LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V503 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. gegužės 15 d. Nr. V-467
Vilnius
P a k e i č i u Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymu
Nr. V-503 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Lėšos, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, skiriamos iš valstybės biudžeto
lėšų, skirtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017–2019 metų
strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017–
2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, programos „Valstybinės švietimo strategijos
įgyvendinimas“ kodas (11-01), priemonę „Tobulinti neformalųjį vaikų švietimą, užtikrinant
bendrųjų kompetencijų ugdymą (03-04-01).“
2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Paraiškas Projektams finansuoti gali teikti neformaliojo vaikų švietimo, kitos švietimo
įstaigos ir kiti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklą,
registruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – Pareiškėjai). Pareiškėjais
negali būti švietimo teikėjai, neatsiskaitę už ankstesniais metais iš Centro gautų lėšų panaudojimą
teisės aktuose nustatyta tvarka arba gautas lėšas panaudoję ne pagal paskirtį.“
3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pareiškėjas per 30 dienų nuo Konkurso paskelbimo datos vienu elektroniniu laišku
kompiuteriu užpildytą paraiškos formą pagal Aprašo 1 priedą ir žemiau nurodytus dokumentus
pateikia elektroniniu paštu konkursas@lmnsc.lt. su nuoroda „Konkursui“. Paraiška ir visi kiti kartu
su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti vienoje pdf laikmenoje. Pareiškėjas
gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas
specialias didelės apimties laikmenoms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete,
nuorodą pateikdamas nurodytu elektroniniu paštu:”
4. Pakeičiu 11.4. papunktį ir jį išdėstau taip:
„11.4. Projekto vadovo ir vykdytojų, įgyvendinsiančių Projekto veiklas, gyvenimo
aprašymus (CV); jei Projekto metu bus vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, jas
įgyvendinantys asmenys turi pateikti dokumentus, įrodančius jų teisę vykdyti neformaliojo vaikų
švietimo programas;“
5. Pakeičiu 15.3. papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.3. Projekto veiklos turi vykti saugiose aplinkose ir nekelti grėsmės asmenų sveikatai,
viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeisti Lietuvos Respublikos
įstatymus ir kitus teisės aktus, jos turi būti įgyvendinamos realiose aplinkose (išskyrus planavimo
etapą);“
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6. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Projektų turinį ir biudžeto pagrįstumą pagal vertinimo kriterijus, nustatytus Aprašo 2
priede, vertina Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta ekspertų komisija, kuri veikia pagal Centro
direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo reglamentą. Komisiją sudaro Centro, kitų Švietimo ir mokslo
ministerijos pavaldžių institucijų, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Vieną paraišką
vertina ne mažiau kaip 2 ekspertai. Komisija turi teisę pareikalauti Pareiškėjo pateikti papildomus
dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius Paraiškoje pateiktą informaciją.“
7. Papildau 20.4 papunkčiu:
„20.4. Projekto administravimui, neviršijant 10 proc. skirtos lėšų sumos.”
8. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Projektui įgyvendinti gali būti skiriamas finansavimas iki 10 tūkst. eurų, atsižvelgus į
Projekto apimtis ir paraiškos vertinimo rezultatus. Ekspertų komisija, įvertinusi Projekto turinį ir
biudžeto pagrįstumą turi teisę mažinti prašomą sumą, o Pareiškėjas tokiu atveju, turi teisę mažinti
Projekto apimtis, bet nekeisti Projekto tikslų.“
9. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
10. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Švietimo ir mokslo ministrė

Jurgita Petrauskienė

Neformaliojo vaikų švietimo
projektų finansavimo ir
organizavimo tvarkos aprašo
1 priedas
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR
ORGANIZAVMO KONKURSO PARAIŠKA
I.

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ IR PROJEKTO VADOVĄ

1. Pareiškėjo pavadinimas
2. Pareiškėjo kontaktiniai duomenys
Kodas
Adresas
Miestas, rajonas ir pašto
indeksas
Telefonas (su tarpmiestiniu
kodu)
Elektroninis paštas
Banko pavadinimas, kodas,
sąskaitos numeris
3. Informacija apie projekto vadovą:
Vardas ir pavardė
Pareigos
Adresas
Telefonas (su tarpmiestiniu
kodu)
Elektroninis paštas
Pareiškėjo patirtis įgyvendinant
neformaliojo vaikų švietimo
veiklas ir projektus (trumpas
aprašymas)
II.

PROJEKTO APRAŠYMAS

4. Projekto pavadinimas
5. Teminė sritis (pažymėti X)
Sveikatingumas ir fizinis aktyvumas
Kultūrinė edukacija
Pilietiškumas
STEAM
6. Bendra projekto
įgyvendinimo suma (Eur)
Prašomos lėšos
Kiti finansavimo šaltiniai (jei yra), pateikiant įrodančius dokumentus
1.
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2.
7. Projekto
trukmė

įgyvendinimo

nuo 20

/____/___ iki 20 /___/___

8. Trumpas Projekto poreikio
pagrindimas
9. Projekto tikslas ir uždaviniai
10. Trumpas Projekto aprašymas
11. Projekto įgyvendinimo numatomi rezultatai

12. Projekto dalyviai
12.1. Projekto tikslinės grupės amžius ir
vaikų skaičius iš viso
12.2. Iš jų vaikų, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, skaičius
12.3. Iš jų vaikų, priklausančių socialinės
rizikos šeimoms, skaičius
12.4. Numatomas dalyvių įtraukimas į visus
projekto etapus (planavimo, įgyvendinimo,
įsivertinimo)
13. Projekto viešinimas (jei numatyta)
14. Projekto tęstinumas
15. Savivaldybės ir švietimo teikėjai, kuriuose vyks Projekto įgyvendinimas
Savivaldybės pavadinimas
Švietimo teikėjo pavadinimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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16. Projekto partneriai (jei yra)
Juridinio asmens
pavadinimas

Adresas, kontaktinis
asmuo

III.
17. Projekto veiklos
pavadinimas

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PROJEKTO VEIKLŲ PLANAS

Trumpas Projekto veiklos
aprašymas

IV.
18.

Veiklos Projekte apibūdinimas

Terminai

Konkreti
vieta, kur
vyks veikla

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

Projekto sąmata
Išlaidų pavadinimas

Detalus išlaidų
skaičiavimas

Prašomos
lėšos

Kiti
finansavimo
šaltiniai

Projektui įgyvendinti būtinos
priemonės
Projekto veikloms organizuoti
būtinos paslaugos
Įrangos, priemonių ir reikmenų
nuoma
Projekto dalyvių maitinimas
Projekto dalyvių nakvynė
Transporto, kelionės išlaidos
Projekto administravimas
(neviršijant 10 proc. skirtos lėšų
sumos)
IŠ VISO:
V. KITA BŪTINA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

19. Su Projektu teikiami dokumentai
Eil.
Dokumento pavadinimas
Nr.
1.
Pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopija
2.
Pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopija
3.
Asmenų, įgyvendinančių Projekto veiklas, gyvenimo
aprašymai (CV)
4.
Dokumentai (kopijos), įrodantys asmenų teisę vykdyti
neformaliojo vaikų švietimo programas (jei numatyta)
5.
Bendradarbiavimo, partnerysčių sutarčių kopijos
6.
Dokumentai, patvirtinantys numatytą arba gautą papildomą
finansavimą (jei yra)

Lapų skaičius
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Institucijos, teikiančios projektą, vadovas
(vardas ir pavardė)
(parašas)

Neformaliojo vaikų švietimo
projektų finansavimo ir
organizavimo tvarkos aprašo
2 priedas
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ
TURINIO IR BIUDŽETO PAGRĮSTUMO VERTINIMO FORMA
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projekto registracijos Nr.
Eksperto vardas ir pavardė

Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Projekto atitikimas konkurso sąlygoms
(Bent vienos iš šių sąlygų neatitinkantis Projektas toliau
nevertinamas)
Projektas atitinka konkurso tikslą
Projekto tikslinė grupė yra vaikai, besimokantys pagal pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas
Atitinka bent vieną iš šių teminių sričių
3.1. Sveikatingumas ir fizinis aktyvumas
3.2. Kultūrinė edukacija
3.3. Pilietiškumas
3.4. STEAM
Projekto veiklos įgyvendinamos ne trumpiau nei 3 mėnesius ir turi
būti įgyvendintos iki einamųjų metų gruodžio 10 d.
Vaikai dalyvauja visuose projekto etapuose (planavimo,
įgyvendinimo, įsivertinimo)
Projekto veiklos įgyvendinamos realioje aplinkoje
Projekto veiklos vyksta saugiose aplinkose ir nekelia grėsmės
asmenų sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis,
metodais ir būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų teisės aktų
Projekto pagrindinis tikslas, uždavinys ar rezultatas nėra teorinio
mokymo seminarų, sporto, kultūros ir meno, politinių ir religinių
renginių organizavimas, o tik priemonė Projekto tikslams pasiekti

I.

Projekto atitikimas prioritetams

1.

Sudaro galimybes veiklose tiesiogiai
dalyvauti didesniam vaikų skaičiui

2.

Įgyvendinamas didesniame skaičiuje
savivaldybių kartu su jose esančiais
partneriais

Taip

Galimi skirti balai
1 balas – dalyvauja iki 50 vaikų
2 balai – dalyvauja 51–100 vaikų
3 balai – dalyvauja 101 – 200 vaikų
4 balai – daugiau nei 200 vaikų
1 balas – 1–3 savivaldybės
2 balai – 4–6 savivaldybės
3 balai – 7- 9 savivaldybės
4 balai – 10 savivaldybių ir daugiau

Ne

Skiriami
balai
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3.
4.

5.

6.

Užtikrina tęstinumą ne mažiau kaip
3 mėnesius Projektui pasibaigus
Sudaro galimybes dalyvauti vaikams
iš socialinės rizikos šeimų ar
turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių

Turintys papildomų finansavimo
šaltinių, kurie sudaro ne mažiau kaip
10 procentų bendros Projekto vertės
ir pateikę įrodančius dokumentus
Numatantys veiklų organizavimą
mokinių atostogų metu

7.

Numatoma įgyvendinti su partneriais

II.

Projekto turinio vertinimo
kriterijai
Projekto poreikio pagrindimas

8.

Projekto tikslas ir uždaviniai yra
konkretūs ir aiškūs, atitinka
Konkurso tikslą
10. Pareiškėjo patirtis įgyvendinant
neformaliojo vaikų švietimo veiklas
9.

11. Projekto partnerių (jeigu yra)
dalyvavimas projekte

12. Projekto veiklos (-ų) planas
13. Projekto vadovo ir vykdytojų darbo
patirtis (pagal informaciją, pateiktą
CV)
14. Numatyta veikla skatina vaiko
saviraišką ir pozityvią socializaciją
15. Projekto veiklų viešinimas

0 balų – neužtikrina tęstinumo
1 balas – užtikrina tęstinumą
0 balų – nesudaro galimybės
1 balas – dalyvauja iki 10 proc. šios
grupės vaikų
2 balas – dalyvauja 11-25 proc. šios
grupės vaikų
3 balai – dalyvauja 26 – 50 proc. šios
grupės vaikų
4 balai – dalyvauja virš 50 proc. šios
grupės vaikų
0 balų – neturi
1 balas – turi
0 balų – nenumato
2 balai – numato
0 balų – nenumato
2 balai – numato

0 balų – nepagrįstas
1 balas – menkai pagrįstas
2 balai – iš dalies pagrįstas
3 balai – pagrįstas
0 balų – nekonkretūs ir neaiškūs
1 balas – iš dalies konkretūs ir aiškūs
2 balai – konkretūs ir aiškūs
0 balų – neturi patirties
1 balas – turi patirties
0 balų – nėra partnerių ar jų
įsitraukimas į Projekto veiklas
pasyvus
1– dalinis partnerių įsitraukimas ne
visuose Projekto etapuose
2 balai – aktyvus įsitraukimas visuose
Projekto etapuose
0 balų – nenuoseklus, nedetalus
1 balas – iš dalies nuoseklus, detalus
2 balai – nuoseklus, detalus
0 balų – neturi projektų vadovavimo
patirties
1 balas – turi projektų vadovavimo
patirties
0 balų – neskatina
1 balas – iš dalies skatina
2 balai – tikslingai skatina
0 – nenumatyta viešinti
1 – numatyta viešinti
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0 balų – nerealūs ir nepasiekiami,
nedera su projekto veiklomis
1 balas – mažai realūs, sunkiai
pasiekiami, silpnai dera su
numatytomis veiklomis
2 balai – iš dalies realūs ir pasiekiami,
dalinai dera su numatytomis
veiklomis
3 balai – realūs ir pasiekiami, dera su
numatytomis veiklomis

16. Laukiami rezultatai

III.

Projekto biudžeto pagrįstumas

17. Prašomų lėšų detalizavimas ir
racionalus planavimas

18. Planuojamų lėšų ir Projekto veiklų
sąsajos

0 balų – nedetalizuota, neracionalu
1 balas – menkai detalizuota ir
menkai racionalu
2 balai – iš dalies detalizuota ir
racionalu
3 balai – detalizuota ir racionalu
0 balų – lėšos nesusijusios su
numatytomis veiklomis
1 balas – lėšos iš dalies susijusios su
numatytomis veiklomis
2 balai – lėšos susijusios su
numatytomis veiklomis
Iš viso balų

Eksperto komentaras
Prašoma suma Projektui
finansuoti (Eur)
Rekomenduojama skirti
suma Projektui finansuoti
(Eur)
Ekspertas
Data ______________

_________________
(parašas)

___________________________
(vardas, pavardė)

