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Koreguojama teisinė bazė

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo 
metodikos patvirtinimo“ nauja redakcija

• Rengiama „Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 
panaudojimo tvarkos aprašo“ nauja redakcija

• Koreguojami savivaldybių tvarkos aprašai

• Rengiami kiti savivaldybių teisės aktai



Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir 
paskirstymo metodika

• Lėšos neformaliojo vaikų švietimo programoms (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį 
švietimą papildančio ugdymo) paskirstomos savivaldybėms nuo mokyklų atitinkamiems metams skirtų 
mokinio krepšelio lėšų, skaičiuojant vienam mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo 
programą, pagal 2 priedo 1.5 papunktyje nurodytą dydį. 

• Rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo lėšų suma vienam programoje dalyvaujančiam vaikui 
yra 15 Eur/mėn. Šios lėšos skiriamos neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, išskyrus mokyklas, 
teikiančias bendrąjį ugdymą. 

• Lėšos paskirstomos ir naudojamos savivaldybių nustatyta tvarka neformaliojo vaikų švietimo 
programoms finansuoti, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Neformaliojo vaikų 
švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu.

• Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti skiriamos mokinio krepšelio lėšos gali būti 
naudojamos:

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų ir kitų darbuotojų, įgyvendinančių neformaliojo vaikų 
švietimo programas, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms;

Ugdymo priemonėms ir kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su neformaliojo vaikų švietimo 
programos vykdymu.



Lėšos neformaliajam vaikų švietimui 2016 m. 
Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti - 1,46 Eur/mok./mėn. 

(2015 m. buvo 1,46 euro Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti)

Lėšos skirstomos savivaldybės nustatyta tvarka

Neformaliojo vaikų švietimo programoms (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį 
švietimą papildančio ugdymo programas bei mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą) finansuoti 
- 3,2771 Eur/mok./mėn. Lėšos skiriamos 9 mėnesiams

(2015 m. buvo skirta 3,18 euro 3 mėnesiams)

Lėšos skirstomos savivaldybės savo tvarka, parengta, atsižvelgiant į ŠMM patvirtintą aprašą. 
savivaldybės pačios nusistato, kokiu laikotarpiu finansuos NVŠ veiklas.

Galimi variantai:

sausis-birželis + spalis-gruodis (6+3)

sausis-gegužė + rugsėjis-gruodis (5+4)

kiti variantai (x+y)



Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 
panaudojimo tvarkos aprašo nauja redakcija

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų 

skyrimo ir naudojimo

tvarkos aprašas 

2015 m. 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų

skyrimo ir naudojimo

tvarkos aprašas



Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 
panaudojimo tvarkos aprašo nauja redakcija

Lėšų skyrimo principai

• NVŠ lėšos savivaldybėms yra skiriamos pagal praėjusių kalendorinių metų 
rugsėjo 1 d. bendrajame ugdyme besimokančių vaikų skaičių, skaičiuojant  
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje numatytą 
sumą mokiniui per mėnesį. 

• Skirstant lėšas, vadovaujamasi visuotinumo principu, t. y. teisę jas gauti turi 
kiekvienas vaikas, besimokantis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programas, nepriklausimai kurioje savivaldybėje jis gyvena ar 
mokosi, ir kiekvienas NVŠ teikėjas, vadovaujantis lygiateisiškumo principu. 

• NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ 
programa. 

• Mokinių registre – žyma apie tikslines NVŠ lėšas



Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 
panaudojimo tvarkos aprašo nauja redakcija

NVŠ lėšų naudojimas

• NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, švietimo procesui finansuoti.

• NVŠ lėšomis gali būti finansuojama:
• NVŠ mokytojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;
• ugdymo priemonės ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su NVŠ programos vykdymu (kvalifikacijos 

tobulinimo, pažintinės edukacinės veiklos bei su ja susijusios transporto išlaidos, inventorius ir kito 
trumpalaikio turto*, būtino ugdymo procesui vykdymui, įsigijimas ir nuoma)

• Lėšų negalima naudoti:
• pramoginių renginių, vaikų poilsio ir su jomis susijusioms išlaidoms apmokėti;
• Bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų NVŠ programoms finansuoti;
• formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti;
• patalpų nuomos, remonto, rekonstrukcijos, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikio turto įsigijimui;
• NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

*Trumpalaikis turtas – iki 500 eurų, nusidėvintis per metus



Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 
panaudojimo tvarkos aprašo nauja redakcija

Reikalavimai švietimo teikėjui

• NVŠ lėšomis programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo 
mokyklas), kurie: 
• turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
• registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);
• turi NVŠ programos (-ų)  įgyvendinimui pritaikytas patalpas, įrangą, priemones.
• užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
• turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojais.

• Laisvieji mokytojai teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ir 
savivaldybėje. Jie turi kreiptis į savivaldybės administracijos ŠMIR tvarkytoją (informaciją galima rasti ŠMIR 
internetinės prieigos puslapyje – www.smir.smm.lt, byla - SMIR_Savivaldybiu_tvarkytojai201508.pdf) ir kartu su 
verslo liudijimu ar individualios veiklos pažyma pateikti laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę 
(informaciją galima rasti ŠMIR internetinės prieigos puslapyje – www.smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo 
organizavimo tvarkos aprašas (byla - SMIR_tvarkos_aprasas_20150720.pdf ) 

• Švietimo teikėjo atitiktį numatytiems reikalavimams nustato savivaldybė pagal savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir 
naudojimo tvarką, naudodamasi NVŠ teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraiškos forma vertinimo forma. 
Priėmus teigiamą sprendimą, savivaldybės ŠMIR tvarkytojas per tris darbo dienas nuo sprendimo priėmimo atitiktį 
pažymi ŠMIR. 

• Jei NVŠ teikėjo atitiktis reikalavimams vienoje savivaldybėje jau patvirtinta ir  ŠMIR yra tai patvirtinanti žyma, 
rekomenduojama ir kitoms savivaldybėms, kuriose švietimo teikėjas planuoja įgyvendinti NVŠ programas, ją 
pripažinti. NVŠ teikėjo atitiktis galioja ne ilgiau, kaip X (3 metus?)

http://www.smir.smm.lt/
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Reikalavimai NVŠ programoms

• NVŠ programos turi atliepti Švietimo įstatyme apibrėžto kito 
neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo 
koncepcijos nuostatas.

• NVŠ programos turi būti registruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų 
ir renginių registre (toliau – KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas 
vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa 
registruojama atskirai, t. y. turi turėti unikalų KTPRR kodą.

• NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne mažiau, kaip po 2 
pedagogines valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines 
valandas per mėnesį.



Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 
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NVŠ programų vertinimas ir kokybės užtikrinimas

• Švietimo teikėjas, atitinkantis reikalavimus, savivaldybei teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą  
(4 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Visos paraiškos formos 
talpinamos į KTPRR .

• NVŠ programa savivaldybės nustatyta tvarka teikiama vertinti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai NVŠ 
programų vertinimo komisijai (toliau – Komisija), kuri nustato ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti 
finansuojama NVŠ lėšomis. Komisija sudaroma iš įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties NVŠ srityje.

• NVŠ programa vertinama pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus.

• Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl programos atitikties 
reikalavimams. Programos atitiktis, jei nėra pažeidimų dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, gali būti pratęsiama 
savivaldybės administracijos sprendimu (x laikotarpiui).

• Priėmus sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams, per tris darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus
sprendimo savivaldybės atsakingas asmuo pažymi tai KTPRR. NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, taip pat skelbiamos 
savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu registruotis į NVŠ programą.

• NVŠ teikėjas sudaro dalyvavimo NVŠ programoje sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir pateikia savivaldybei programoje 
dalyvaujančių vaikų skaičių, vardus ir pavardes. Savivaldybė turi teisę prašyti NVŠ teikėjo pateikti daugiau informacijos iš Mokinių 
registro apie NVŠ programose dalyvaujančius vaikus. 

• Mokinių registre iki sausio 1 d. išregistruojami programoje nedalyvaujantys mokiniai, taip pat mokiniai, baigę programą.

• Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda lėšas NVŠ teikėjui pagal vaikų, sudariusių sutartis dėl dalyvavimo NVŠ programoje, 
skaičių.

• Savivaldybės naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, taip pat užtikrina 
programos vykdymo kokybę ir priežiūrą.
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Atsiskaitymas už NVŠ lėšas

Pasibaigus kalendoriniams metams, per 20 darbo dienų:
• finansavimą gavę NVŠ teikėjai ŠVIS pateikia NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo 

ataskaitą (6 priedas);

• Savivaldybė:
• Švietimo ir mokslo ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia formą Nr. 2 (Metinė, 

ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20 m. d. ataskaita, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir 
savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų 
sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“), banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų 
likutį sąskaitoje.

• Metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 5 d. savivaldybės skirtas ir nepanaudotas NVŠ lėšas turi 
grąžinti į Ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.
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Baigiamosios nuostatos

• Rekomenduojama NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 EUR/mėn. Mažinant/didinant 
rekomenduojamą lėšų sumą, savivaldybė turi užtikrinti, kad nenukentėtų ugdymo kokybė, taip pat, kad lėšos būtų naudojamos 
ekonomiškai ir racionaliai. Jei savivaldybės nustato ženkliai didesnę lėšų sumą, turi būti aptartos ir NVŠ programos vykdymo 
kokybiniai ar kiekybiniai rodikliai (pvz. daugiau, nei rekomenduojama valandų per savaitę, aukštesnės kvalifikacijos mokytojai, 
programa, pagerėjusi programos kokybė...).  

• Savivaldybės gali nusistatyti NVŠ prioritetus (pvz. pagal NVŠ programų kryptis, mokinių lankomų programų skaičių ir pan.)

• NVŠ programoms finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka. Nerekomenduojame 
finansuojamai iš savivaldybės biudžeto NVŠ programai skirti NVŠ lėšų, jei atitinkamai nepadidinamas toje programoje 
dalyvaujančių vaikų skaičius.  

• Savivaldybės turi siekti, kad NVŠ programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis 
mokosi. Rekomenduojama NVŠ programas įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitose saugiose ir tam tikslui 
pritaikytose erdvėse. Rekomenduojama savivaldybių taryboms, tvirtinant turto nuomos taisykles, numatyti, kad NVŠ teikėjai 
galėtų išsinuomoti patalpas už minimalią kainą. 

• Savivaldybių švietimo registrų tvarkytojai ir kiti už NVŠ atsakingi darbuotojai konsultuoja asmenis Aprašo įgyvendinimo klausimais, 
padeda užpildyti duomenų registravimo į švietimo registrus formas, teikia kitą informacinę ir metodinę pagalbą švietimo 
teikėjams.

• Savivaldybės nustatytas mokestis už NVŠ mažinamas atitinkamai skiriamai lėšų sumai. Jis mokamas, jei vaiko ugdymo kaštai 
viršija šią sumą. 

• Savivaldybė, panaudojusi visas skirtas NVŠ lėšas, turi siekti, kad NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičius padidėtų skaičiumi, kuris 
gaunamas, skirtas lėšas padalinus iš mėnesių skaičiaus ir koeficiento 15 (pagal rekomenduojamą vaikui lėšų dydį).  



Kartu mes galim daugiau ! 


