
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROCEDŪRŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMO 

TERMINAI 

 

NVŠ TEIKĖJAS ĮSIPAREIGOJA ŠVIETIMO SKYRIUI PATEIKTI: 

Eil. 

Nr. 

Ką (dokumento 

pavadinimas) 

Terminas (iki kada 

pateikiami dokumentai) 

Pateikimo forma Kam (kontaktai) Pastabos 

1 Mokymo sutartys 

su vaikų tėvais 

ne vėliau kaip prieš 3 darbo 

dienas iki Programos 

įgyvendinimo pradžios 

1. užpildytas elektroniniu būdu; 

2. nuskenuotas PDF formatu;  

3. kiekvieno vaiko sutartis 

pateikiama atskirai pavadinta vaiko 

vardu, pavarde; 

4. visos sutartys sudėtos į vieną 

aplanką, kuris pavadintas įstaigos 

pavadinimu 

5. Mokymo sutartis siųsti Zip 

formatu arba per WeTransfer 

programą 

sigita.muravjova@klaipeda.lt Pirmiausia sudaroma 

Mokymo sutartis ir per 5 

darbo dienas nuo jos 

pasirašymo vaikai 

registruojami Mokinių 

registre, pažymint 

finansavimo NVŠ lėšomis 

požymį. 

Duomenys Mokymo sutartyje 

turi būti teisingi. 

Pridedama: 

1. Mokymo sutarties pildymo 

forma 

2. Mokymo sutarties pildymo 

pavyzdys 

3. Pavyzdys, kokiu būdu 

Mokymo sutarčių neteikti 

DĖMESIO. Nuo kovo 1 d. 

pildoma 2022 m. sausio 10 d. 

ŠMSM patvirtinta nauja 

Mokymo sutartis forma. 

2 Naujai priimtų 

vaikų tėvų 

mokymo sutartis 

Programos 

vykdymo 

laikotarpiu 

ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų nuo sutarties 

sudarymo dienos 

1. užpildytas elektroniniu būdu; 

2. nuskenuotas PDF formatu;  

3. kiekvieno vaiko sutartis 

pateikiama atskirai pavadinta vaiko 

vardu, pavarde; 

4. visos sutartys sudėtos į vieną 

aplanką, kuris pavadintas įstaigos 

pavadinimu 

sigita.muravjova@klaipeda.lt 

3 Programą 

lankančių vaikų 

sąrašą,  

suformuotą 

Mokinių registre 

kiekvieno mėnesio 

paskutinę darbo dieną 

1. sąraše turi matytis suformavimo 

data: 

 

 

 

 

 

2. pasirinkta spalva pažymėti 

naujus vaikus.  

asta.trusaite@klaipeda.lt 1. Visi siunčiami 

dokumentai turi būti 

pateikti su įstaigos 

pavadinimu; 
2. Iki nurodyto termino 

nepateikus sąrašo – 

finansavimas nebus 

skiriamas. 

NVŠ finansavimas  
Įstaigos pavadinimas  
Programos pavadinimas  
Skaičiuota datai: 2022-xx-xx 
Sąrašo suformavimo data: 2022-xx-xx 
laikas 11:08:31 
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3. jeigu teikėjas vykdo 2 ar daugiau 

programų, suformuoti sąrašai 

pateikiami kiekvienai programai 

atskirai  

3. Formuoti NVŠ 

finansavimo sąrašą, o ne 

besimokančių vaikų sąrašą 

4 Mokinių 

lankomumo 

žurnalą (pagal 

Organizacijos 

pasirinktą formą) 

Iki kiekvieno einamojo 

mėnesio 10 d.  

 nuskenuotas PDF formatu su 

vadovo parašu  

 

sigita.muravjova@klaipeda.lt 1. Visi siunčiami 

dokumentai turi būti 

pateikti su įstaigos 

pavadinimu; 
2. Nepateikus vaikų 

lankomumo žurnalo bus 

vykdoma veiklos patikra 

užsiėmimo  vykdymo vietoje 

5 Užsiėmimų laiko 

suvedimas į 

NŠPR sistemą 

Iki kiekvienų einamųjų 

metų vasario 1 d. ir spalio 

1 d. (programos vykdymo 

pradžios) 

 asta.trusaite@klaipeda.lt Suvesti teisingus duomenis ir 

privaloma paspausti mygtuką 

„Pateikti registravimui“. 

Pridedama: 

NŠPR vykdymo laikų 

suvedimo instrukcija 

6 Užsiėmimų 

tvarkaraščio 

nuorodą iš 

www.emokykla.lt 

portalo  

 

Iki kiekvienų einamųjų 

metų vasario 1 d. ir spalio 

1 d. (programos vykdymo 

pradžios) 

nuoroda siunčiama Švietimo 

skyriaus specialistui  

 

sigita.muravjova@klaipeda.lt Apie tvarkaraščio pakeitimus 

pranešti ne vėliau kaip prieš 

2 darbo dienas iki užsiėmimų 

pradžios 

Pridedama: 

www.emokykla.lt 

atvaizdavimo ir nuorodos 

pateikimo instrukcija 

7 Programos lėšų 

naudojimo sąmatą  

iki sutarties pasirašymo su 

Klaipėdos miesto  

savivaldybės 

administracija 

užpildyta ir pasirašyta sąmata 

pateikiama  PDF formatu su 

įstaigos pavadinimu 
 

sigita.muravjova@klaipeda.lt Sąmata pateikiama gavus 

Administracijos direktoriaus 

įsakymą (arba įsakymo 

projektą) dėl  lėšų skyrimo. 

Pridedama: 

Sąmatos forma (1 priedas) 

8 Programos lėšų 

panaudojimo 

ataskaitą ir banko 

sąskaitos išrašą, 

įgyvendinus Programą, iki 

Sutartyje nurodyto termino 

užpildyta ir pasirašyta ataskaita 

pateikiama  PDF formatu su  

įstaigos pavadinimu 

asta.trusaite@klaipeda.lt skirtas lėšas, gautas 

Programai įgyvendinti, 

laikyti atskiroje biudžeto 

mailto:sigita.muravjova@klaipeda.lt
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patvirtintą vadovo 

parašu 
sąskaitų-faktūrų, čekių ir kitų 

finansinių dokumentų pateikti 

nereikia 

lėšų sąskaitoje ir iš jos 

vykdyti atsiskaitymus 

Pridedama: 

Ataskaitos forma (2 priedas) 

 

NVŠ TEIKĖJAS PRIVALO: 

1. užtikrinti Programos turinio kokybę pagal Programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje pateiktą informaciją; 

2. tvarkyti mokinių lankomumo apskaitą, pildant lankomumo žurnalą (pagal Organizacijos pasirinktą formą), kurį privaloma 

turėti kiekvieno užsiėmimo metu; 

3. sumažinti Programos kainą mokiniui per mėnesį Administracijos direktoriaus paskirta lėšų suma;   

4. grąžinti nepanaudotas arba ne pagal paskirtį panaudotas Programai įgyvendinti skirtas lėšas po raštiško Administracijos 

pareikalavimo per 10 darbo dienų į Sutartyje nurodytą savivaldybės Administracijos banko sąskaitą. 

5. Vykdant Programą nuotoliniu būdu: 

5.1. pareikalavus – pateikti užsiėmimo sinchroniniu būdu elektroninės platformos nuorodą; 

5.2. pateikti nuotolinio darbo įrodymus (nuotraukos, sinchroninių pamokų internetinėse platformose įrašus, filmuotą 

medžiagą ir kt.) kiekvieno mėnesio pabaigoje; 

5.3. pateikti išsamią Programos vykdymo nuotoliniu būdu ataskaitą Programos vykdymo pabaigoje (4 priedas). 

 

LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS: 

1. Sutarties formą, kurią NVŠ teikėjas pasirašys su Klaipėdos miesto savivaldybės Administracija, parengs Švietimo skyriaus 

specialistas.  

2. Pasirašymas galimas tik elektroniniu parašu.  

3. Apie sutarties pasirašymą NVŠ teikėjas į nurodytą elektroninį paštą gaus žinutę iš Avilys sistemos su nuoroda pasirašymui 

(pasirašymo instrukcija pridedama). 

4. Jeigu sutartį pasirašys NVŠ teikėjo  įgaliotas asmuo – privaloma pateikti įgaliojimą. 

5. Jeigu keičiasi NVŠ teikėjo rekvizitai – apie tai informuoti raštu (prašymo forma). 

6. Prieš pasirašant sutartį – atsiunčiama užpildyta sąmata (PDF formatu ir su pavadinimu ant siunčiamo dokumento). 

7. pasirašyta abiejų šalių ir užregistruota sutartis (ir kiti sutarties priedai) bus atsiųsta į teikėjo nurodytą el. paštą iš Avilys 

sistemos. Ją turite išsisaugoti.  

 

VISI SIUNČIAMI DOKUMENTAI TURI BŪTI PAVADINTI ĮSTAIGOS PAVADINIMU 



4 

 

Pastaba: NERAŠYTI – VšĮ, UAB ar Klaipėdos miesto.....ir pan. ir  nerašyti programos pavadinimo. Užtenka trumpo 

pavadinimo – šokiu mokykla; karatė; guboja, impuls, cunamis, shodan, Motus, startukas, skatas, bei trumpiniai –

AMES (American English School), BTM (Baltijos tarptautinė mokykla) . Jeigu dokumentą teikia laisvasis mokytojas 

– tai pavadinti dokumentą vardu pavarde Pvz.: V. Pavardenis arba Vardas Pavardenis. Įstaigos pavadinimas turi 

būti pirmiausia, tada galima rašyti Pvz.: Skautai ataskaita; Skatas sąmata ir pan.  

Problemas ar kitus su NVŠ programos vykdymu iškilusius  klausimus  pateikti el. paštu Švietimo skyriaus specialistams: 

 asta.trusaite@klaipeda.lt (konsultuoja dėl Mokinių registro, NŠPR ir lėšų ataskaitų pateikimo klausimais); 

 

 sigita.muravjova@klaipeda.lt (konsultuoja Mokymo bei Lėšų naudojimo sutarčių, NVŠ programų rengimo ir kitais su NVŠ 

susijusiais klausimais) 

PRIDEDAMA: 

FORMOS: 

1. sąmata (1 priedas); 

2 ataskaita (2 priedas); 

3. mokymo sutartis (ŠMSM Aprašo 4 priedas); 

4. Programos vykdymo nuotoliniu būdu ataskaita. 

INSTRUKCIJOS: 

1. Mokymo sutarčių pildymo: 

2. NŠPR tvarkaraščio duomenų įvedimo; 

3.  tvarkaraščio www.emokykla.lt  atvaizdavimo. 

 

Informuojame, kad nuo š. m.  kovo 1 d. įsigalioja naujas Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ŠMSM) 2022 m. sausio 10 d. 

įsakymu Nr. V-46. Šis aprašas galios visoms savivaldybėms.  

Dabar pasirašytus įsipareigojimus  vykdysime pagal prieš tai buvusį aprašą iki kol pasibaigs sutarties visiškas įvykdymas – 2022 

m. rugpjūčio 31 d.  

 

Visą aktualią informaciją apie  NVŠ rasite čia: https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/neformalusis-vaiku-

svietimas/5705 
 

mailto:asta.trusaite@klaipeda.lt
mailto:sigita.muravjova@klaipeda.lt
http://www.emokykla.lt/
https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/neformalusis-vaiku-svietimas/5705
https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/neformalusis-vaiku-svietimas/5705

