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Teisinis reglamentavimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 m. programa. Numatyta daug
dėmesio skirti mokinių užimtumui po pamokų ir neformaliajam švietimui, remti
neformaliojo švietimo įstaigas – išsaugoti meno, sporto, muzikos mokyklų tinklą,
pasirūpinti jo plėtra, skatinti steigti tokių mokyklų filialus atokesnėse vietovėse.
Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ Valstybės pažangos taryba
Vyriausybei pateikė 2014 metų pažangos darbų sąrašą su pasiūlymu diegti
neformaliojo ugdymo krepšelį visose savivaldybėse ir įgyvendinti kitas
neformaliajam švietimui skirtas priemones.
Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. gruodžio 4 d. posėdžio protokolinis
nutarimas. Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatyta 3 240 000 eurų
neformaliojo ugdymo krepšeliui įdiegti nuo 2015 metų spalio 1 d.
Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo
ir naudojimo tvarkos 2015 m. aprašą. Lėšos skiriamos savivaldybėms, naudojantis
Mokinio krepšelio įrankiu proporcingai mokinių skaičiui.
Savivaldybės, atsižvelgdamos į parengtą tvarkos aprašą patvirtina savo savivaldybės
tvarkų aprašus šių lėšų paskirstymui ir naudojimui.
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Neformaliojo vaikų švietimo problemos
• ŠVIS duomenimis, 2015 metais Lietuvoje neformaliajame švietime
dalyvauja trečdalis visų mokyklinio amžiaus vaikų (siekis - 50 proc.)
• Atskirose savivaldybėse dalyvaujančiųjų procentas netolygus.
• Neformaliajame vaikų švietime - lyčių disbalansas (vyrauja
mergaitės)
• Disbalansas tarp neformaliojo ugdymo krypčių (vyrauja menai ir
sportas).
• (Ne)Dalyvavimas neformaliajame vaikų švietime turi geografinį
aspektą (mažiausios galimybės - kaimiškųjų vietovių vaikams,
nepakankamai sureguliuotas vežiojimas į neformaliojo švietimo
veiklas).
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Tikslinės valstybės lėšos neformaliajam vaikų
švietimui 2015 m. („krepšelis“)
• Įregistruoti 955 NVŠ teikėjai
• 389 laisvieji mokytojai
• 565 institucijos

• Patvirtintos 2235 NVŠ programos

• 57 programos nepatvirtintos
• 374 patvirtintų programų vaikai nepasirinko

• NVŠ tikslines lėšas gauna 58 513 vaikų (17 proc. visų mokinių, siekis - 20 proc.)
• Vienoje programoje dalyvauja vidutiniškai 26 mokiniai

• 23 savivaldybės viršijo prognozuojamą 20 proc. dalyvaujančiųjų procentą
• 30 proc. ir daugiau vaikų dalyvauja Šilutės r. , Zarasų r., Neringos, Lazdijų r., Šiaulių m.
savivaldybėse
• mažiau nei 10 proc. - Kalvarijos, Vilniaus r., Palangos m., Šalčininkų r., Kazlų Rūdos sav., Kauno r.
savivaldybėse
2015 m. lapkričio 5 d. duomenys
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Šilutės r. sav.
Zarasų r. sav.
Neringos sav.
Lazdijų r. sav.
Šiaulių r. sav.
Birštono sav.
Varėnos r. sav.
Šilalės r. sav.
Širvintų r. sav.
Biržų r. sav.
Telšių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Panevėžio r. sav.
Rokiškio r. sav.
Skuodo r. sav.
Pakruojo r. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kupiškio raj. sav.
Kretingos r. sav.
Šiaulių m. sav.
Alytaus m. sav.
Tauragės r. sav.
Druskininkų sav.
Trakų r. sav.
Joniškio r. sav.
Plungės r. sav.
Molėtų r. sav.
Visagino sav.
Panevėžio m. sav.
Šakių r. sav.
Anykščių r. sav.
Prienų r. sav.
Klaipėdos m. sav.
Vilniaus m. sav.
Ukmergės r. sav.
Šalies vidurkis
Pasvalio r. sav.
Alytaus r. sav.
Kelmės r. sav.
Elektrėnų sav.
Akmenės r. sav.
Rietavo sav.
Jurbarko r. sav.
Marijampolės sav.
Kaišiadorių r. sav.
Švenčionių r. sav.
Mažeikių r. sav.
Radviliškio r. sav.
Utenos r. sav.
Kėdainių r. sav.
Raseinių r. sav.
Pagėgių sav.
Vilkaviškio r. sav.
Kauno m. sav.
Jonavos r. sav.
Kauno r. sav.
Kazlų Rūdos sav.
Šalčininkų r. sav.
Palangos m. sav.
Vilniaus r. sav.
Kalvarijos sav.

Neformaliojo vaikų švietimo plėtros rezultatai
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Mokinių proc. gaunantis nef.krepšelį

Akredituotų programų skaičius 1000 mokinių

NVŠ „krepšelių“ dydžiai savivaldybėse 2015 m.
• Rekomenduojamas lėšų dydis mokiniui - 15 eurų per mėnesį
• Savivaldybėse – didelė įvairovė
• Nustatyta vieno dydžio suma
• Lėšų suma tiesiogiai koreliuoja su mokinių skaičiumi
• Nustatytos kelių dydžių sumos pagal prioritetus (6-ose savivaldybėse)
• Didžiausia suma - 32,55 eurai
• Mažiausia suma – 6,5 eurai

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai pagal priklausomybę

Kitų švietimo teikėjųmokytojai
privatus/laisvieji

savivaldybes
Savivaldybių
valstybinis
Valstybės

NVŠ tikslinių lėšų (ne)panaudojimas
• 26 savivaldybės visų lėšų nepanaudojo, planuoja
gražinti į biudžetą
• Planuojama grąžinti bendra suma – virš 400 000 eurų
• grąžintinos lėšos atskirose savivaldybėse – nuo 5 eurų
iki 51 000 eurų

Tiekėjai, pateikę daugiausia programų ir jose dalyvaujantys ir mokiniai
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NVŠ kryptys
• Vyraujančios NVŠ kryptys savivaldybių finansuojamų įstaigų programose:
•
•
•
•

muzika
sportas
šokis
dailė

• Vyraujančios NVŠ kryptys, skyrus „krepšelį“:
•
•
•
•

sportas
šokis
muzika
pilietiškumas

• Lūkesčiai dėl NVŠ programų krypčių plėtros: informacinės technologijos,
techninė kūryba, technologijos, gamta ir ekologija...

Mokinių skaičiaus pokytis pagal NVŠ kryptis
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Tikslinės valstybės lėšos neformaliajam vaikų
švietimui 2016 m.
Švietimo ir mokslo ministerija rengia Neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo projektą.
• Dokumentas koreguojamas, atsižvelgiant į 2015 m. patirtį
• 2016 m. numatoma skirti 9 720 mln. eurų.
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