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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) lėšų

skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo

vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Savivaldybės NVŠ lėšų vienam mokiniui dydis per mėnesį apskaičiuojamas visas

Savivaldybei skirtas NVŠ lėšas padalinus iš 11 mėn. ir Mokinių skaičiaus du kartus per metus

sausio–vasario ir rugsėjo–spalio mėn. Šis dydis negali būti mažesnis nei 10 eurų ir didesnis nei 20

eurų per mėnesį. NVŠ lėšos visiems švietimo teikėjams paskirstomos proporcingai pagal NVŠ

programose dalyvaujančių vaikų skaičių einamųjų metų sausio 20 d. ir rugsėjo 15 d. duomenimis.

Jeigu NVŠ mokinių skaičius bus didesnis ir nepakaks Savivaldybei skirtų NVŠ lėšų (skiriant vienam

mokiniui 15 eurų per mėn.), tai minėtas dydis bus mažinamas. Jeigu mokinių skaičius bus mažesnis,

tai minėtas dydis atitinkamai bus didinamas, jei Savivaldybės vaikų dalyvavimo NVŠ veiklose

procentas yra didesnis nei 75 proc. nuo visų Savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas

besimokančių mokinių skaičiaus.“ 

1.2. papildyti 6¹ punktu:

„6¹. Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, paskelbto dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos), Savivaldybės NVŠ lėšų vienam mokiniui dydis per mėnesį gali

būti apskaičiuojamas daugiau negu du kartus per metus, atsižvelgiant į Mokinių skaičių ir lėšas.“

1.3. pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23. NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo

valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Programos

trukmė per metus – netrumpesnė negu 3 mėn. ir neilgesnė negu 11 mėnesių. Karantino, ekstremalios

situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.),

keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būti įgyvendinama

nuotoliniu būdu, jeigu mokyti šiuo būdu priimtas valstybės lygiu ir (ar) Savivaldybės administracijos

direktoriui leidus. Kitais atvejais NVŠ programa ar jos dalys gali būti įgyvendinamos nuotoliniu būdu,

jei tai numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.“

1.4. papildyti VI¹ skyriumi:

„VI¹ SKYRIUS

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR (AR)

KARANTINO, PASKELBTO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS),

NEPANAUDOTŲ NVŠ LĖŠŲ NAUDOJIMAS

37¹. Kai dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, paskelbto dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos), sumažėjo galimybės įgyvendinti NVŠ programas, planuojamos

Elektroninio dokumento nuorašas



2

nepanaudoti NVŠ lėšos naudojamos stovykloms, prisidedančioms prie socialinių emocinių

kompetencijų ugdymo, vykdomoms mokinių atostogų metu (toliau – Stovyklos), finansuoti, kurios:

    37¹.1. skiriamos mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas;

37¹.2. vykdomos Aprašo 18 punkto reikalavimus atitinkančių švietimo teikėjų;

37¹.3. teikėjai įsipareigoja užtikrinti dalyvių sveikatą ir saugumą, atsižvelgiant į Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, organizuojamos

saugioje aplinkoje ir neturi kelti grėsmės asmenų sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis,

metodais ir būdais neturi pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

37². Planuojama nepanaudoti NVŠ lėšų suma, tvirtinama Savivaldybės tarybos sprendimu

ir naudojama Stovykloms finansuoti pagal Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių

atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Savivaldybės tarybos“.

1.5. pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

„39. NVŠ teikėjas skirtas ir nepanaudotas Savivaldybės NVŠ lėšas turi grąžinti į

Savivaldybės administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus nurodytą sąskaitą iki

einamųjų metų gruodžio 27 d. NVŠ teikėjui negrąžinus lėšų, Savivaldybės administracija turi teisę

tokias lėšas išieškoti teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.6. pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

„42. NVŠ teikėjai už panaudotas lėšas per 5 darbo dienas pasibaigus ketvirčiui Savivaldybės

administracijos Centralizuotam buhalterinės apskaitos skyriui pateikia biudžeto išlaidų sąmatos

vykdymo 20__  m. ___ d. ataskaitą, pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų

ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių

įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų

patvirtinimo“.

1.7. pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

„43. Savivaldybė už panaudotas valstybės biudžeto NVŠ lėšas (išskyrus Europos Sąjungos

finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas) per 20 darbo dienų, pasibaigus kalendoriniams

metams, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija)

Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia metinę biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos formą

Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

„Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto

vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, banko išrašą arba laisvos formos

pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje.“

1.8. pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

„44. Iki kitų metų sausio 5 d. Savivaldybė skirtas ir nepanaudotas valstybės biudžeto

(išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) NVŠ lėšas turi grąžinti į

Ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.“ 

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

Savivaldybės meras 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR

SPORTO SKYRIUS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 25 D.

SPRENDIMO NR. T1-222 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO

VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

    1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų

švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kadangi dėl

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, paskelbto dėl Covid-19 ligos

(koronaviruso infekcijos), sumažėjo galimybės įgyvendinti NVŠ programas, Savivaldybė pagal

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl

Lietuvos Respubliko valstybės biudžeto lėšų, skirtų Neformaliajam vaikų švietimui, 2021 metais

paskirstymo pagal savivaldybes, patvirtinimo“ paskirtas ir planuojamas nepanaudoti NVŠ lėšas

gali naudoti stovykloms, prisidedančioms prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo,

vykdomoms mokinių atostogų metu, finansuoti.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas. 

Sprendimo projektas parengtas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus iniciatyva

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Neformaliojo

vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų

švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei šio Aprašo pakeitimu,

patvirtintu 2021 m. balandžio 26 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-609 „Dėl

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo

vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

              Neigiamų pasekmių nenumatoma.

    4. Laukiami rezultatai.

Atitiks Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu

Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ patvirtintą teisės aktą.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

Teisės aktų keisti nereikės.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė                                          Ona Aurylienė
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