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 13.3. Užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias 
galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir 
jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokiniams, 
studentams ir jaunimui palankiausias galimybes 
išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti 
specialiuosius ugdymosi ir studijų poreikius. 
Teikti veiksmingą pedagoginę ir psichologinę 
pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi 
sunkumų.  

Valstybinė švietimo  

2013-2022 metų strategija  



19. Trečiajam strategijos tikslui pasiekti numatomos 

veiklos kryptys (uždaviniai): 

*19.1. plėsti mokymosi pasirinkimo galimybes ir 

didinti prieinamumą per švietimo įstaigų finansavimo 

modelį „pinigai paskui mokinį“ <...>;  

 19.2. turtinti mokymosi, praktinio taikymo aplinką 

mokyklose, plėsti neformaliojo švietimo mokyklų 

spektrą ir visų mokyklų veiklos įvairovę <...>; 

*19.4. plėtoti formaliojo ir neformaliojo švietimo 

integralumą ir tarpusavio papildomumą, diegti atvirus 

ir lanksčius mokymosi būdus. Prireikus sudaryti 

savarankiško mokymosi galimybę; 

*19.5. užtikrinti lietuviškosios ir Lietuvos tapatybės ir 

kultūros ugdymą. 

 



Valstybės parama neformaliajam ugdymui – 

investicija į pilietišką, atsakingą ir 

naujovėms  

bei inovacijoms atvirą visuomenę. 

 

 

– platesnė ir įvairesnė vaikų įtraukties į 

neformaliąją veiklą galimybė;  

 

 - kokybės rodiklis, suteikiantis vaikui laisvę 

apsispręsti.  
 

 
Šie faktoriai lems konkurenciją, o ten, kur yra 

konkurencija, atsiras ir kokybė. 
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Finansavimas neformaliojo vaikų 
švietimo krepšelio principu 

Bendrojo ugdymo mokyklų  būreliai 

Nevyriausybinės organizacijos, 
privačios įstaigos ir kt. 

Neformaliojo vaikų švietimo 
mokyklos 

Projektinė veikla 
Programos mokinių atostogų metu 

Viešosios įstaigos. Klubai 
Laisvalaikio  centrai 

NVŠ 
krepšelis 
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NVŠ  bendras finansavimo  modelis 

Teikėjų 

atitikties 

vertinimas 

 

Programų 

akreditavimas 

 

Vaikų ir tėvų 

pasirinkimas 

Atsiskaitymas 

 

Stebėsena 
Vaikų lankomumas, vaikų 

ir tėvų atsiliepimai, kt. 

Veiklų 

vykdymas ir jų 

finansavimas 

per 80 tiekėjų, per 240 programų,   

per 7600 vaikų  



• 14 biudžetinių įstaigų (167), 

• 3 aukštosios mokyklos (28),  

• 11 laisvųjų mokytojų, 

• Muziejai, asociacijos, 

 viešosios įstaigos, 

  nevyriausybinės organizacijos, 

bibliotekos ir t. t.  



Tėvams reikėtų atkreipti dėmesį, kad ne visos 

neformaliojo švietimo veiklos gali gauti tikslinį 

valstybės finansavimą - krepšelį.  

 

Krepšelis yra skiriamas mokyklinio amžiaus 

vaikams, kurie dalyvauja akredituotose 

programose, kurių trukmė ne mažiau kaip 2 akad. 

val. per savaitę arba 8 akad. val. per mėnesį. 
 

 



 www.kaunas.lt 

Informacija, dokumentai 



 

 

Bendraukime ir 

bendradarbiaukime – kartu mes 

galim daugiau! 

 

Sėkmės,  kantrybės, ištvermės. 

 

 



TEGUL JŪSŲ SIEKIAI IR PASIEKIMAI  

BŪNA JŪSŲ DŽIAUGSMO ŠALTINIS! 


