (elektroninė) paraiškos forma (E-MOKYKLOJE)
• mažėja deklaratyvių paraiškos elementų
• daugiau dėmesio ugdomoms kompetencijoms
• Vienodi akreditavimo terminai
• Vienodi vertinimo kriterijai
• Neterminuota programų akreditacija
• Akreditacijos „pavedėjimas“ visose savivaldybėse

Dokumentas rengtas kartu su 
savivaldybių atsakingais 

specialistais ir su NVŠ srityje 
veikiančiomis asociacijomis



NVŠ TIKSLINIO FINANSAVIMO LĖŠOS

• Valstybės biudžeto lėšos2015 m. 

• Valstybės biudžeto ir ES struktūrinių 
fondų lėšos

2016 m. 

• Valstybės biudžeto lėšos 2017 m. 

• ES struktūrinių fondų lėšos2018 m. 

• ES struktūrinių fondų lėšos2019 m.  

• ES struktūrinių fondų lėšos2020 m.  

9,72 mln. eurų

8,2 mln. eurų

11 mln. eurų

12 mln. eurų
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17 mln. eurų
Valstybės biudžeto lėšos2021 m.  

2022 m.  Valstybės biudžeto lėšos Projektas - 17 mln. eurų



BENDRŲJŲ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ 
FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ 
APRAŠO NAUJA REDAKCIJA
Aprašas taikomas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamoms neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį 
švietimą papildančio ugdymo programų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms
Programos galės būti finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, jei:
• atitiks Švietimo įstatyme numatytą NVŠ ir FŠPU programų paskirtį, o NSŠ - Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi įstatyme nustatytus tikslus ir šiuos bendruosius Programų kriterijus:
• švietimo teikėjai bus registruoti ŠMIR
• programos bus registruotos NŠPR
• bus sudarytos mokymo sutartys ir Mokinių registre yra tai patvirtinančios žymos (netaikoma suaugusiųjų 

neformaliajam švietimui)
• jas įgyvendins asmenys, turintys teisę dirbti mokytojais pagal NVŠ, FŠPU ar NSŠ programas 
• programos parengtos pagal tam tikrą programos struktūrą
• bent kartą per 5 metus (jei programa vykdoma ilgiau nei 5 metus) buvo vertinta / įsivertinta jos vykdymo kokybė;
• programos turinys nediskriminuoja asmenų dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, 

socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais
• vykdomos saugiomis mokymosi sąlygomis ir nekelia grėsmės asmenų sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis 

formomis, metodais ir būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų



NVŠ, FŠPU, NŠS PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS 
AR VALSTYBĖS BIUDŽETO, STRUKTŪRA
Neformaliojo švietimo programos turi būti parengtos atsižvelgiant į šią struktūrą:

• Bendrosios nuostatos. Jose pateikiama informacija apie švietimo teikėją, 
programos rengėjai ir jų kvalifikacija

• Tikslus NŠPR registruotos programos pavadinimas, kryptis (NVŠ ir FŠPU) ir 
patvirtinimas ir NŠPR registruotos programos kodas. Nurodoma, kas ir kada 
patvirtino programą

• Programos apimtis

• Tikslinė amžiaus grupė

• Tikslas ir uždaviniai

• Kompetencijos ir jų (įsi)vertinimas

• Turinys, metodai ir priemonės

• Programos pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (NVŠ ir 
FŠPU) 

Dokumento projektas rengtas kartu su 
socialiniais partneriais.

2021 m. gruodžio 17 d. – aptarimas TEAMS. 
Dokumento projektas išsiųstas kartu su 

kvietimu



STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRAI 
2021 m. spalio 27 d. startavo STEAM centrų tinklas – atidaryti 7 regioniniai STEAM centrai – Alytuje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Marijampolėje, Tauragėje ir Telšiuose.

Tai – modernių technologijų centrai, kuriuose, bendradarbiaujant mokslininkams, savivaldybėms, 
verslininkams, sudaromos sąlygos mokiniams pamokų metu ar po jų atlikti tyrimus, konstruoti, 
modeliuoti ir susipažinti su mokslo inovacijomis, kūrybiškai sprendžiant iškilusias problemas.

Standartizuotos laboratorijos Specializuotos laboratorijos

Biologijos-chemijos, 
Fizikos-inžinerijos, 
Robotikos-IT (Alytus, Šiauliai, Panevėžys, Utena)
Mechatronikos ir gamtos mokslų (Marijampolė, 
Tauragė, Telšiai)

Alytuje – Maisto technologijų, kulinarinio meno ir 
sveikatinimo
Marijampolėje – Kūrybiškumo ir medijų
Panevėžyje – STEAM dirbtinio intelekto
Šiauliuose – Sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės
Tauragėje – Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios 
energetikos
Utenoje – Astrofizikos, aerokosmonautikos



STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRŲ VEIKLŲ 
FINANSAVIMAS 2022 M.
Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. tęsiamas Lietuvos neformaliojo mokinių 
centro projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ STEAM 
veiklų įgyvendinimui. Projekto lėšomis bus:

• Finansuojamas darbo užmokestis naujai įsikūrusiems regioninių 
centrų vadovams, metodininkams ir laborantams

• Rengiama NVŠ programų ir jų įgyvendinimo metodika, užtikrinant 
mokinių STEAM kompetencijų ugdymą

• Rengiama FŠPU programa ir jos įgyvendinimo metodika, atsižvelgiant į 
STEAM centrų laboratorijų įrangos specifiką ir mokinių amžių

• Rengiamas skaitmeninio mokymo kursas STEAM centrų specialistams



FŠPU LĖŠŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO 
REGLAMENTAVIMAS
• Ministerijos iniciatyva Centralizuota vidaus audito tarnyba 2021 metais atliko 

Dotacijos (mokymo lėšų, skirtų formalųjį švietimą papildančio ugdymo 
programoms finansuoti) skyrimo ir panaudojimo auditą.  

• Buvo vertinama dotacijos skyrimo, tvirtinimo ir pervedimo savivaldybėms 
procedūrų atitiktis norminiams teisės aktams, dotacijos pervedimo mokykloms 
ir (ar) kitiems švietimo teikėjams bei jų atsiskaitymo už dotacijos panaudojimą 
procedūros savivaldybėse, dotacijos naudojimas teisės aktų nustatyta tvarka ir 
šių lėšų naudojimo pagal tikslinę paskirtį užtikrinimas, savivaldybių atsiskaitymo 
už panaudotą dotaciją procedūrų atitiktis teisės aktams. 

• Audito ataskaitoje konstatuota, kad „ne visais atvejais Savivaldybės perskirstė 
mokymo lėšas FŠPU programoms finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka“, o 
„dotacijos (mokymo lėšų, skirtų FŠPU programoms finansuoti) naudojimo 
reglamentavimas teisės aktuose vertinamas kaip nepakankamas ir (ar) neaiškus“



VALSTYBĖS BIUDŽETO FŠPU LĖŠŲ SKYRIMO 
REGLAMENTAVIMAS SAVIVALDYBIŲ TEISĖS AKTUOSE

Valstybės biudžeto lėšos FŠPU programoms finansuoti skiriamos pagal LRV nutarimu Nr. 
679 patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

• Reglamentuota, kam konkrečiai gali būti naudojamos FŠPU lėšos (apmokėti už 
darbą mokytojams, dirbantiems pagal šias programas, jų kvalifikacijai tobulinti, su 
šių programų įgyvendinimu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms)

• Tiksliai įvardinta, kokios įstaigos gali gauti FŠPU lėšas (savivaldybių ir 
nevalstybinės švietimo įstaigos, atsižvelgiant į šių mokinių, besimokančių pagal 
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičių, nurodytą Mokinių 
registre)

• Savivaldybės, jei dar to nepadarė, turi patikslinti teisės aktus, reglamentuojančius 
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarką FŠPU programoms 
įgyvendinti. Savivaldybių teisės aktai negali prieštarauti Aprašo nuostatoms



NVŠ KONCEPCIJOS NAUJOS REDAKCIJOS 
RENGIMAS
• 2022 m. planuojama parengti naują NVŠ koncepcijos redakciją

• Kviesime talkinti savivaldybių atsakingus už NVŠ asmenis ir asocijuotas 
NVŠ ir FŠPU srityje dirbančias institucijas

• Galimi taikiniai:
Tikslinės grupės plėtra

Programų pasiūlos ir paklausos balansas

Ugdomos kompetencijos

NVŠ ir FŠPU finansavimas valstybės ir biudžeto lėšomis

...

Kviečiame į talką!



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
Susisiekime el. p. tomas.putys@smm.lt
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