
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. kovo 8 d. Nr. AD1-289 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo vietos savivaldos įstatymo 

18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Neformaliojo vaikų švietimo programų 

finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų 

finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.4 papunkčiu: 

1. T v i r t i n u Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. AD1-2187 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės interneto svetainėje. 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis 
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PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. AD1-289 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo 

stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas atsižvelgus į Neformaliojo vaikų švietimo 

programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46. 

2. Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo 

stebėsena (toliau – Stebėsena) nustato Stebėsenos paskirtį, uždavinius, vykdymo būdus, Stebėsenos 

organizavimą, Stebėseną atliekančių darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybes.  

3. Stebėsenos objektas – neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos, vykdomos 

Klaipėdos miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė). 

4. Stebėseną vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (toliau – Švietimo 

skyrius) vedėjo įsakymu paskirti Švietimo skyriaus specialistai.  

5. Apraše vartojamos sąvokos ir terminai atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje apibrėžtas sąvokas ir terminus. 

 

II SKYRIUS 

STEBĖSENOS PASKIRTIS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Stebėsenos paskirtis – atlikti NVŠ programų Stebėseną ir (į)vertinti jų įgyvendinimą, 

siekiant gerinti NVŠ teikėjų (toliau – Teikėjas) ugdymo paslaugas. 

7. Stebėsenos uždaviniai: 

7.1. stebėti, analizuoti ir vertinti su NVŠ programų įgyvendinimu susijusius duomenis, NVŠ 

programų įgyvendinimą ir jų atitiktį reikalavimams NVŠ programai ir kitiems švietimą 

reglamentuojantiems dokumentams; 

7.2. teikti metodinę pagalbą ir apibendrintą informaciją Teikėjams ir kitiems suinteresuotiems 

asmenims. 

 

III SKYRIUS 

STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

8. Stebėseną vykdo Švietimo skyriaus specialistai pagal patvirtintą Stebėsenos vykdymo 

grafiką, paskirsčius finansavimą NVŠ programoms ir pasirašius Savivaldybės administracijos 

direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui sutartis su Teikėjais. 

9. Stebėsenos vykdymo būdai: 

9.1. stebint ir vertinant NVŠ programos įgyvendinimą, ugdymo procesą, ugdytojų darbą 

(atmintinės forma – 1 priedas); 

9.2. analizuojant ir vertinant Teikėjo pateiktų su NVŠ programos įgyvendinimu susijusių 

dokumentų duomenis (atmintinės forma – 2 priedas); 

9.3. stebint NVŠ programos įgyvendinimą nuotoliniu būdu, prisijungiant prie interneto 

platformoje sinchroniniu būdu vykdomų užsiėmimų (atmintinės forma – 3 priedas);  

9.4. vertinant tėvų (globėjų) atsiliepimus, naudojant „Google“ internetinės apklausos įrankius. 
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10. Švietimo skyriaus specialistai Stebėsenos rezultatus fiksuoja Stebėsenos formose ir 

parengia apibendrinimą, su kuriuo supažindinamas Teikėjas elektroniniu paštu. 

11. Teikėjas pirminės patikros metu nustatytus pažeidimus turi ištaisyti ne vėliau kaip per 

3 darbo dienas. Jei pakartotinės patikros metu pažeidimai yra nepašalinti ar pašalinti netinkamai, 

stabdomas lėšų mokėjimas, nustatant terminą, per kurį padaryti pažeidimai turi būti pašalinti. 

Teikėjas, gavęs informaciją apie priimtą sprendimą dėl lėšų mokėjimo sustabdymo ir pažeidimų 

pašalinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti nurodytus reikalavimus ir apie jų 

įvykdymą raštu informuoti Švietimo skyrių. Lėšų mokėjimas atnaujinamas tik Teikėjui pašalinus 

pažeidimus. 

12. Per sprendime nustatytą terminą neįvykdžius nurodytų reikalavimų arba įvykdžius 

netinkamai, apie Teikėjo pažeidimus informuojama Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu sudaryta NVŠ programų atitikties vertinimo komisija (toliau – Komisija), turinti teisę teikti 

siūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl sutarties nutraukimo.  

13. Atlikus NVŠ programų stebėseną, jos rezultatai aptariami ir apibendrinami Komisijos 

posėdyje. Apibendrinta pažyma apie Stebėsenos rezultatus pateikiama Švietimo skyriaus vedėjui.  

14. Gauti Teikėjų skundai dėl sutarties nutraukimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

STEBĖSENĄ ATLIEKANČIŲ DARBUOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

15. Stebėseną atliekantys Švietimo skyriaus specialistai turi teisę:  

15.1. lankytis NVŠ programos įgyvendinimo vietose, stebėti ugdymo procesą, ugdytojų darbą; 

15.2. stebėti nuotoliniu būdu interneto platformose užsiėmimų vykdymą sinchroniniu būdu; 

15.3. gauti iš Teikėjų dokumentus, reikalingus Stebėsenai vykdyti; 

15.4. daryti išvadas ir teikti rekomendacijas NVŠ programos įgyvendinimo klausimais.  

16. Stebėseną atliekantys Švietimo skyriaus specialistai privalo:  

16.1. vykdyti Stebėseną Aprašo 9 punkte nustatytais būdais;  

16.2. dalyvauti Komisijos posėdžiuose dėl NVŠ programų rezultatų aptarimo;  

16.3. pagal savo kompetenciją konsultuoti NVŠ programą įgyvendinančius asmenis;  

16.4. laiku pateikti informaciją (arba duomenis), susijusią su NVŠ programos įgyvendinimu 

Komisijai.  

17. Stebėseną atliekantys Švietimo skyriaus specialistai turi vadovautis etikos, teisingumo ir 

geranoriškumo principais. Iškilus sudėtingai situacijai, tirti ją atsakingai, renkant informaciją iš kelių 

patikimų šaltinių. Stebėseną vykdyti netrikdant Teikėjų tiesioginio darbo arba ugdymo proceso. 

Neviešinti Stebėsenos metu gautos informacijos tiek, kiek to nereikalauja situacijos sprendimas.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Savivaldybės administracijos direktoriaus į 

sakymu. 

19. Už ataskaitose, pažymose ir aktuose pateiktų duomenų teisingumą atsako juos parengę 

Švietimo skyriaus specialistai. 
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Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo 

vaikų švietimo programų įgyvendinimo 

stebėsenos tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

(Neformaliojo vaikų švietimo programos stebėjimo atmintinės forma) 

 
 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS STEBĖJIMO ATMINTINĖ 
 

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau –

NVŠ) programos stebėjimo data ir laikas 

 

Teikėjas  

Mokytojo, vedusio užsiėmimą, vardas ir 

pavardė 
 

NVŠ programos pavadinimas  

Vykdymo vieta  

Vaikų skaičius Deklaruojama sutartyje: Dalyvauja:  

  

  
INFORMACIJA APIE NVŠ VEIKLĄ (žymėti X) Žymima pagal NVŠ programos paraiškos formą 

Kriterijai Taip Iš 

dalies 

Ne Pastabos 

Ugdymo kryptis atitinka paraišką         

Užsiėmimo tikslas atitinka paraiškoje 

numatytą tikslą 

        

Užsiėmimu siekiama suteikti arba tobulinti 

paraiškoje numatytas kompetencijas 

        

Ugdymo aplinka yra saugi ir sveika         

Priemonės atitinka ugdymo kryptį         

Pradžioje mokytojas su vaikais aptaria 

užsiėmimo planą 

        

Vaikai laisvai bendrauja tarpusavyje 

(individualiems užsiėmimas netaikoma) 

        

Vaikai laisvai bendrauja su mokytoju         

Vaikai įsitraukę į ugdymo(si) procesą         

Vaikai patiria teigiamas emocijas         

Mokiniai dirba porose, grupėse 

(individualiems užsiėmimas netaikoma) 

        

Naudojami aktyvūs mokymo(si) metodai         

Vaikai yra motyvuojami dalyvauti 

užsiėmime ir siekti pažangos (pvz.: 
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drąsinami, giriami, taikoma skatinimo 

sistema ir pan.) 

Mokytojas stebi vaikų pažangą ir teikia 

grįžtamąjį ryšį 

        

Pabaigoje mokytojas su vaikais aptaria 

užsiėmimą 

        

Yra galimybės atsiskleisti mokinių 

iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti 

veiklas, koreguoti turinį ir pan. 

        

Vaikų amžius atitinka paraišką         

Grupės dydis yra optimalus siekiant 

kokybiškai įgyvendinti programą 

        

Yra pildomas mokinių lankomumo žurnalas     

Užsiėmimą vedantis asmuo atitinka 

reikalavimus, nurodytus NVŠ lėšų skyrimo 

ir naudojimo tvarkos apraše 

    

 

NVŠ VEIKLOS TURINYS 

Tema: Trukmė: 

Veiklos apibūdinimas 

  

  

  

IŠVADOS APIE TEIKĖJO VEIKLĄ 

Pastebėjimai   

Pastabos / pažeidimai   

Rekomendacijos teikėjui   

  

 

 

Susipažinau, sutinku  

 (Teikėjo vardas ir pavardė, parašas) 

 

Susipažinau, nesutinku  

 (Teikėjo vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

Stebėseną atliko  

 (vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

 

___________________________ 
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Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo 

vaikų švietimo programų įgyvendinimo 

stebėsenos tvarkos aprašo  

2 priedas 

 
(Dokumentų patikros atmintinės forma) 

 

 

DOKUMENTŲ PATIKROS ATMINTINĖ 
   

Teikėjas                                                               
  
Teikėjo dokumentų patikros pradžia (data)                        pabaiga (data)______________ 
(žymėti X) 

Kriterijai Taip Ne Pastabos 

Sutartys su mokinių tėvais / mokiniais yra 

galiojančios (sutartys gali būti pasirinktos atsitiktine 

tvarka) 

      

Galiojančių sutarčių skaičius atitinka Mokinių registre 

registruotų ir neformaliojo vaikų švietimo (toliau – 

NVŠ) finansavimą gaunančių mokinių skaičių 

      

Sutartyse su mokinių tėvais / mokiniais yra nurodytos 

kainos ir jų sumažinimas savivaldybės nustatytu 

dydžiu (sutartys gali būti pasirinktos atsitiktine tvarka) 

      

Laisvasis mokytojas turi nuo veiklos pradžios galiojantį 

individualios veiklos pažymėjimą / verslo liudijimą 
      

Finansiniai dokumentai (banko pavedimai, sąskaitos 

faktūros, čekiai) už laikotarpį nuo sutarties pasirašymo 

rodo, kad NVŠ lėšos panaudotos pagal paskirtį  

      

NVŠ užsiėmimai vyksta pagal pateiktą grafiką 

www.nspr.lt ir atvaizduoti www.emokykla.lt (teikėjas 

pateikia užsiėmimo nuorodą) 

   

Pateikta kiekvieno mėnesio mokinių lankomumo žurnalo 

kopija 

   

Mokinių lankomumo žurnalo ir duomenys iš Mokinių 

registro sutampa (t. y. nelankantys, praleidę be 

pateisinamos priežasties pusę užsiėmimų, išregistruoti) 

   

  

IŠVADOS APIE TEIKĖJO VEIKLOS DOKUMENTUS 
  
Pastebėjimai   

Pastabos / pažeidimai   

Rekomendacijos NVŠ teikėjui   

 

 

 

Stebėseną atliko  

 (vardas ir pavardė, parašas) 

_________________________ 
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Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo 

vaikų švietimo programų įgyvendinimo 

stebėsenos tvarkos aprašo  

3 priedas 

 

(Neformaliojo vaikų švietimo programos, vykdomos nuotoliniu būdu, stebėjimo atmintinės 

forma) 

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS, VYKDOMOS NUOTOLINIU 

BŪDU, STEBĖJIMO ATMINTINĖ 

 

Teikėjo pavadinimas  

Mokytojo, vedusio užsiėmimą, vardas ir 

pavardė 
 

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) 

programos pavadinimas 
 

NVŠ programos stebėjimo data ir laikas  

Interneto platformos pavadinimas, 

prisijungimo prie sinchroniniu būdu 

suplanuotų užsiėmimų nuoroda  

 

 

NVŠ PROGRAMOS UŽSIĖMIMO ĮGYVENDINIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

NVŠ programos pritaikymas įgyvendinimui 

nuotoliniu būdu (kokiomis priemonėmis buvo 

vykdomos veiklos, mokinių aktyvumas, 

dalyvių skaičius, užduočių pateikimas ir kt. ) 

 

 

 

 

Stebėseną atliko  

 (vardas ir pavardė, parašas) 

_________________________ 

 


