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3 žvilgsniai

• Pradžios situacija (2015 m. rugpjūčio 

24–27 d.);

• Rengimasis startui (2015 m. rugpjūčio 

28–rugsėjo 30 d.);

• Stebėsena + refleksija (nuo 2015 m. 

spalio 1 d.).



Pradžia



NVŠ situacijos analizė

• 2015–2016 m. m. BU mokyklose – 5232 

mokiniai;

• 15 Eur krepšelį gali gauti 1661 mokinys;

• Remiantis Telšių rajono savivaldybėje 

atliktais NVŠ tyrimais, analizuojant BU 

mokyklų kasmet teikiamas deficitines NVŠ 

sritis, apibendrinus atskirų NVŠ sričių 

poreikių tenkinimo duomenis, išgrynintos 

NVŠ prioritetinės kryptys. 



Mokinių NVŠ pasirinkimų (finansuojamų 

savivaldybės ar valstybės lėšomis) 

apibendrinimas 

• Meno srityje: 71,46% mokinių;

• Sporte – 44,7% mokinių;

• Pilietiškumo srityje: 8,04% mokinių;

• Techninės kūrybos srityje: 7,8% mokinių;

• Verslumo srityje – 0. 

• 2015 m. – Etnografinių regionų metai. 



Prioritetinės kryptys

• Pilietiškumas;

• Etnokultūra;

• Tautinis šokis;

• Techninė kūryba;

• Verslumas.



NVŠ krepšelio dydžio 

numatymas

• Jei NVŠ krepšelį pasirinks ne daugiau nei 

1661 mokinys, dydis – 15 Eur +?;

• Jei daugiau nei 1661 mokinys, tai:

15 Eur krepšelis skiriamas prioritetinėms 

kryptims;

atitinkamai mažesnis krepšelis kitoms 

kryptims.



Keliami tikslai-lūkesčiai

• atsiras daugiau galimybių mokiniams 

įsijungti į įvairesnę NVŠ veiklą; 

• NVŠ paslaugos  pasieks ir kaimiškųjų 

vietovių mokinius;

• atsiras naujų švietimo teikėjų;

• padidės kol kas deficitinių NVŠ krypčių 

pasiūla. 



Pradžios finalas

Telšių rajono savivaldybės tarybos  2015 m. 

rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-215 

patvirtintas Telšių rajono savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo 

ir panaudojimo 2015 metais tvarkos 

aprašas,  kuriame patvirtintos prioritetinės 

NVŠ ugdymo kryptys 2015 metams. 



Rengimasis startui



NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo 

tvarkos sklaida

• Informacija viešinama Telšių rajono savivaldybės 

interneto svetainėje/  atskiroje rubrikoje 

,,Neformalusis vaikų švietimas“/, facebook

paskyroje;

• Informacinis pasitarimas galimiems NVŠ teikėjams;

• Savivaldybės administracijos surengta spaudos 

konferencija; 

• Tėvų valanda Telšių rajono savivaldybėje;

• Pristatymas BU mokyklų vadovams;

• Informacija tėvams ir vaikams per elektroninius 

dienynus.



Informacinis pasitarimas



Iš NVŠ teikėjų žingsnių

2 Teikia 

Savivaldybei 

NVŠ teikėjo 

atitikties 

nustatymo 

reikalavimams 

paraišką su 

lydraščiu 

(užpildytą 

Aprašo 2 

priedą) 

Iki 09-07 Teikti per 

Savivaldybės 

priimamąjį su 

lydraščiu

(Telšiai, 

Žemaitės g. 14) 

Konsultuoja 

ŠKSJRS vyr. 

specialistė I. 

Daubarienė tel. 

60603, el. p. 

irena.daubarien

e@telsiai.lt

3 Programas 

patys NVŠ 

teikėjai 

registruoja 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių registre 

(toliau –

KTPRR)

Iki 09-14 KTPRR 

registras

Konsultuoja 

Telšių švietimo 

centro 

metodininkė 

Ramutė 

Ežerskytė, tel. 

60214, e. p. 

tsc@telsiai.lt

mailto:irena.daubariene@telsiai.lt
mailto:tsc@telsiai.lt


Pagalbininkai

• Kolegos iš kitų savivaldybių (tarimasis...);

• UPC specialistai;

• Savivaldybės kolegos/ Švietimo, kultūros, sporto ir 

jaunimo reikalų (darbas su registrais, atitikties 

nustatymas, programų vertinimas), Finansų, 

Buhalterinės apskaitos (konsultacijos finansiniais 

klausimais) skyrių specialistai/;

• Telšių švietimo centras (NVŠ programų rengimo 

mokymai, konsultavimas);

• Jaunimo reikalų koordinatorė (idėjų bendraautorė, 

supervizorė...)   



NVŠ teikėjai  

• 33 NVŠ teikėjams patvirtinta atitiktis Telšių 

rajono savivaldybėje;

• 28 NVŠ teikėjai (tarp jų 2 biudžetinės 

įstaigos, 2 VšĮ,  7 laisvieji mokytojai) 

pristatė programas;

• 27 NVŠ teikėjų programas mokiniai 

pasirinko. 



NVŠ programos

• Iš viso pateiktos 35 NVŠ programos, 

iš jų 13 prioritetinių;

• Pasirinkta 31 programa. 

• Programose – 1284 mokiniai:

• Prioritetinėse programose – 558 

mokiniai;

• Kitose programose – 726 mokiniai. 



NVŠ krepšelių dydžiai

• Prioritetinių krypčių – 15 Eur;

• Kitų krypčių – 12,50 Eur.



Stebėsenos laikas

• NVŠ programų įgyvendinimo stebėsena

pavesta Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo 

reikalų skyriui;

• Nuo 2015 m. lapkričio 5 d. stebėsena

vykdoma specialistams pasiskirsčius po             

keletą programų (3 – 4);

• Stebėsenos kriterijai – kiekybiniai (kol kas);

• Anketinė NVŠ teikėjų apklausa (lapkričio 

25–30 d.).



Stebėsenos forma

Eil. 

Nr. 

Organizacijos 

pavadinimas

Programa

(-os)

Vaikų 

skaičius

programoje

Vaikų 

skaičius 

grupėje 

Vaikų 

skaičius 

grupėje 

stebėjimo 

dieną

Mokytojas Užsiėmimo 

tema

Data Pastabos



NVŠ teikėjams sunkiausia 

• Rengti NVŠ programą;

• Darbas su KTPRR registru;

• Darbas su MR registru;

• Derinti vadovo ir mokinių darbo laiką, 

pavėžėjimo grafikus.



NVŠ teikėjai džiaugiasi

• pavyko pritraukti į užsiėmimus tokius vaikus, 

kuriems anksčiau sportas buvo svetimas dalykas;

• grupėje esantys visi programos dalyviai geranoriškai 

dalyvauja programos veikloje;

• gali taikyti įvairius improvizacinius ir eksperimento 

metodus bei integruoti jaunam žmogui paklausias 

išmaniąsias technologijas;

• galimybe prisidėti įsigyjant reikalingas priemones 

programai įvykdyti;

• atėjo naujų gabių vaikų.



Ką laikome sėkme (I)

• Per min laiko max rezultatas (padarėm, ką 

galėjom); 

• Atsirado galimybių mokiniams įsijungti į 

įvairesnę NVŠ veiklą: Robotika, The Duke of 

Edinburgh's international Award (DofE

apdovanojimai), berniukų choras ,,Lietuvaičiai“, 

,,Sporto renginių organizavimo ypatumai: 

vadybos kurso pradžiamokslis“, ,,Pažink futbolo 

profesiją iš arti“, ,,Solinis dainavimas – teorija ir 

praktika“, ,,Savigyna – saugaus ir harmoningo

moksleivio garantas“...



Ką laikome sėkme (II)

• NVŠ paslaugos  pasiekė ir kaimiškąsias 

vietoves, kuriose nėra nei FŠPU mokyklų, nei 

kitų NVŠ teikėjų: Kaunatavą (27,3 km), Varnius 

(31,2 km), Luokę (22,1 km), Tryškius (30,4 km), 

Upyną (31,5).

• Atsirado naujų švietimo teikėjų: VDA Telšių 

fakultetas, laisvieji mokytojai;

• Padidėjo deficitinių NVŠ krypčių pasiūla: 4 

tautinio šokio, 6 pilietiškumo, 2 etninės kultūros 

programos, 1 techninės kūrybos programa.



Ką laikome sėkme (III)

• Susidomėjimas NVŠ programų teikimu išlieka 

(individualios konsultacijos);

• Telšių rajono švietimo lyderių bendrijos 

susirinkime pristatoma NVŠ situacija, po jos 

diskusija;

• Stebėsena – ne tik formalumas, bet ir galimybė 

reflektuoti, išklausyti, įsiklausyti;

• Mokyklų vadovų, seniūnų, bendruomenių  

pirmininkų pozityvūs atsiliepimai; 

• Išlaikėme kelio pradžioje nusimatytus principus.



Kas buvo sunkiausia?

• Prioritetinių krypčių ,,apgynimas“;

• NVŠ teikėjų ir kitų suinteresuotųjų  

konsultavimas (laiko skyrimo aspektas);

• NVŠ teikėjų reakcijos dėl programų 

koregavimo;

• Aprėpti bent svarbiausius kitų kuruojamų 

sričių darbus... 



Iššūkiai

• Nauji susitarimai, požiūrių suderinimas, 

išlaikant esminę poziciją:

askaitos taškas ir tikslas – vaikas...

• NVŠ teikiamų programų kokybės 

užtikrinimas;

• NVŠ kuruojančio specialisto savivaldybėje 

darbo krūvio su(si)reguliavimas!!! 

• Visų NVŠ dalyvaujančių vaikų informacija MR



Auginame vaiką



AČIŪ UŽ KANTRYBĘ IR DĖMESĮ 


