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Galimybių studijos pagrindimas

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendina projektą „Regionų tvarios plėtros planavimo ir
įgyvendinimo efektyvumo didinimas“, kuris finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių
reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ lėšomis. Galimybių studija rengiama įgyvendinant vieną iš
Projekto veiklų – siekiant atlikti savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų gyventojams analizę ir parengti pasiūlymus dėl nurodytų
viešųjų paslaugų teikimo kiekviename regione.

Galimybių studijos tikslas – parengti teikiamų viešųjų paslaugų gyventojams organizavimo savivaldybėse analizę bei pateikti
pasiūlymus regionams dėl viešųjų paslaugų organizavimo kelioms regiono savivaldybėms ar visam regionui.

Atliekant paslaugų organizavimo analizę vertinami šie aspektai:

Paslaugų organizavimas

Teisėkūra

Finansavimas

Hierarchijos formavimas

Koordinavimas

Paslaugų teikimas

Nepatenka į šio projekto ribas
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Poreikis įvertinti galimą savivaldybėse teikiamų viešųjų paslaugų gyventojams organizavimo centralizavimą

Vietos savivaldos įstatymo 5 str. 4 d.
„Savivaldybė gali perduoti įgyvendinti administracinių ir viešųjų paslaugų funkcijas kitai savivaldybei abipusiu
savivaldybių tarybų sutarimu sutarčių pagrindu. Savivaldybė taip pat gali savivaldybės tarybos sprendimu
perduoti regiono plėtros tarybai konkrečius viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus, kurių
įgyvendinimo tvarka detalizuojama savivaldybės ir regiono plėtros tarybos sutartyje“.

Lietuvos regioninės politikos BALTOJI KNYGA (2017 m. gruodžio 15 d.)

„Atitinkamai Lietuvai reikalingi tik stiprūs ir atsakingi už savo plėtrą regionai, kuriems galėtų būti perduotos
didesnės plėtros planavimo ir valdymo galios – investicijų politikos įgyvendinimas, dalies viešųjų paslaugų
valdymas ir didesnis savarankiškumas naudojant finansinius išteklius“.

„Regioninė politika gali prisidėti ir prie geresnio valstybės valdymo ir paslaugų teikimo, spręsdama naujai
steigiamų ar reorganizuojamų valstybės įstaigų ir įmonių plėtros regionuose, paslaugų konsolidavimo
tarpsavivaldybiniu ar tarpsektoriniu principu, viešųjų paslaugų reformų erdvinio modeliavimo, efektyvumo
vertinimo ir kitus uždavinius, padedančius mažinti viešųjų paslaugų teikimo kaštus ir gerinti paslaugų kokybę“.

Regioninės plėtros įstatymo 12 str. 1 d. 3 p.
„Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai:
<...> skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų
teikimo organizavimo efektyvumą <...>“.

Stipresnių, daugiau funkcijų 
turinčių regionų poreikis

Siekiama skatinti 
savivaldybių 

bendradarbiavimą

Savivaldybių 
bendradarbiavimo ir funkcijų 

perdavimo prielaidos
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Analizės atlikimui atrinktos savivaldybės pagal 2 kriterijus: savivaldybės tipą ir rodiklį "NVŠ galimybėmis
besinaudojančių mokinių skaičius"

Atsižvelgiant į savivaldybių tipus pasirinkta po dvi savivaldybes iš
kiekvienos savivaldybių grupės, kuriose stebimas rodiklis
atspindi kraštutines situacijas:

• dvi didžiųjų miestų savivaldybės;

• dvi kitų apskričių centrų savivaldybės;

• dvi miestų žiedinės savivaldybės;

• dvi likusios savivaldybės.

Rodiklis: Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur
besinaudojančių mokinių dalis (procentais) savivaldybėse 2018–
2019 mokslo metais.

Atrinktos savivaldybės:

Didžiųjų miestų Kitų apskričių centrų Miestų žiedinės Likusios

Klaipėdos m.

Vilniaus m.

Utenos r.

Marijampolės

Panevėžio r. 

Kauno r. 

Birštono

Jurbarko r. 
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Neformaliojo vaikų švietimo paslaugos visose savivaldybėse organizuojamos vienodai: savivaldybės
administracija sudaro sąlygas teikti paslaugą, vykdo finansavimą ir priežiūrą, o paslaugas teikia jai pavaldūs
ar privatūs subjektai

PASLAUGOS TEIKIMO IR VALDYMO ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

ORGANIZAVIMO MODELIS

Paslaugų teikėjas

Organizatorius

Savivaldybės

Savivaldybei pavaldus ar privatus subjektas

Savivaldybė

60 savivaldybių

Organizavimo modelis

Savivaldybė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Savivaldybės NVŠ teikėjas

TeisėkūraPaslaugų organizavimas 

Privatus NVŠ teikėjas

Paslaugų teikimas 
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Didžiausios vidutinės 1 val. išlaidos patiriamos Vilniaus m. savivaldybėje – 15,28 Eur, mažiausios – Panevėžio r. savivaldybėje (6,35
Eur). Pastebima, kad Vilniaus m. savivaldybėje, kur vidutinės 1 val. išlaidos didžiausios, organizavimo procese reikšmingai dalyvauja
daug skirtingas pareigas užimančių specialistų, didelis aukštas pareigas užimančių darbuotojų įsitraukimas, kuris kaštų prasme kartais
pralenkia didesnį žemesnės grandies specialistų įsitraukimą kitose savivaldybėse.

Lyginant pasirinktų savivaldybių paslaugų organizavimo procesų trukmes ir kaštus, nustatyta, kad
ilgiausias ir brangiausias proceso organizavimas yra Kauno r. sav., o trumpiausias ir pigiausias –
Marijampolės sav.

Savivaldybė
NVŠ paslaugų organizavimas Vidutinės 1 val. 

išlaidos, Eur / val.

NVŠ paslaugų organizavimas lyginant NVŠ 

programų skaičių savivaldybėse

Trukmė, val. Kaina, Eur Trukmė, val. / 1 progr. Kaina, Eur / 1 progr.

Birštono 326 2 662,06 8,17 7 59,16

Jurbarko r. 772 8 014,86 10,38 10 102,75

Kauno r. 1 586 21 216,50 13,38 17 225,71

Klaipėdos m. 1 051 13 331,56 12,68 4 51,67

Marijampolės 323,25 2 977,94 9,21 3 25,90

Panevėžio r. 339 2 151,32 6,35 10 63,27

Utenos r. 326 4 121,44 12,64 6 76,32

Vilniaus m. 2711 41 435,55 15,28 3 42,15

Vieni iš mažiausių proceso trukmės santykiu su 1 NVŠ programa fiksuojami Vilniaus m. bei Utenos r. savivaldybėse. Šiose dviejose
savivaldybėse yra taikomos tam tikros praktikos, kurios sumažina laiko resursus: Vilniaus m. savivaldybėje NVŠ programų vertinimo
darbai yra perduodami išoriniams vertintojams, o Utenos r. savivaldybėje eliminuotas ir nevykdomas vienas iš perteklinių etapų
(pastebimas kitose savivaldybėse) – nepanaudotų lėšų grąžinimas; taip pat pastebėta, kad Utenos r. savivaldybėje jau pradedama
taikyti praktika sutartis su NVŠ teikėjais pasirašyti elektroniniu būdu, taip sumažinant sutarčių tikrinimo ir įkėlimo į elektroninę erdvę
laiko kaštus.
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Savivaldybės aktyviai dalyvauja NVŠ paslaugų organizavimo procese, taip užtikrindamos tinkamą vietos 
gyventojų poreikių atitikimą 

1.
Savivaldybėms pavaldūs NVŠ teikėjai veiklą vykdo savivaldybėms priklausančiuose pastatuose ir patalpose, naudodamos jas
patikėjimo teise. Savivaldybei nepavaldūs NVŠ teikėjai paslaugas teikia savo iniciatyva ir lėšomis gautose patalpose

2.
Brangios infrastruktūros išnaudojimas NVŠ veikloms (pvz., baseinai, laboratorijos) galėtų būti efektyvesnis, įgyvendinant glaudesnį
bendradarbiavimą tarp savivaldybių

3. 
Esamuose NVŠ paslaugų organizavimo, finansavimo bei priežiūros procesuose dalyvauja nemažai skirtingų specialistų, nėra vienos
vyraujančios praktikos, kaip ir kokias pareigas užimantiems specialistams turėtų būtų paskirstytos atsakomybės

4. 
NVŠ paslaugų organizavimo trukmė yra susijusi su savivaldybėse esančiais NVŠ paslaugų organizavimo krūviais, kuriuos lemia NVŠ
teikėjų bei NVŠ paslaugos gavėjų kiekis. Analizuojant veiklas, kurios atliekamos organizuojant NVŠ paslaugas, nustatyta, kad itin daug
laiko savivaldybės skiria sutarčių talpinimui sistemoje „eMokykla“

5. 

Dėl decentralizuoto organizavimo pastebimos aplinkybės didesnei paslaugų organizatorių kompetencijai susidaryti, įsitraukiant į
paslaugos organizavimą, gebant įsigilinti į paslaugos proceso eigą, paslaugą organizuojantys specialistai nuo pat paslaugos
organizavimo pradžios iki pabaigos dalyvauja visuose proceso etapuose, yra gerai susipažinę su vertinimui teikiamomis NVŠ
programų paraiškomis, pačiomis programomis ir NVŠ teikėjais

6. 
Savivaldybių interneto svetainėse viešinama tik su konkrečios savivaldybės teritorijoje vykstančiomis NVŠ paslaugomis susijusi
informacija

7. NVŠ paslaugos savivaldybėse organizuojamos individualiai, nebendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis

8. 
Organizuodama NVŠ paslaugų teikimą savivaldybė užtikrina, kad NVŠ veiklos atitiktų savivaldybėje gyvenančių vaikų poreikius, o
prieinamumas būtų užtikrintas ir toliau nuo savivaldybės centro gyvenantiems vaikams

9. 
Nustatyta, kad NVŠ paslaugų organizavimo kokybės užtikrinimui poveikį daro tai, kiek paslaugą organizuojantys specialistai yra
susipažinę su vietinės bendruomenės poreikiais bei tuo, ar sugeba juos atitikti

Vertinama, kad šiuo metu NVŠ paslaugos yra organizuojamos sąlyginai kokybiškai, paslaugų organizavimas savivaldybių lygmeniu leidžia
užtikrinti paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą, atliepti vietos bendruomenių poreikius bei užtikrinti konstruktyvų bendradarbiavimą su
paslaugų teikėjais. Kita vertus, įvertinus paslaugų organizavimą buvo nustatytas poreikis glaudesniam bendradarbiavimui tarp savivaldybių,
užtikrinant galimybes naudotis NVŠ paslaugomis nepriklausomai nuo gyvenamosios savivaldybės ar savivaldybės, kurioje paslauga yra
organizuojama
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I alternatyva | Savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu 

Šia alternatyva būtų sukuriamos galimybės žiedinėms
savivaldybėms bendradarbiauti, planuojant ir
organizuojant neformaliojo vaikų švietimo
paslaugas. Savivaldybės išlaikytų turimas funkcijas,
pareigas ir atsakomybes, tačiau NVŠ paslaugas
organizuotų bendradarbiaudamos su gretimomis
savivaldybėmis, ypač tai aktualu žiedinėms
savivaldybėms.

Galimos trys galimos bendradarbiavimo formos:

1. Bendradarbiavimas vertinant NVŠ poreikį ir
vykdant programų vertinimą

2. Bendradarbiavimas steigiant naują (-as) NVŠ /
FŠUP įstaigą (-as)

3. Bendradarbiavimas bendrai naudojant esamą NVŠ
infrastruktūrą
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I alternatyva | Savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu
Bendradarbiavimas vertinant NVŠ poreikį ir vykdant programų vertinimas

Savivaldybės bendradarbiauja vertinant NVŠ
poreikį, t. y. vertina bendrą bendradarbiaujančių
savivaldybių teritorijoje gyvenančių paslaugų
gavėjų poreikį. Bendradarbiaudamos, taikydamos
identišką NVŠ krepšelių finansavimo tvarką ir
prioritetus finansavimui, derintų NVŠ krepšelių
skirstymą, įgyvendinant tolygų, tačiau paklausą
atitinkantį NVŠ paslaugų pasiskirstymą visoje
teritorijoje. Siekiant mažinti skiriamas laiko
sąnaudas NVŠ programų vertinimui ir biurokratinę
naštą NVŠ paslaugų tiekėjui savivaldybės
bendradarbiauja ir taiko vienodą NVŠ vertinimo
tvarką. NVŠ teikėjai, norėdami paslaugas teikti
vienoje ar keliose iš bendradarbiaujančių
savivaldybių teritorijų, paraiškas savivaldybei teikti
privalėtų tik vieną kartą, taip išvengiant perteklinių
tiek paties NVŠ teikėjo, tiek atskirų savivaldybių
veiklų. Lygiai taip pat koncentruotai vyktų NVŠ
teikėjų konsultavimo, NVŠ programų vertinimo,
informacijos apie NVŠ programų finansavimą
viešinimo bei NVŠ teikėjų veiklos stebėsenos
darbai.

Privalumai Trūkumai

Mažėja administracinė našta (galimybė 

sumažinti programų vertinimo 

organizavimo kaštus)

Alternatyvos įgyvendinimo procesas ir 
poveikis būtų priklausomas nuo 
savivaldybių iniciatyvos. Egzistuoja 
rizika, kad savivaldybės nekoordinuos 
paslaugų organizavimo

Didėja NVŠ paslaugų prieinamumas ir 

pasiūla

Bendradarbiavimas gali būti 
trumpalaikis, neužtikrinamas 
tęstinumas

Galimybė visame regione identifikuoti 

netinkamus paslaugų teikėjus

Ilgesnis organizavimo procesas dėl 
komunikacijos poreikio išaugimo

Geresnė su NVŠ paslaugomis susijusios 

informacijos sklaida

Didesnės tinklaveikos galimybės tarp 

savivaldybių

Santykinai greitas ir lengvas 

alternatyvos įgyvendinimas – mažas 

poveikis įstatyminei bazei, mažiausias 

galimas savivaldybių priešinimasis 

pertvarkai
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I alternatyva | Savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu
Bendradarbiavimas steigiant naują (-as) NVŠ / FŠUP įstaigą (-as)

Įvertinant žiedinių savivaldybių NVŠ paslaugų
gavėjų poreikius ir nustačius ilgalaikį poreikį NVŠ
paslaugoms tam tikroje srityje (-tyse), galimas
bendradarbiavimas steigiant bendrą neformaliojo
vaikų švietimo ir / arba formalųjį švietimo ugdymą
papildančią įstaigą(-as). Tokiu būdu savivaldybės
atitinkamai dalintųsi infrastruktūros, personalo
išlaikymo kaštus ir užtikrintų įstaigos užimtumą.
Bendra įstaiga užtikrintų geresnį paslaugų
prieinamumą gretimų (žiedinių savivaldybių)
paslaugų gavėjams.
Bendrai steigiama NVŠ paslaugų įstaiga turėtų
viešosios įstaigos juridinį statusą,
bendradarbiaujančios savivaldybės turėtų įgijusios
dalininkės teises. Savivaldybės turi teisę steigti
viešąją įstaigą savivaldybės tarybos sprendimu.
Įsteigta viešoji įstaiga teiktų NVŠ paslaugas

Privalumai Trūkumai

Galimybė efektyviau panaudoti 

infrastruktūrą ir dalintis išlaikymo 

kaštais

Sudėtingas pasitraukimas iš viešosios 
įstaigos dalininkų nebeturint 
suinteresuotumo dalyvauti viešojoje 
įstaigoje

Geresnė sklaidos apie NVŠ paslaugas 

galimybė

Ilga alternatyvos būdo įgyvendinimo 
trukmė (pvz., įrengiant / statant 
patalpas)

Ilgalaikis savivaldybių 

bendradarbiavimas

Ribotas metodo patrauklumas 
(patraukli tik steigiant naują įstaigą)

Geresnis NVŠ paslaugų prieinamumas ir 

didesnė pasiūla

Alternatyva patraukli tik žiedinėms

Geresnė paslaugų kokybė
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I alternatyva | Savivaldybių bendradarbiavimo pagrindu
Bendradarbiavimas bendrai naudojant esamą NVŠ infrastruktūrą

Savivaldybių bendradarbiavimas būtų pagrįstas
esamos infrastruktūros efektyviu panaudojimu ir
išlaikymo kaštų pasidalinimu siekiant užtikrinti
kokybiškas paslaugas, reikalavimus atitinkančią
infrastruktūrą. Savivaldybės siekiančios
bendradarbiauti panaudojant vienos iš jų turimą
infrastruktūrą atlieka pavaldžių NVŠ / FŠUP įstaigų
kaštų analizę. Atliekama konkrečių paslaugų dėl
kurių siekiama bendradarbiauti kaštų analizė,
kurios pagalba nustatoma NVŠ pilna paslaugos
kaina, įtraukus infrastruktūros išlaikymo kaštus.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymą 48 str., savivaldybės, kuriai
priklauso turtas, taryba, nustato ir patvirtina
pavaldžių NVŠ / FŠUP įstaigų NVŠ užsiėmimų
įkainius NVŠ paslaugų gavėjams.
Bendradarbiaujančios savivaldybės sudarytos
sutarties pagrindu numatytų NVŠ paslaugų
susidariusio skirtumo tarp pilnos kainos ir
patvirtinto įkainio už NVŠ paslaugą kompensavimo.

Privalumai Trūkumai

Galimybė efektyviau panaudoti 

infrastruktūrą ir dalintis išlaikymo 

kaštais

Alternatyva patraukli tik žiedinėms 
savivaldybėms

Geresnis NVŠ paslaugų prieinamumas ir 

didesnė pasiūla

Alternatyvos įgyvendinimo procesas ir 
poveikis būtų priklausomas nuo 
savivaldybių iniciatyvos

Geresnė paslaugų kokybė
Rizika, kad savivaldybė, kuriai 
nepriklauso turtas nenorės prisidėti 
prie infrastruktūros išlaikymo

Geresnė su NVŠ paslaugomis susijusios 

informacijos sklaida
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II alternatyva | Regiono savivaldybių pagrindu

Šia alternatyva NVŠ paslaugų organizavimo funkcijos iš
savivaldybių būtų perleidžiamos Regiono tarybos įsteigtai
įstaigai (pvz., VšĮ), taip regiono mastu suvienodinant NVŠ
paslaugų organizavimą ir perkeliant savivaldybių NVŠ
organizavimo funkciją regiono mastu veikiančiam organui.
Šiuo atveju šį įstaiga iš regiono savivaldybių perimtų NVŠ
teikėjų konsultavimą, NVŠ programų vertinimo bei jų
įgyvendinimo priežiūros procedūras, užsiimtų NVŠ krepšelio
paskirstymu, viešintų su NVŠ teikimu ir finansavimu susijusią
informaciją visame regione, vykdytų regione vykdomų NVŠ
programų stebėseną.
Regiono mastu įkurta įstaiga spręstų, kaip bus organizuojama
ir vykdoma administracinė NVŠ paslaugų organizavimo veikla,
savivaldybių gyventojų poreikius ir bendrus regiono NVŠ
finansavimo prioritetus, identiškas NVŠ veiklų priežiūros
tvarkas.

Galimos trys galimos bendradarbiavimo formos:

1. Bendradarbiavimas centralizuotai skirstant NVŠ programų finansavimo lėšas
2. Bendradarbiavimas steigiant naują (-as) NVŠ / FŠUP įstaigą (-as).
3. Bendradarbiavimas bendrai naudojant esamą regiono NVŠ infrastruktūrą
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II alternatyva | Regiono savivaldybių pagrindu
Bendradarbiavimas centralizuotai skirstant NVŠ programų finansavimo lėšas

Alternatyvos bendradarbiavimo formoje siūloma,
kad įsteigta NVŠ regioninė įstaiga gautų viso
regiono savivaldybėms skirtas NVŠ lėšas ir
centralizuotai paskirstytų NVŠ paslaugų teikėjams
vykdantiems paslaugas regione. Kadangi ir šiuo
metu vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo
programų finansavimo ir administravimo tvarkos
aprašu, NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik
viena Mokinio pasirinkta NVŠ programa, nepaisant
to, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi, ši
taisyklė išliktų. Tačiau NVŠ teikėjams nereikėtų
teikti atskiroms savivaldybėms atliktų NVŠ
paslaugų ataskaitų jos teritorijoje, o vieną ataskaitą
NVŠ regiono įstaigai.
Perdavus NVŠ programų administravimą NVŠ
regiono įstaigai, išliktų 3 proc. taisyklė, 3 proc.
skaičiuotųsi nuo visam regionui skiriamų NVŠ lėšų.
Regioninė NVŠ įstaiga vykdytų visą NVŠ programų
organizavimo procesą: informacijos skelbimą, NVŠ
tiekėjo programų atitikties vertinimą, sutarčių su
NVŠ teikėjais sudarymas, NVŠ lėšų skirstymas ir
perskaičiavimas, programų stebėsena.

Privalumai Trūkumai

Regioninė su NVŠ paslaugomis 

susijusios informacijos sklaida

Didėjanti atskirtis tarp paslaugų 
organizatoriaus ir paslaugų gavėjo, 
mažesnis vietos gyventojų poreikių 
atitikimas

Vienodas NVŠ programų vertinimas bei 

patikros procedūros visame regione

Sudėtingas alternatyvos būdo 
įgyvendinimas, reikalaujantis naujos 
įstaigos sukūrimo bei reikalaujantis 
savivaldybių pritarimo dėl funkcijų 
regiono NVŠ įstaigai perdavimo

„Vieno langelio“ principo įgyvendinimas 

regione NVŠ paslaugų tiekėjo atžvilgiu

Vienodas NVŠ lėšų vienam mokiniui per 

mėnesį dydis visame regione

Finansuojant NVŠ programas prioritetas 

teikiamas STEAM krypties NVŠ 

programoms ir toms programų 

kryptims, kurių nevykdo švietimo 

teikėjai, veikiantys regione, o ne 

savivaldybėje
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II alternatyva | Regiono savivaldybių pagrindu
Bendradarbiavimas steigiant naują (-as) NVŠ / FŠUP įstaigą (-as)

Regioninė NVŠ įstaiga įvertinus NVŠ paslaugų
poreikį regiono mastu ir regiono strateginius tikslus
gali inicijuoti ir organizuoti naujos NVŠ / FŠUP
įstaigos regione steigimą.
Vadovaujantis LR švietimo įstatymo 42 str. regiono
savivaldybės taptų NVŠ / FŠUP įstaigos
dalininkėmis, steigimo sutartimi įsipareigotų
laikytis švietimo sistemos principų ir išpildyti
neformaliojo vaikų švietimo paskirties.
Regiono savivaldybės sutartimi nustatytų Steigėjų
(regiono savivaldybių) įnašų dydžius, kurie
paskirstomi atsižvelgiant į mokinių skaičių,
savivaldybės teritorijoje. Steigėjų (regiono
savivaldybių) turtines ir neturtines teises,
numatomos Viešųjų įstaigų įstatyme ir steigimo
dokumentuose. Regioninė NVŠ / FŠUP paslaugas
teikianti įstaiga užtikrintų kokybiškas NVŠ
paslaugas, nes galima nustatyti ilgalaikius ir
trumpalaikius NVŠ įstaigos paslaugų tikslus ir
uždavinius, apibrėžti prioritetus ir priemones
uždaviniams vykdyti.

Privalumai Trūkumai

Regioninė su NVŠ paslaugomis 

susijusios informacijos sklaida
Didėja administracinė našta

Prioritetinių regiono švietimo tikslų 

įgyvendinimas

Ne visiems regiono vaikams padidėtų 
prieinamumas

Ilgalaikis bendradarbiavimas regiono 

mastu

Gali išaugti kaštai dėl poreikio 
organizuoti pavėžėjimo paslaugas

Galimybė efektyviau panaudoti 

infrastruktūrą

Sudėtingas alternatyvos būdo 
įgyvendinimas, reikalaujantis naujos 
įstaigos sukūrimo bei reikalaujantis 
savivaldybių pritarimo dėl regioninės 
NVŠ įstaigai steigimo

Didėja paslaugų pasiūla
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II alternatyva | Regiono savivaldybių pagrindu
Bendradarbiavimas bendrai naudojant esamą regiono NVŠ infrastruktūrą

Visų regiono savivaldybių bendradarbiavimas būtų
pagrįstas esamos NVŠ infrastruktūros efektyviu
panaudojimu ir išlaikymo kaštų pasidalinimu,
siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas,
reikalavimus atitinkančią infrastruktūrą. Regiono
mastu siekiant bendradarbiauti panaudojant
vienos regiono savivaldybės turimą NVŠ
infrastruktūrą Regiono plėtros taryba atlieka
regiono NVŠ / FŠUP įstaigų kaštų analizę. Atliekama
konkrečių paslaugų, dėl kurių siekiama
bendradarbiauti, kaštų analizė, kurios pagalba
nustatoma pilna NVŠ paslaugos kaina, įtraukus
infrastruktūros išlaikymo kaštus.
Regiono savivaldybės sudarytos sutarties pagrindu
nustato NVŠ paslaugų susidariusio skirtumo tarp
pilnos kainos ir patvirtinto įkainio už NVŠ paslaugą
kompensavimo sąlygas.
Regiono mastu išlaikant infrastruktūrą (ypač
brangią, pvz., baseinas, laboratorija ir pan.),
atsiranda prielaidos sudaryti kokybiškos ugdymo
sąlygas. Pagerėjus teikiamų paslaugų kokybei bei jų
prieinamumui bus geriau tenkinama neformaliojo
ugdymo paklausa pagal NVŠ paslaugų gavėjų
poreikius.

Privalumai Trūkumai

Galimybė efektyviau panaudoti regiono 

NVŠ infrastruktūrą ir dalintis išlaikymo 

kaštais

Gali išaugti kaštai dėl poreikio 
organizuoti pavėžėjimo paslaugas

Geresnė paslaugų kokybė
Ne visiems regiono NVŠ paslaugų 
gavėjams padidėtų prieinamumas

Geresnis įstaigos, kurios infrastruktūra 

naudojama, užimtumas

Gali išaugti organizavimo kaštai (dėl 
papildomų bendradarbiavimo veiklų)

Platesnė su NVŠ paslaugomis susijusios 

informacijos sklaida

Alternatyvos įgyvendinimo procesas ir 
poveikis būtų priklausomas nuo 
savivaldybių iniciatyvos

Yra rizika, kad savivaldybė, kuriai 
nepriklauso turtas nenorės prisidėti 
prie infrastruktūros išlaikymo
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Geriausiai vertinamas alternatyvus paslaugų organizavimas savivaldybių bendradarbiavimo 
pagrindu 

Kriterijai

0 alternatyva I alternatyva II alternatyva

Esama situacija
Savivaldybių bendradarbiavimo 

pagrindu
Regiono savivaldybių 

bendradarbiavimo pagrindu

Valdytojas / organizatorius Savivaldybė Savivaldybė
Regiono plėtros tarybos įsteigta 

VšĮ

Organizatorių sk. 60 54 10

Efektyvus infrastruktūros
panaudojimas

1 2 2

Informacinių technologijų galimybių
išnaudojimas

– – –

Organizatorių skaičius – – –

Administracinio personalo
kompetencija

3 3 2

Vieninga komunikacija ir jos sklaida 1 2 3

Savivaldybių bendradarbiavimo
galimybės

2 3 1

Paslaugų organizavimo išlaidos – – –

Paslaugos prieinamumo pokytis 2 3 2

Kokybinių lūkesčių teikėjams
vienodumas

– – –

Paslaugų poreikio atliepimas 3 3 2

Iš viso 12 16 12
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Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyvos įgyvendinimas (1 / 2)

Teisės aktų pokyčiai:

Teisės aktas Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyva

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų 
skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

• įtraukti punktą, leisiantį NVŠ teikėjams nebesudaryti sutarties su tais pačiais NVŠ paslaugos gavėjais, jei jie

mokslo metų eigoje keičia NVŠ programą (arba NVŠ teikėją), su kuriais jau buvo sudarę paslaugų teikimo

sutartį;

• nurodyti atsiskaitymo ir vaikų, dalyvaujančių NVŠ veiklose, apskaitos tvarką bei numatyti, kaip būtų

atsiskaitoma su NVŠ teikėju, susiklosčius ilgos ligos ir kitiems atvejams;

• įtraukti punktą, leisiantį vienoje savivaldybėje akredituotą NVŠ programą teikti ir kitose savivaldybėse,

suteikiant vienodas šios programos finansavimo iš NVŠ krepšelio galimybes.
Savivaldybių neformaliojo vaikų 
švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 
tvarkos aprašai 

Aprašai analogiškai turi būti atnaujinami pagal priimtus Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašo pakeitimus (pateikta aukščiau).

Neformaliojo vaikų švietimo programų 
įgyvendinimo kokybės stebėsenos 
aprašai

Pakoreguoti ir suvienodinti savivaldybėse taikomų aprašų turinį, pritaikant jį universaliam bendradarbiaujančių
savivaldybių naudojimui.

Organizacinių struktūrų pokyčiai

Įmonė / įstaiga Esama situacija Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyva

Ministerija Pakeitimų nenumatoma Pakeitimų nenumatoma

Savivaldybės Pakeitimų nenumatoma
NVŠ paslaugų organizavimo funkcijas įgyvendina dvi bendradarbiaujančios žiedinės
savivaldybės (miesto ir rajono)

NVŠ teikėjas Pakeitimų nenumatoma Pakeitimų nenumatoma



18

Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyvos įgyvendinimas (2 / 2)

Laiko ir finansinių sąnaudos:

Esama situacija I alternatyva

Laiko sąnaudos, val. Finansinės sąnaudos, Eur Laiko sąnaudos, val. Finansinės sąnaudos, Eur

929 12 030,46 746 9 626,19

Pajamos

Analizuojant esamą savivaldybėse vykstantį NVŠ organizavimo procesą, neužfiksuota jokių pajamų nei savivaldybių, nei valstybės
biudžetams.

Sukuriama socialinė-ekonominė nauda:

Savivaldybė Klaipėdos m. Utenos r. Panevėžio r. Birštono Vilniaus m. Marijampolės Kauno r. Jurbarko r.

Socialinė-
ekonominė
nauda, Eur

76,45 20,96 64,12 9,86 610,34 55,49 377,30 78,91

Dėl sistemos „Emokykla“ modernizavimo sukuriama socialinė-ekonominė nauda, Eur 

Dėl išvengtų auklės samdymo išlaidų atsirandanti bendra socialinė-ekonominė nauda savivaldybių bendradarbiavimo atveju, mln. Eur

Savivaldybė Vilniaus grupė Kauno grupė Klaipėdos grupė Šiaulių grupė Panevėžio grupė Alytaus grupė

Savivaldybių bendradarbiavimo alternatyva 135 102 69 53 29 17
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Rekomendacijos dėl neformaliojo vaikų šveitimo paslaugų organizavimo

Rekomendacija Paaiškinimas

Sistemos „Emokykla“ 
modernizavimas

Pagrindinė priemonė, galinti užtikrinti sklandesnį tiek sutarčių pasirašymo / surinkimo procesą, tiek palengvinti NVŠ
krepšelio mobilumą, yra sutarčių pasirašymo skaitmenizavimas. Anot savivaldybių atstovų, perkeliant sutarčių pasirašymą
į virtualią erdvę, būtų įmanoma pritaikyti skaitmeninius sprendimus, leisiančius užfiksuoti netikslumus sutarties
pasirašymo metu.
Tokiu būdu būtų galima 85 proc. sutrumpinti sutarčių pasirašymui skiriamą laiką bei eliminuoti sutarčių talpinimo į
sistemą veiklą, kadangi sutartys būtų sudaromos virtualiai.
Vertinama, kad modernių sprendimų įdiegimas leistų procese sutaupyti vidutiniškai 11,8 proc. viso proceso laiko
resursų ir 12,2 proc. viso proceso finansinių išlaidų, patiriamų organizuojant paslaugas, finansuojamas per NVŠ
krepšelį.

Atsiskaitymo už NVŠ 
paslaugas tvarkos 

griežtinimas

Vertinama, kad pritaikant itin griežtai reglamentuotą atsiskaitymo už NVŠ paslaugas tvarką, galėtų būti eliminuotas
organizavimo proceso etapas „nepanaudotų lėšų grąžinimas“.
Rekomenduojama, savivaldybėms su NVŠ teikėjais sudarant sutartis, jose pateikti aiškius mokinių registravimo sistemoje
ir atsiskaitymo už NVŠ paslaugas reikalavimus, o atsiskaitant už lėšas, vertinti tik faktinį pateikiamą mokinių lankymo
įrodymą už praėjusį laikotarpį ir jau suteiktas paslaugas be galimybių nukelti atsiskaitymo laikotarpius ir numatant force
majeure situacijų sprendimus (pvz., ilgalaikis NVŠ teikėjo nedarbingumas dėl sveikatos priežasčių).
Vertinama, kad minėti sprendimai leistų procese sutaupyti vidutiniškai 0,6 proc. viso proceso laiko resursų ir 1,7 proc.
viso proceso finansinių išlaidų, patiriamų vykdant paslaugų, finansuojamų per NVŠ krepšelį, finansavimą.

NVŠ paslaugų 
poreikio vertinimo 

vykdymas

Siekiant savivaldybėse lėšas skirti kuo tikslingiau bei užtikrinti kuo geresni visuomenės NVŠ paslaugų poreikio išpildymą,
rekomenduojama savivaldybėse pradėti vykdyti NVŠ paslaugų poreikio vertinimą. Turint omenyje šio proceso
sudėtingumą, rekomenduojamą tokias vertinimo procedūras vykdyti kas 2–3 metus arba stambinti poreikio vertinimą ir jį
vykdyti ne atskirose savivaldybėse, o regiono mastu.
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