
NVŠ programų 
finansavimas.
Kas naujo, kas 
geresnio? 



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“



NAUJOS APRAŠO REDAKCIJOS ASPEKTAI

Mažinama administracinė našta savivaldybėms ir NVŠ teikėjams (vienas 
aprašas)

NVŠ programų lygmenys (savivaldybės ir nacionalinis)

Krepšelio dydis – nuo 15 iki 20 eurų, spec. poreikių turintiems mokiniams –
dvigubas 

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 „paveldėjimas“ visose savivaldybėse

Nacionaliniai NVŠ programų prioritetai



NVŠ PROGRAMŲ LYGMENYS

SAVIVALDYBĖS LYGMENS NVŠ 
PROGRAMOS REIKALAVIMAI

• atliepti LR švietimo įstatyme apibrėžto 
NVŠ paskirtį; 

• būti registruotos NŠPR, nurodant 
programos aprėptį;

• trukti ne mažiau nei 6 mėnesius ir 8 
pedagogines darbo valandas per mėnesį

ATITINKA VISUS SAVIVALDYBĖS LYGMENS 

REIKALAVIMUS + papildomus:

• atitinka bent vieną Nacionalinį programų 

prioritetą;

• sudaro galimybę NVŠ programoje dalyvauti visų 

šalies savivaldybių mokiniams;

• NVŠ programoje turi dalyvauti mažiausiai 3 

savivaldybių mokiniai; 

• vyksta nuotoliniu arba mišriu būdu

NACIONALINIO LYGMENS NVŠ 
PROGRAMOS REIKALAVIMAI



2.2.  į 9-12 klasių / 1-4 gimnazijos klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos;

NACIONALINIAI PROGRAMŲ PRIORITETAI

PROGRAMOS KRYPTYS

Techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, 

informacinių  technologijų, technologijų, 

medijų  krypties programos, prisidedančios 

prie STEAM (angl. Science, Technology, 

Engineering, Art (creative activities), 
Mathematics) plėtros įgyvendinimo

AMŽIAUS GRUPĖ

Į 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių 
mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos 
NVŠ programos



NVŠ PROGRAMŲ LYGMENYS

SAVIVALDYBĖS LYGMENS NVŠ 
PROGRAMOS

• Administruoja savivaldybė
• Lėšos – valstybės biudžetas

• Administruoja LMNŠC

• Lėšos – ES struktūrinių fondų (2022–2023 m.)

NACIONALINIO LYGMENS NVŠ 
PROGRAMOS 



NVŠ KREPŠELIO DYDIS 

NACIONALINIUS 
PRIORITETUS 
ATITINKANČIOS 

20 eurų

KITOS NVŠ 
PROGRAMOS  

15–20 eurų 

KREPŠELIO DYDIS –
MAKSIMALIAI 
STABILUS

nekeičiamas dažniau 
nei 2 kartus per 
kalendorinius metus



Savivaldybė / LMNŠC turi teisę vienerius 

kalendorinius metus švietimo teikėjo neįtraukti į 

finansuojamų NVŠ programų sąrašą, jei buvo 

nustatytas pažeidimas, dėl kurio su juo buvo 

nutraukta Finansavimo sutartis

NVŠ 
PROGRAMŲ 
PARAIŠKŲ 
TEIKIMAS 

Galima teikti  
visą laiką ir laukti 

artimiausios 
akreditacijos 

• pateikia iki rugsėjo 30 d.

• sprendimas dėl NVŠ programų atitikties 

reikalavimams pažymimas NŠPR iki lapkričio 30 d.

NŠPR „higiena“

• NVŠ programos akreditacija neterminuota

• MR NVŠ programoje daugiau nei 1 

kalendorinius metus nesant mokinių –

išregistruojama iš NŠPR

• pateikia iki birželio 1 d. 

• sprendimas dėl NVŠ programų atitikties 

reikalavimams pažymimas NŠPR iki rugpjūčio 1 d.



Procedūros vykdomos taip, kaip buvo numatyta savivaldybių patvirtintuose Aprašuose, parengtuose 

pagal 2018 m. Aprašo redakciją

Iki 2022 m. kovo 1 d. „akredituotų“ NVŠ programų 
finansavimas ir administravimas

Finansavimo 

sutartys su NVŠ 

teikėju

Savivaldybės nustatyta tvarka ir  

forma

NVŠ krepšelio 

dydis

Savivaldybės iki kovo 1 d. 

nustatytas (10–20 eurų)

SUP mokiniui – vienas 

krepšelis

Mokymo sutartis 

Nuo 2022 m. kovo 1 d. 

Apraše nustatyta 

Pavyzdinė mokymo sutarties 

forma 

NVŠ 

programos 

paraiška

Įprasta (PDF) forma



Procedūros vykdomos taip, kaip buvo numatyta 2022 m. Aprašo redakcijoje

Po 2022 m. kovo 1 d. „akredituotų“ NVŠ 
programų finansavimas ir administravimas

Finansavimo 

sutartys su NVŠ 

teikėju

Savivaldybės nustatyta 

tvarka ir  forma

NVŠ krepšelio 

dydis

15–20 eurų

SUP mokiniui – du 

krepšeliai

Mokymo sutartis 

2022 m. Apraše nustatyta 

Pavyzdinė mokymo 

sutarties forma

NVŠ programos 

paraiška

E-paraiška



• Jei Ukrainos mokinys yra registruotas MR, jis gali gauti NVŠ 
krepšelį

• Jei neregistruotas MR, siūlome paskatinti jo tėvus, globėjus 
registruoti jį į vieną iš Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų

• Prašymas – norinčius dalyvauti, tačiau dar neregistruotus MR 
mokinius priimti nemokamai 

• Siūlymas – parengti ir pateikti akredituoti NVŠ programas, kurios 
skirtos ukrainiečių kalbai, kultūrai, tautiniam tapatumui stiprinti, 
bendrauti tarpusavyje (galimas šeštadieninės-sekmadieninės 
mokyklos modelis)

• Pagalba – išversta į ukrainiečių kalbą mokymo sutartis 
artimiausiu metu bus įdėta į LMNŠC ir SMSM interneto svetaines

Iššūkis – mokinių, atvykusių iš Ukrainos į Lietuvos 
Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių 
veiksmų Ukrainoje, NVŠ



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.

Mūsų siekis – nuo 2023 m. sausio 1 d. 
pereiti prie vieningos NVŠ programų 
finansavimo sistemos



• Vyksta seminarai savivaldybėse ir nacionaliniu lygmeniu

• Dalyvauti šioje konsultacijoje užsiregistravo per 600 dalyvių

• Gauta per 200 klausimų

• Dažniausiai pasitaikantys klausimai bus paviešinti DUK 
skyrelyje LMNŠC ir ŠMSM svetainėse

• Pranešimai bus paskelbti LNMŠC interneto svetainėje

Informacinė pagalba ir konsultacijos 



Dėkojame už klausimus ir 
galimybę į juos atsakyti 
tariantis ir ieškant sprendimų 
kartu!

Susisiekime el. p. 

Tomas.Putys@smm.lt

Ausra.Birietiene@smm.lt

nvskokybe@lmnsc.lt
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