
Projekto vykdytojas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
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PROJEKTAS “NEFORMALIOJO VAIKŲ 
ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA

Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001



Projekto trukmė ir finansavimas

2016 m. gegužės mėn. - 2019 m. balandžio mėn.

Projekto finansavimas – 10.346.892,28 Eur



Projekto tikslas ir uždaviniai

Tikslas - plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos 
savivaldybėse.

Uždaviniai: 

1. Didinti NVŠ paslaugų prieinamumą ir įvairovę savivaldybėse;

2. Inicijuoti mokymo priemonių, metodikos kūrimą neformaliojo vaikų švietimo 
turinio kokybės užtikrinimui ir sklaidai ;

3. Per neformalųjį švietimą suteikti NVŠ mokytojams vaikų ir jaunimo socializacijai 
reikalingų kompetencijų



Projekto veiklos ir siektini rodikliai

Veikla Rodiklis

1.1 Neformaliojo vaikų švietimo 
programų tikslinis finansavimas

50000 mokinių

1.2 Edukacinių programų sukūrimas ir 
vykdymas įvairiose edukacinėse 
erdvėse

60 programų paketas; 200 mokyklų

1.3 Neformaliojo vaikų švietimo 
programų sukūrimas ir įgyvendinimas 
neakivaizdinio mokymo būdu

40 programų, 880 mokiniai

1.4 Mokinių kūno kultūros ir fizinio 
aktyvumo ugdymo edukacinių 
programų įgyvendinimas

250 aprašų, 2500 užsiėmimų



Projekto veiklos ir siektini rodikliai

Veikla Rodiklis

2.1 Švietimo portalo www.emokykla.lt 
pritaikymas neformaliojo vaikų 
švietimo reikmėms

1 NVŠ modulis

2.2 Skaitmeninė mokymo priemonė  
saugaus mokinių eismo ugdymui

1 mokymo priemonė

3.1 Mokymai NVŠ mokytojams 2 programos, 500 NVŠ mokytojų



Projekto administravimas

Lietuvos 
savivaldybės

Lietuvos 
savivaldybės

LMNŠCLMNŠCESFAESFA



Būtini dokumentai atsiskaitymui

1. Mokinių registro  „NVŠ tikslinis finansavimas“ sąrašas (ITC). Formuojamas 
rugsėjo 30 d. 14 val., spalio 31 d. 14 val., lapkričio 30 d. 14 val., gruodžio 30 d. 
14 val.

SVARBU NVŠ tiekėjo atsakomybė

2. Užsiėmimų grafikas pateikiamas   LMNŠC vėliausiai prieš 1-2 paras prasidedant 
veikloms ir/ar keičiantis grafikui

3. Lėšų išmokėjimo pažymos ir banko išrašai, įrodantys atsiskaitymą su tiekėjais. 
Šie dokumentai turi būti pasirašyti ir atsiųsti paštu. Labai prašome atsiųsti ir 
pažymos exel lentelę el. paštu.



Reikalingi  dokumentai

1. Sutarčių kopijos tarp savivaldybės ir NVŠ paslaugų teikėjo (saugomos LMNŠC);

2. Sutarčių kopijos tarp NVŠ paslaugų teikėjo ir paslaugos gavėjo (saugomos 
LMNŠC);

3. Lankomumo žurnalai (turi ir saugo NVŠ paslaugų teikėjai);

4. Vykdytos NVŠ paslaugų stebėsenos ataskaitos, pažymos, pažeidimų protokolai ir 
pan. (turi ir saugo savivaldybė).



Bendradarbiavimo svarba

komunikacija 
kooperacija

koordinacija 

nuolatinė komandos narių sąveika/interakcija

dalijimasis 
patirtimi  



Projekto žmogiškieji ištekliai

Projekto vadovė – Gitana Viganauskienė gitana.viganauskiene@lmnsc.lt

Projekto koordinatorė – Renata Šimonytė renata.simonyte@lmnsc.lt

Projekto administratorė – Ona Ravaitienė ona.ravaitiene@lmnsc.lt

Projekto finansininkai – Jolanta Bazarienė (NVŠ finansavimas) jolanta.bazariene@lmnsc.lt, 
Erika Karpavičienė erika.karpaviciene@lmnsc.lt

Veikla 1.1 Raimantas Vaitkus ir Andrius Zajančkauskas
Veikla 1.2 Viktorija Kalaimaitė ir Vilija Penkauskaitė
Veikla 1.3 Teklė Songulija
Veikla 3.1 Aurelija Visockienė ir Irena Rimkutė 

Ir 

JŪS
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