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SANTRUMPOS IR SĄVOKOS
Ataskaitoje vartojamos sąvokos:
Mokiniai – vaikai ir jaunimas iki 19 m., besimokantys pagal bendrojo ugdymo programas.
Neformalusis mokinių švietimas / ugdymas – neformalusis vaikų švietimas (ir formalųjį
švietimą papildantis ugdymas), skirtas mokiniams.
Neformaliojo mokinių švietimo įstaigos – neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo mokyklos.
Mokinio krepšelis – lėšos, skiriamos vienam sutartiniam mokiniui vienerių metų mokymo
reikmėms.
ŠVIS – Švietimo valdymo informacinė sistema.
AIKOS – Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema.
Materialinė bazė – neformaliojo vaikų švietimo įstaigos materialusis turtas ir jo būklė
(pastatai, baldai, įrenginiai, priemonės, įrankiai).
Ugdymo aplinka – neformaliojo vaikų švietimo įstaigos vidaus ir išorės sąlygų ir priemonių
visuma, jų atitikimas higienos normoms, mokyklos pastatų ir teritorijos saugumas, estetika.
Socialinės atskirties grupės – asmenys, patiriantys socialinę atskirtį (vaikų globos namų
auklėtiniai, neįgalieji, socialiai remtinų šeimų vaikai ir pan.).
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PAGRINDINIAI FAKTAI

Tiek 2018-2020
m. m. mokinių
dalyvavo NVŠ
programose

783

Tiek 2018-2020
m. m. NVŠ
finansavimui
buvo
skirta lėšų

86,8 tūkst.

E
u
r

Nuo
8 iki 15

Tiek 2018-2020
m. m. buvo
vykdoma NVŠ
programų

Nuo
11 iki 19
Eur

0

2018-2020 m. m.
vienam mokiniui
skiriamas NVŠ
krepšelis

Tiek 2018-2020
m. m. buvo
atlikta NVŠ
programų
stebėsenų
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SANTRAUKA
Neformalusis mokinių švietimas daro didelę įtaką formuojant vaikų ir jaunimo
pasaulėžiūrą ir gali sukurti palankias sąlygas ugdant sąmoningą, pilietišką ir kūrybingą jauną
žmogų, gebantį sėkmingai integruotis į šiuolaikinę socialinę ekonominę aplinką. Tinkamai
organizuojamas neformalusis mokinių švietimas padėtų mažinti mokyklos nebaigiančių
moksleivių skaičių, gerinti švietimo sistemos rezultatus, sudaryti geresnes sąlygas jaunimui
patekti į darbo rinką. Švietimo dalyviai, tyrėjai ir vertintojai kaip pagrindines neformaliojo
švietimo

problemas

Lietuvoje

įvardija

nepakankamai

veiksmingą

jo

organizavimą,

prieinamumą ir finansavimą. Aktualūs yra neformaliojo vaikų švietimo kokybės užtikrinimo,
neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos ir paklausos neatitikimo klausimai.
Audito tikslas – susipažinti su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais
audituojamo subjekto neformaliojo vaikų švietimo sritį, įvertinti neformaliojo vaikų švietimo
organizavimą Rietavo savivaldybėje.

Audito metu vertinome:


kaip

organizuojamos

ir

teikiamos

neformaliojo

mokinių

švietimo

paslaugos;

 ar esamas finansavimo modelis užtikrina neformaliojo mokinių švietimo plėtrą;
 ar užtikrinama neformaliojo mokinių švietimo kokybė;
 ar užtikrinima ir neformaliojo mokinių švietimo teikėjų priežiūra ir lėšų panaudojimas.
Audito subjektas – Rietavo savivaldybės administracija ir Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.
Audito metu duomenis rinkome:
 Rietavo savivaldybės administracijoje;
 Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje.

Audituojamas laikotarpis – 2018-2020 metai.
Siekiant įvertinti NVŠ programų administravimo problemas, vyko pokalbiai su
atsakingais darbuotojais. Ataskaitoje pateikiami tik patikrinimo metu nustatyti dalykai.
Įrodymai ataskaitai gauti taikant šias procedūras: patikrinimą, paklausimą, skaičiavimą,
stebėjimus ir kitas procedūras.
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Atlikdami auditą, darėme prielaidą, kad visi patikrinimui pateikti dokumentai yra
patikimi ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.
REKOMENDACIJOS
Savivaldybės administracijos direktoriui:
1. Siekiant užtikrinti tinkamą NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo administravimą,
patikslinti Savivaldybės teisės aktus, reglamentuojančius NVŠ lėšų skyrimą ir panaudojimą.
2. Patvirtinti NVŠ programų įgyvendinimo stebėsenos tvarką. Užtikrinti, kad NVŠ
programų stebėsena būtų vykdoma.
3. Patvirtinti naują Savivaldybės NVŠ programų vertinimo komisijos sudėtį iš įvairių
institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties NVŠ srityje.
4. Siekiant užtikrinti informacijos apie NVŠ prieinamumą, Savivaldybės interneto
svetainės skiltyje „Neformalusis vaikų švietimas“ skelbti visą NVŠ lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijose nurodytą informaciją.
5. Siekiant užtikrinti, kad NVŠ programoms skirtos lėšos būtų naudojamos laikantis
NVŠ lėšų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų, numatyti vidaus kontrolės priemones,
kurios užtikrintų NVŠ programoms skirtų lėšų panaudojimo teisingumą ir tikslingumą.
6. Nustatyti maksimalų NVŠ programos įgyvendinimo grupėje vaikų skaičių.
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ĮŽANGA
Neformalusis mokinių švietimas – svarbi bendros švietimo sistemos dalis, padedanti
jaunam žmogui nuolat tobulinti gebėjimus, įgyti kompetencijų, tapti kūrybinga ir sąmoninga
asmenybe, sugebančia atsakingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti socialiniame,
ekonominiame ir kultūriniame šalies gyvenime. Tai efektyvi vaikų ir paauglių nusikalstamumo
prevencijos priemonė, padedanti spręsti jų užimtumo ir ugdymosi po pamokų problemas. Tai
aktualu ir socialinės atskirties rizikos grupėms, kurioms reikalinga papildoma socializacija, nes
įtraukia vaikus ir jaunimą į visuomeninius procesus.
Neformalaus vaikų ugdymo paskirtis – ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines,
socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas. Neformaliojo vaikų ugdymo programas gali
vykdyti neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai,
kiti švietimo teikėjai1.
Pagrindinės institucijos, atsakingos už neformalųjį mokinių švietimą, yra Švietimo ir
mokslo ministerija ir savivaldybės.
Ministerija formuoja valstybės politiką neformaliojo švietimo srityje, organizuoja,
koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą2. Savivaldybės, vykdydamos savarankišką
funkciją3, organizuoja šį švietimą savo teritorijose – formuoja teikėjų tinklą, vykdo
neformaliojo švietimo mokyklų steigėjo funkcijas, finansuoja šias mokyklas, atlieka jų
priežiūrą ir užtikrina kokybę, administruoja mokinio krepšelio lėšas, skirtas neformaliajam
švietimui.
Neformalusis mokinių švietimas skirstomas į neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį
švietimą papildantį ugdymą4. Jį teikia neformaliojo ugdymo, bendrojo ugdymo, formalųjį
švietimą papildančio ugdymo mokyklos, vaikų ir jaunimo organizacijos, klubai, laisvalaikio
centrai, sporto centrai, privatūs teikėjai ir kt. (žr. 1 pav.).
Neformalusis vaikų švietimas

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas
Paskirtis

Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir
saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti
aktyviais visuomenės nariais

Pagal ilgalaikes programas sistemingai plėsti
tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir
įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas
dalykines kompetencijas
Tiekėjai

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, bendrojo
Formalųjį švietimą papildančios ugdymo mokyklos
ugdymo mokyklos (popamokinė veikla, ,,būreliai‘‘ 2
(muzikos, dailės, kitos menų ir sporto mokyklos)
val. per savaitę), laisvieji mokytojai ir kt.
Gavėjai
Vaikai ir jaunimas iki 19 metų., besimokantys pagal bendrojo ugdymo programas (mokiniai)

1

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ISAK-2695 ,, Dėl neformaliojo
vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo‘‘
2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-21 nutarimu Nr. 914 patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos nuostatai (2010-10-13 nutarimo Nr. 1457 nauja redakcija), 7.2 p
3
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (2008-09-15 įstatymo Nr. X-1722 nauja
redakcija), 6 str. 8 p. (2010-06-30 Nr. XI-971 redakcija).
4
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 15 str.
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Neformalusis mokinių švietimas finansuojamas iš valstybės, savivaldybių biudžetų,
Europos Sąjungos ir kitų (tėvų, rėmėjų) lėšų.

Teisinis reglamentavimas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino neformaliojo vaikų
švietimo (toliau – NVŠ) lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą (toliau – švietimo ir
mokslo ministro Aprašas), kuriuo rekomenduoja savivaldybėms dalyvauti NVŠ organizavime.5
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu6, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu7, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašu (toliau – švietimo ir mokslo ministro Aprašas), Rietavo savivaldybės tarybos
priimtuose sprendimuose dėl NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo8
Savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas parengti NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašo įgyvendinimo tvarką.
Savivaldybės administracija – institucija, atsakinga už savarankiškos Savivaldybės
funkcijos vykdymą, už NVŠ organizavimą savo teritorijoje, teikėjų tinklo formavimą, taip pat
atliekanti jų priežiūrą ir užtikrinanti kokybę, administruojanti lėšas, skirtas neformaliajam vaikų
švietimui. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis
padalinys, kurio nuostatuose nėra, bet turėtų būti, numatyti pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos
neformaliojo švietimo srityje, nes šio skyriaus vyriausiajam specialistui pavesta koordinuoti
NVŠ organizavimą ir įgyvendinimą Savivaldybėje9.
Rietavo savivaldybės administracijos direktorius 2018-02-26 įsakymu Nr. AV-131
patvirtino NVŠ įgyvendinimo tvarką, kuri per audituojamą laikotarpį buvo pakeista ir papildyta
tris kartus.10 Taip pat savo įsakymu patvirtino NVŠ programų vertinimo komisiją11.
NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir su juo
susijusioms išlaidoms finansuoti.
NVŠ lėšų negalima naudoti:
 pramoginių ir poilsio renginių išlaidoms apmokėti;
 NVŠ programoms, kai NVŠ teikėjas yra mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą,
finansuoti;
rekonstrukcijos, remonto, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;
 NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6
LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 dalies 17 p.,
7
LR švietimo įstatymo15 str. 1 ir 2 d.
8
Rietavo savivaldybės tarybos sprendimai ,, Dėl Rietavo savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“: 2018-02-08 Nr. T1-13; 2018-10-25 Nr. T1-163; 2020-02-27 Nr. T1-23.
9
Rietavo savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto Administracijos
direktoriaus 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. AV-145, 15 punktas.
10
Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintos tvarkos ,,Dėl Rietavo savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo tvarkos“: 2019-10-01 Nr. AV-586; 2020-05-14 Nr. AV-251; 2020-09-23 Nr. AV-521.
11
Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-17 įsakymas Nr. AV-98 ir pakeitimas 2018-08-01 Nr. AV- 197
5
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NVŠ lėšos skiriamos Savivaldybei NVŠ plėtotei, siekiant didinti NVŠ prieinamumą
Savivaldybėje.
Minėtų teisinių aktų paskirtis – apibrėžti finansinės paramos NVŠ lėšų skyrimo
principus, lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ
tikslinėmis lėšomis finansuojamų vaikų apskaitą, NVŠ programų vertinimo, kokybės
užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.
Vadovaujantis Rietavo savivaldybės aprašo 22 p. nuostata, NVŠ lėšos teikėjui
skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir pasirašius NVŠ lėšų skyrimo ir
naudojimo sutartį tarp NVŠ teikėjo ir Savivaldybės administracijos.

AUDITO REZULTATAI
1. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo administravimas turi
trūkumų
Laikėmės nuostatos, kad teisinis reguliavimas lemia aiškią NVŠ lėšų skyrimo, naudojimo ir
NVŠ programų kokybės priežiūros tvarką, kai teisės aktuose:

yra nustatyti NVŠ programų vykdymo stebėsenos kriterijai, apimtys ir periodiškumas;
yra nustatyti NVŠ krepšelio skyrimo prioritetai, NVŠ krepšelio mažinimo/didinimo
sąlygos;
Savivaldybės priimti teisės aktai neprieštarauja aukštesniems teisės aktams.
Jau minėtame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame
apraše nustatyti mokinių ugdymui pagal NVŠ programas skyrimo savivaldybėms principai,
NVŠ lėšų naudojimas, reikalavimai švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ lėšomis
finansuojamų vaikų apskaita, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už
NVŠ lėšas tvarka. Apraše nustatyta, kad savivaldybės, vadovaudamosi šiuo Aprašu, tvirtina
NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras yra parengęs „Neformaliojo vaikų
švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijas“12.
Pateiktos rekomendacijos NVŠ teikėjams ir savivaldybėms dėl informacijos apie NVŠ
finansavimą skelbimą, NVŠ teikėjo registraciją švietimo ir mokslo institucijų registre,
programos registraciją kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre ir Savivaldybėje,
NVŠ programų atitikties reikalavimams nustatymą, leidimo dirbti su mokinių registru gavimą,
NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų sutarčių sudarymą, Savivaldybės ir NVŠ teikėjų sutarčių
sudarymą, NVŠ lėšų perskaičiavimą, NVŠ programos vykdymą, NVŠ programų stebėseną,
ataskaitų/atsiskaitymų pateikimą.

12

htps://www.lmnsc.lt/nvs-programu-tikslinis-finansavimas/
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Savivaldybės patvirtintame NVŠ lėšų skyrimo, naudojimo ir administravimo
reglamentavime nustatėme netikslumų, kai nesilaikoma aukštesniame teisės akte ir jo
įgyvendinimo rekomendacijose nustatytų reikalavimų.
pavyzdys

Rietavo savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T1-163 „Dėl Rietavo savivaldybės neformaliojo
vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)
NVŠ lėšų ir jų naudojimo skyriuje nereglamentuojamos NVŠ lėšų didinimo ir mažinimo
sąlygos.
Rietavo savivaldybėje NVŠ programų stebėsena nevykdoma. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintos tvarkos (išnaša Nr. 8) 24 punkte nurodoma, kad Savivaldybė turi vykdyti NVŠ programų
įgyvendinimo stebėseną savo nustatyta tvarka, tačiau Savivaldybės administracijos direktoriaus neparengė ir
nepatvirtino neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo. Nenustačius
stebėsenos periodiškumo, vykdomų programų kokybė liko neįvertinta, neužtikrinta jų vykdymo priežiūra. Neturint
tvarkos aprašo, lieka neaiškūs kriterijai, pagal kuriuos turėtų būti atrenkamos programos stebėsenai, nors
stebėsenos turėtų būti vykdomos pagal sudarytą stebėsenos planą, atsitiktinai pasirinkus programas ar gavus
neigiamą atsiliepimą.
eaiškus maksimalus vaikų skaičius NVŠ programos įgyvendinimo grupėje, nes Rietavo savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintos tvarkos (išnaša Nr. 8) 15 punkte nurodoma, kad vaikų skaičių nustato direktorius.
Savivaldybės direktoriaus įsakymu patvirtintoje tvarkoje (išnaša Nr. 10) įrašyta ta pati nuostata – maksimalų vaikų
skaičių NVŠ programos įgyvendinimo grupėje nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

1.1. Neužtikrinamas efektyvus ir racionalus NVŠ lėšų naudojimas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu13 patvirtintame Apraše ir
Savivaldybės patvirtintame Tvarkos apraše rekomenduojama NVŠ lėšų suma vienam NVŠ
programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 Eur per mėnesį.
Jeigu Savivaldybė, atsižvelgdama į prioritetus, nustato kitokią NVŠ lėšų sumą vienam
NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui ar skirtingus NVŠ lėšų dydžius, ji negali būti mažesnė
negu 10 Eur ir didesnė negu 20 Eur per mėnesį. Nerekomenduojama nustatyti didesnės negu 15
Eur per mėnesį sumos vaikui, jeigu Savivaldybės vaikų dalyvavimo NVŠ veiklose procentas
yra mažesnis negu 75 proc. visų Savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas
besimokančių mokinių skaičiaus.
Savivaldybė, padidinusi ar sumažinusi 15 Eur rekomenduojamą NVŠ lėšų sumą, privalo
ją pagrįsti ir užtikrinti, kad nenukentėtų ugdymo kokybė, kad lėšos būtų naudojamos efektyviai
ir racionaliai. Jeigu skiriamas didesnis finansavimas, turi būti aptarti ir aukštesni NVŠ
programos kokybiniai ir/ar kiekybiniai rodikliai14.
Savivaldybė nėra nustačiusi NVŠ programų prioritetų ar numačiusi papildomų rodiklių,
kurie atitinka regionines politikos nuostatas, nesvarsto ir nederina poreikio nustatyti NVŠ
programų finansavimo prioritetus, juos derinant su Švietimo, kultūros ir sporto komitetu. NVŠ

13

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-758 ,, Dėl neformaliojo vaikų
švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘
14
2018-09-12 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo
lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11
krepšelio dydis nustatomas vienodas visų NVŠ programų mokiniams, gautas lėšas proporcingai
padalijus iš programose dalyvaujančių mokinių skaičiaus.
Savivaldybė nėra nustačiusi NVŠ programų lankomumo sąlygų dėl NVŠ lėšų skyrimo,
todėl negalime patvirtinti ar NVŠ lėšos naudojamos ekonomiškai, efektyviai ir racionaliai, nes
finansavimas galimai gali būti skirtas ir užsiėmimų nelankantiems arba, pvz., tik 1-2 kartus per
mėnesį lankantiems vaikams.
Nors teisės aktuose nėra nuostatos, kad NVŠ lėšos skiriamos vaikams, kurie
užsiėmimus lankė ne mažiau negu nustatytas minimalus valandų skaičius per mėnesį,
pažvelgėme į kitų savivaldybių gerąją praktiką15, kur nustatoma, kad NVŠ lėšos gali būti
skiriamos vaikams, kurie lankė užsiėmimus bent 4 pedagogines valandas per mėnesį. Manome,
kad tikslinga ir Rietavo savivaldybėje nustatyti rekomenduojamą minimalų užsiėmimų
lankymo per mėnesį laiką, kada gali būti skiriamos NVŠ lėšos.
1 lentelėje (1 priedas) pateikta informacija ir palyginimas apie 2018-2020 metų
Savivaldybėje akredituotų NVŠ programų vykdymo skaičių, nustatytą NVŠ lėšų sumą vienam
vaikui ir dalyvaujančių vaikų NVŠ programose skaičių.
Rietavo savivaldybėje 2018-2020 m. m. NVŠ lėšų vienam mokiniui dydis svyravo nuo
11 Eur iki 19 Eur. NVŠ lėšų suma 1 mokiniui buvo mažinama arba didinama nepagrindžiant
būtinumo, t. y. nesivadovaujant teisės aktų nuostatomis ir rekomendacijomis dėl galimų
įgyvendinamų scenarijų, kai lėšų yra daugiau ar jų trūksta:

esant lėšų pertekliui, gali būti skelbiamas pakartotinis kvietimas teikti NVŠ
programas, skiriama didesnė NVŠ lėšų suma prioritetinių programų įgyvendinimui, didinamas
programose
dalyvaujančių
mokinių
skaičius,
didinamas
grupių
skaičius;
esant lėšų trūkumui, ribojamas mokinių skaičius grupėje ar ugdymo grupių skaičius.
Peržiūrėję Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl skiriamo
NVŠ lėšų vienam mokiniui dydžio, negalime patvirtinti, kad nustatyta suma yra pagrįsta ir
NVŠ lėšos naudojamos efektyviai ir racionaliai.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakyme16

maksimalų vaikų

skaičių NVŠ programos įgyvendinimo grupėje rekomenduojama nustatyti Savivaldybės
administracijos direktoriui. Savivaldybėje maksimalus NVŠ programos įgyvendinimo grupėje
vaikų skaičius nepatvirtintas, nes direktoriaus įsakymu patvirtintoje tvarkoje17 nurodyta pareiga
patvirtinti NVŠ vaikų skaičių, jokiame direktoriaus dokumente nėra įtvirtinta.

15

2019-04-17 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-930/19 „Dėl Vilniaus miesto
savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto aprašo 26 p., 201602-02 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo
lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 38.4 p.
16
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-758 ,, Dėl neformaliojo vaikų
švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ V sk. 19 p.
17
Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-23 įsakymo Nr. AV-521 23 p.
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1.2.

Neaiškus kainos nustatymas NVŠ sutartyse
Pasirinktinai patikrinę NVŠ teikimo sutartis, sudarytas tarp NVŠ teikėjų ir tėvų

(globėjų, rūpintojų), atstovaujančių vaiko interesams, nustatėme, kad yra atvejų, kai neaiškiai
nurodomos arba nenurodomos) esminės sutarčių sąlygos:
NVŠ tikslinių lėšų suma per mėnesį vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam
vaikui;
 paslaugos kaina pritaikius NVŠ tikslines lėšas už vieną paslaugų teikimo mėnesį.
Kokią kainą sumoka tėvai NVŠ teikėjui, priklausomai nuo to, kokios skiriamos NVŠ
lėšos programoje dalyvaujančiam vaikui, lieka neaišku.

pavyzdys



1.3.

Ne visada NVŠ teikėjams nuomojamos patalpos pagal teisės aktų reikalavimus

Vertinant, ar Savivaldybės biudžetinės įstaigos, suteikdamos NVŠ teikėjams patalpas ar
kitą turtą laikosi nustatytų reikalavimų, laikėmės nuostatos, kad patalpos teisėtai suteikiamos,
jeigu vadovaujamasi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo nuostatomis ir turtas nuomojamas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir
užtikrinama šių teisės aktų vykdymo kontrolė.
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija NVŠ teikėjams suteikė patalpas ne pagal teisės
aktų reikalavimus, nes nesivadovavo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo18 nuostatomis, kad turtas nuomojamas Savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka. Gimnazijos sudarytos nuomos sutartys su NVŠ teikėjais neatitiko
Savivaldybės tarybos patvirtintos pavyzdinės sutarties formos.
pavyzdys

18

Turto valdymo įstatymas

13
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija ir VŠĮ „Robotikos akademija“ 2018-09-9 sudarė bendradarbiavimo sutartį
Nr. 2019-RTV001/S2019/47-1 dėl patalpų naudojimo NVŠ veiklai Gimnazijoje. Ugdymo įstaigos turi teisę
patalpas suteikti panaudos pagrindais ir/ar nuomoti Tarybos sprendime19 nustatyta tvarka.


1.4.

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos

Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro Aprašo IV ir VI skyriais, nustatyti
reikalavimai NVŠ teikėjams ir NVŠ programų vertintojams, kokybės užtikrinimui ir NVŠ lėšas
gaunančių vaikų apskaitai.
Aprašo VI skyriaus 21 punkte nurodyta, kad švietimo teikėjų, atitinkančių nustatytus
reikalavimus, NVŠ programos Savivaldybės nustatyta tvarka teikiamos 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 programų vertinimo periodiškumą nustato Savivaldybė20.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu21 Savivaldybės NVŠ programų
vertinimo Komisija sudaryta tik iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, t. y. 6
Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir 1 Savivaldybės Biudžetinės įstaigos
darbuotojo.

1.5.

Neužtikrinamas socialiai teisingas prieinamumas visiems mokiniams,

norintiems dalyvauti neformaliajame švietime
Nustatėme, kad nesudaromos vienodos galimybės ugdytis Rietavo savivaldybės miesto ir
kaimo vaikams. NVŠ programų teikėjų nėra Žadvainių pagrindinėje mokykloje, o Tverų
gimnazijoje veikia tik dvi programos. Mokiniams iš atokesnių nuo Rietavo centro vietovių
atvykti į neformaliojo švietimo užsiėmimus tampa problemiška. Taip neužtikrinamas socialiai
teisingas prieinamumas visiems mokiniams, norintiems dalyvauti neformaliajame švietime.

1.6.

Dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų kvalifikacijos

Peržiūrėjus atsirinktų NVŠ teikėjų kvalifikacijas atitinkančius dokumentus, nustatyta,
kad teikėjai atitiko švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką: turi teisę vykdyti švietimo
19

Rietavo savivaldybės tarybos 2020-05-07 sprendimas Nr. T1-74 ,,Dėl Rietavo savivaldybės turto ir valstybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“
20

Aprašo VI skyriaus 21 p.
Administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. AV-98 ,, ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų
komisijos sudarymo‘‘; pakeitimas 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. AV-197
21
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veiklą,

užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre, išklausę pedagoginių ir

psichologinių žinių kursą. Programų įvairovė leidžia daryti išvadą, kad tenkinami vaikų
poreikiai pasirenkant jiems įdomią veiklą.
Laisvieji mokytojai, norintys įgyvendinti NVŠ programas, teisės aktų nustatyta tvarka
turi įsigiję verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. Patikrinus atsirinktus NVŠ
teikėjus, pastarieji atitiko šį Aprašo reikalavimą.
Savivaldybėje NVŠ teikėjai atitiko švietimo ir mokslo ministro Aprašo IV skyriuje
nurodytus reikalavimus.
1.7.

Viešinama ne visa privaloma informacija apie neformalųjį vaikų švietimą

Vertinant, ar užtikrinamas informacijos apie NVŠ vykdymą viešinimas, laikėmės
nuostatos, kad jis užtikrinimas, jeigu paskelbta:

visa viešai skelbtina informacija apie NVŠ finansavimą;
pilna kiekvienos NVŠ programos informacija.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro parengtose Aprašo22 įgyvendinimo
rekomendacijose nurodyta, kad savivaldybės savo interneto svetainėje skelbia šią informaciją:

Savivaldybės patvirtintą/atnaujintą NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą
ir jo priedus;

Savivaldybės NVŠ skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo veiklų planą (NVŠ teikėjų
ir savivaldybių žingsniai/veiksmai, dokumentų pateikimo datos ir t. t.);
nustatytus programų ir vaikų pirmumo dalyvauti programose prioritetus;
Savivaldybės nustatytą NVŠ lėšų dydį (dydžius);
dokumentų pavyzdines formas (NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų/globėjų
sutartį,Savivaldybės ir NVŠ teikėjų sutartį ir jos priedus, mokinių lankomumo apskaitos
dokumentą).
Peržiūrėję Savivaldybės interneto svetainės skiltį „Neformalusis vaikų švietimas“,
nustatėme,

kad

Savivaldybės

interneto

svetainėje

neskelbiama

pilna

kiekvienos

programos informacija, o skelbiamoje informacijoje nenurodoma NVŠ programos kryptis,
programos įgyvendinimo adresas, finansavimas ir jį gaunančių mokinių (krepšelių) skaičius.

Savivaldybės kontrolierė

22

Janina Gedmintienė

2018-09-12 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų
švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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REKOMENDACIJŲ DĖL NVŠ ORGANIZAVIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖJE
ĮGYVENDINIMO PLANAS
Eil.
Nr.

1
1.

Rekomendacija
2
Siekiant užtikrinti tinkamą NVŠ lėšų skyrimo ir
panaudojimo
administravimą,
patikslinti
Savivaldybės teisės aktus, reglamentuojančius NVŠ
lėšų skyrimą ir panaudojimą

2.

Patvirtinti NVŠ programų įgyvendinimo stebėsenos
tvarką. Užtikrinti, kad NVŠ programų stebėsena
būtų vykdoma

3.

Patvirtinti naują Savivaldybės NVŠ programų
vertinimo komisijos sudėtį iš įvairių institucijų
atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties
NVŠ srityje

4.

Siekiant užtikrinti informacijos apie NVŠ
prieinamumą,
Savivaldybės
interneto
svetainės skiltyje „Neformalusis vaikų švietimas“
skelbti
NVŠ
lėšų
skyrimo
ir
panaudojimo
tvarkos
aprašo
įgyvendinimo
rekomendacijose nurodytą informaciją

5.

Siekiant užtikrinti, kad NVŠ programoms skirtos
lėšos būtų naudojamos laikantis NVŠ lėšų
panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų,
numatyti vidaus kontrolės priemones, kurios
užtikrintų
NVŠ
programoms
skirtų
lėšų
panaudojimo teisingumą ir tikslingumą

6.

Nustatyti maksimalų NVŠ programos įgyvendinimo
grupėje vaikų skaičių

Veiksmas /
Priemonės /
Komentarai*
4

Rekomendacijos
įgyvendinimo ir
informavimo apie
įgyvendinimą data*
5

*priemones ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikia Rietavo savivaldybės administracija
Atstovas, atsakingas už Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informavimą apie rekomendacijų
įgyvendinimą plane nustatytais terminais – Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
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1 priedas
2018m.

2019 m.

2020 m.

Programos pavadinimas
kaina

Mėnuo

Vaikų
sk.

teikėjo

NVŠ

Tinklinis mano mokykloje

10-12

20

15

Mūsų šventės-mūsų turtas
Šokio įgūdžių ir sveikos
mankštos ugdymas
Krepšinis visiems
Pažinimo žingsniai
Vaikų fitnesas
Teatro kalvė
Aš ir žirgas
Sportiniai žaidimai
Parengiamieji šauliai
Legorobotų konstravimas ir
programavimas
Žemaitijos
šaulių
8-osios
rinktinės jaunieji šauliai
Robotika
BendrAUKIM
Iš viso vaikų

10-12

20

10-12

23

kaina

Mėnuo

Vaikų
sk.

teikėjo

NVŠ

14

02-06

20

15

15

14

02-06

20

36

15

14

02-06

10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12

45
15
38
15
12
30
12

15
15
15
1523
35
15
15

14
14
14
?
14
14
14

-

-

-

-

-

-

243

kaina

Mėnuo

Vaikų
sk.

teikėjo

NVŠ

11

10-11

26

19

15

11

10-11

22

36

15

11

10-11

02-06
02-06
02-06
02-06
02-06
02-06

45
15
40
12
30
11

15
15
15
35
15
15

11
11
11
11
11
11

-

20-06

16

15

-

-

02-06

37

-

-

-

282

kaina

Mėnuo

Vaikų
sk.

teikėjo

NVŠ

19

02

29

19

20

19

-

-

40

20

19

02

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

24
35
12

20
19
35

11

20

19
19
19
19
19
19
19

11

10-11

16

20

15

11

10-11

46

-

-

10-12
-

17
- 249

2018-10-01 sudaryta NVŠ sutartis Nr. R8-241, nenurodyta programos teikėjo kaina

kaina

Mėnuo

Vaikų
sk.
teikėjo

NVŠ

11

09-12

20

20

12

-

-

09-12

20

15

12

38

15

11

09-12

36

15

12

02
02
02
02
02

35
20
35
12
11

15
15
11
35
15

11
11
11
11
11

09-12
09-12
09-12
09-12
09-11
09-12
09-12

41
20
35
14
7

15
15
15
50
15

12
12
12
12
12

19

02

16

20

15

10-12

16

20

15

20

19

02

40

15

11

09-12

39

15

12

25
-

19
-

02
02

16
15
267

25
24

11
11

10-12
09-12

23
23
294

25
30

15
12

