NACIONALINIO LYGMENS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2022 m. rugsėjo 29 d.

Įgyvendinimo ir finansavimo rodikliai

 Pateiktos akreditavimui – 76 NVŠ programų paraiškos;
 Akredituotos – 46 NVŠ programos;
 Numatyta finansuoti – 24 NVŠ programos;
 Numatyta finansavimo trukmė – 3 mėn., nuo spalio iki gruodžio mėn.;

 Numatytas finansuoti mokinių skaičius NVŠ programose/mėn. – 920.
 Numatyta panaudoti lėšų 2022 m. suma – 55 200 Eur;
 Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondai;

 NVŠ krepšelio dydis – 20 Eur mokiniui per mėn.

Aktualūs dokumentai -> reikalavimai

 Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas;
 Finansavimo sutartis;

 Stebėsenos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

2022 m. kalendorius ir veiksmai

o ~ iki 4 d. sudaryti finansavimo sutartis su LMNŠC;

o ~ iki 4 d. NŠPR nurodyti NVŠ programos vykdymo
vietą ir laiką ir pagal tai vykdyti užsiėmimus;
o ~ iki 14 d. sudaryti mokymo sutartis ir registruoti
mokinius Mokinių registre, kad mokinys (-iai) spėtų
išlankyti ne mažiau kaip 4 pedagogines val./mėn.;
o 31 d. nekeisti Mokinių registro duomenų ir
išsisaugoti Mokinių registro Išrašą.

2022 m. kalendorius ir veiksmai
o

Iki 4 d. esant būtinybei elektroniniu paštu info@lmnsc.lt pateikti
patikslintą ir pasirašytą praėjusio mėnesio Mokinių registro Išrašą.

o

Iki 4 d., kai NVŠ teikėjas yra pelno siekiantis juridinis asmuo ar
fizinis asmuo, pateikti sąskaitą faktūrą už praėjusį mėnesį suteiktas
ugdymo paslaugas (pateikiama per https://www.esaskaita.eu/);

o

~ iki 15 d. sudaryti mokymo sutartis ir registruoti mokinius Mokinių
registre, kad mokinys (-iai) spėtų išlankyti ne mažiau kaip 4
pedagogines val./mėn.;

o

Iki 18 d. elektroniniu paštu nvskokybe@lmnsc.lt pateikti praėjusio
mėnesio Mokinių registro išraše esančių mokinių Mokymo sutarčių
kopijas;

o

30 d. nekeisti Mokinių registro duomenų ir išsisaugoti Mokinių
registro Išrašą.

2022 m. kalendorius ir veiksmai
o

Iki 5 d. esant būtinybei elektroniniu paštu info@lmnsc.lt pateikti
patikslintą ir pasirašytą praėjusio mėnesio Mokinių registro Išrašą.

o

Iki 5 d., kai NVŠ teikėjas yra pelno siekiantis juridinis asmuo ar
fizinis asmuo, pateikti sąskaitą faktūrą už praėjusį mėnesį suteiktas
ugdymo paslaugas (pateikiama per https://www.esaskaita.eu/);

o

~ iki 15 d. sudaryti mokymo sutartis ir registruoti mokinius Mokinių
registre, kad mokinys (-iai) spėtų išlankyti ne mažiau nei 4
pedagogines val./mėn.;

o

15 d. nekeisti Mokinių registro duomenų ir išsisaugoti Mokinių
registro Išrašą;

o

Iki 20 d. esant būtinybei elektroniniu paštu info@lmnsc.lt pateikti
patikslintą ir pasirašytą gruodžio mėnesio Mokinių registro Išrašą;

o

Iki 29 d. elektroniniu paštu nvskokybe@lmnsc.lt pateikti lapkričio ir
gruodžio mėnesių Mokinių registro išraše esančių, naujų mokinių
Mokymo sutarčių kopijas.

2023 m. kalendorius ir veiksmai

o Iki 5 d. elektroniniu paštu info@lmnsc.lt pateikti
galiojančią metinę biudžeto išlaidų sąmatos
vykdymo ataskaitą;
o Iki 20 d. elektroniniu paštu nvskokybe@lmnsc.lt
pateikti Nacionalinės neformaliojo vaikų švietimo
programos įvykdymo ataskaitą (Sutarties 3
priedas).

Aktualūs įsipareigojimai
 NVŠ teikėjas įsipareigoja:
 NVŠ programoje mokyti ne mažiau nei 3 (trijų) savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose besimokančius
mokinius, kurie yra sudarę Mokymo sutartį ir yra Išraše;
 NVŠ programoje mokyti ne mažiau nei 50 proc. mokinių, kurių amžius atitinka NVŠ programoje nurodytą
amžiaus tarpsnį;
 vykdyti mokinių lankomumo apskaitą;
 operatyviai atnaujinti NVŠ programos vykdymo vietą ir laiką NŠPR;
 sudaryti sąlygas Centro ir/arba Europos socialinio fondo agentūros atstovams apžiūrėti NVŠ programos
vykdymo vietą, stebėti vykdomus užsiėmimus.
 Centras įsipareigoja:
 lėšas už praėjusį mėnesį pervesti per 60 darbo dienų į šios Sutarties VI skyriuje nurodytą NVŠ teikėjo
atsiskaitomąją sąskaitą banke.

Su Sutarties įgyvendinimu susiję dokumentai saugotini 10 metų po projekto
pabaigos (~ 2033 m. rugpjūčio 30 d.).

Mokymo sutarčių sudarymas
•

Sutarties laukai pildomi kompiuteriu, išskyrus NVŠ teikėjo ir tėvų / globėjų parašus. Ranka
užpildytos sutartys taip pat galioja, tačiau tai apsunkina jų patikrą, todėl pildymo ranka siūlome
vengti.

•

NVŠ teikėjo vardu sutartį pasirašo NVŠ įstaigos vadovas arba asmuo, turintis tam įgaliojimą
(įgaliojimas pateikiamas prie sutarties). NVŠ gavėjo vardu pagal Švietimo įstatymą sutartį gali
pasirašyti:
–
–
–

vienas iš tėvų (globėjų), jei vaikas iki sutarties pasirašymo dienos dar neturi 14 metų;
14–17 metų paauglys, turėdamas tėvų (globėjų) raštišką sutikimą;
pats programos dalyvis, jei sutarties pasirašymo dieną jau turi 18 metų.

•

Sutartis laikoma sudaryta tada, kai ją pasirašo abi pusės ir ji yra įregistruota švietimo teikėjo (jai
suteikiamas registracijos numeris). Papildomi susitarimai dėl mokymo sutarties (pvz., sutarties
sustabdymas) įforminami atskiru šalių susitarimu.

•

Centrui teikiama kiekvieno mokinio mokymo sutarties kopija vienu PDF dokumentu, pavadintu
mokinio vardu ir pavarde.

Nacionalinio lygmens NVŠ programos aktuali informacija
skelbiama LMNŠC puslapyje
https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_svietimo_finansavimas/

Konsultuojame:
nvskokybe@lmnsc.lt
Tel: 8 5 231 6133

