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                                                          Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio

10 d. įsakymu „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“, 3 punkto 3 papunkčiu ir 25 punktu:

1. S u d a r a u Vilkaviškio rajono savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo (toliau

– NVŠ) programų atitikties reikalavimams vertinimo komisiją (toliau – komisija):

1.1. Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros

ir sporto skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

1.2. Daiva Gvazdaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros

ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  (komisijos sekretorė);

1.3. Raimonda Kurauskienė, Vilkaviškio muzikos mokyklos neformaliojo vaikų švietimo

mokytoja metodininkė;

1.4. Danguolė Gudeliauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo

reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

1.5. Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro vadovas.

2. T v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo

programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. B-ĮV-67 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo,

atsakingo asmens skyrimo ir komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius        Vitas Gavėnas

Parengė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

Daiva Gvazdaitienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės  administracijos 

direktoriaus 2022 m. gegužės     d.

įsakymu Nr. B-ĮV-

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LYGMENS NEFORMALIOJO VAIKŲ

ŠVIETIMO PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO KOMISIJOS 

DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) lygmens neformaliojo vaikų

švietimo (toliau – NVŠ) programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos darbo reglamentas

(toliau – Reglamentas) nustato Savivaldybės lygmens NVŠ programų (toliau – programų) vertinimo

komisijos uždavinius, darbo funkcijas ir organizavimo tvarką bei jos narių teises ir pareigas.

2. Programų vertinimo tikslas – užtikrinti, kad Valstybės biudžeto ir (ar) Europos Sąjungos

finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (toliau – lėšos), skirtos Savivaldybės lygmens NVŠ

programoms įgyvendinti, būtų paskirstytos teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančių NVŠ

programų teikėjams.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo

ir administravimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo

programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei šiuo Reglamentu.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SAVIVALDYBĖS LYGMENS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOMS

4. Programos privalo atitikti NVŠ programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo

(toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m.

sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir

administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus:

4.1. atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto NVŠ paskirtį;

4.2. būti registruotos Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR), nurodant

programos aprėptį (lygmenį);

4.3. trukti ne mažiau kaip 6 (šešis) mėnesius ir 8 (aštuonias) pedagogines valandas per

mėnesį mokiniui.

III SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI,  DARBO FUNKCIJOS,

DARBO ORGANIZAVIMAS, TEISĖS IR PAREIGOS

5. NVŠ teikėjų paraiškas (toliau – paraiška) dėl savivaldybės lygmens NVŠ programų,

vertina Vilkaviškio rajono savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties

reikalavimams vertinimo komisija (toliau – komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių, įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų

vertintojų, turinčių patirties NVŠ srityje.

 6. Komisijos uždaviniai:

 6.1. paraiškas vertinti du kartus per kalendorinius metus:

 6.1.1. registruotas NŠPR iki birželio 1 d., įvertinti iki birželio 20 d.;

 6.1.2. registruotas NŠPR iki spalio 1 d., įvertinti iki spalio 20 d.
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6.2. vykdydama savo funkcijas, vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, konfidencialumo,

teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

7. Komisija, įvertinusi NŠPR registruotų programų atitiktį pagal Aprašo 2 priede nurodytus

kriterijus, gali priimti tokius sprendimus:

7.1. sudaryti galimybę NVŠ teikėjui pašalinti trūkumus (jeigu jie neesminiai) po prašymo

pateikimo per 3 (tris) darbo dienas;

7.2. pateikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl:

7.2.1. programų atitikties patvirtinimo / nepatvirtinimo;

7.2.2. lėšų skyrimo NVŠ programoms įgyvendinti;

7.2.3. programos atitikties panaikinimo dėl nustatytų pažeidimų;

7.2.4. kitokių su NVŠ programų vertinimu susijusių sprendimų.

8. Vieną paraišką vertina 2 (du) komisijos nariai, užpildydami NVŠ programos vertinimo

formą (Aprašo 2 priedas) (toliau – Vertinimo forma) ir nustato, ar NVŠ programa atitinka

reikalavimus. Jei dviejų komisijos narių sprendimas dėl NVŠ programų atitikties nesutampa, paraišką

vertina trečias komisijos narys, kurio sprendimas yra galutinis.

9. Komisijos narys negali vertinanti paraiškų, kurias pateikė NVŠ teikėjai, susiję su

komisijos nariu ryšiais, neleidžiančiais priimti objektyvaus sprendimo.

10. Programa atitinka reikalavimus, jeigu paraiška atitinka ne mažiau kaip 3 (tris) Vertinimo

formoje nustatytus kriterijus, o visus kitus kriterijus atitinka iš dalies.

11.  Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

11.1. gauti iš paraiškos teikėjo ir kitų institucijų duomenis ir (ar) dokumentus, reikalingus

paraiškai įvertinti;

11.2. prašyti patikslinti paraiškos teikėjo pateiktą informaciją pagal 6.1. papunktyje nustatytą

terminą.

              12. Komisijos nariai, vykdydami savo funkcijas, privalo:

12.1. užpildyti komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaraciją

(Aprašo 3 priedas); 

12.2. užtikrinti informacijos, susijusios su jų veikla komisijoje, konfidencialumą, kol

nepriimtas galutinis sprendimas dėl NVŠ programos įvertinimo; 

12.3. laiku pateikti NVŠ programos atitikties reikalavimams vertinimą, parengtą pagal

Vertinimo formą.

13. Komisijai vadovauja komisijos pirmininkas, kuris vertina paraiškas, organizuoja

komisijos darbą ir atsako už komisijos vykdomas funkcijas.  

14. Komisijos sekretorius:

14.1. vertina paraiškas, kviečia komisijos posėdžius, organizuojamus tiesioginiu arba

nuotoliniu būdu, per 5 darbo dienas, nuo įvykusio posėdžio datos, surašo protokolą. 

14.2. teikia reikalingą informaciją komisijos nariams ir paraiškų teikėjams;

14.3. rengia sutarties, pasirašomos tarp Savivaldybės administracijos direktoriaus ir NVŠ

teikėjo (toliau – sutartis), projektus, koordinuoja sutarčių pasirašymą;

14.4. vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus.

15. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos

narių.

16. Komisijos sprendimai posėdyje priimami dalyvaujančių komisijos narių bendru

sutarimu, o, nesutarus, balsuojant (posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma). Jeigu komisijos

balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas.

17. Kiekvienas komisijos narys turi teisę inicijuoti komisijos posėdžio sušaukimą, pateikus

komisijos pirmininkui motyvuotą reikalavimą sušaukti posėdį.

18. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

19. Jeigu visi komisijos nariai siūlo paraiškos teikėjui pašalinti NVŠ programos trūkumus

per nurodytą terminą, pakartotinas komisijos posėdis nėra šaukiamas.
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20. Komisija Savivaldybės administracijos direktoriui teikia tvirtinti Savivaldybės lygmens

NVŠ programų reikalavimus atitinkančių ir neatitinkančių sąrašus iki einamųjų metų birželio 30 d.

arba iki spalio 30 d. 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Savivaldybės lygmens NVŠ

programų sąrašas, skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt kartu su kvietimu

pasirinkti NVŠ programą.

22. Už NVŠ programos vykdymo kokybę atsako NVŠ teikėjas.

23. NVŠ programų ir Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

24. Šį Reglamentą keičia ar pripažįsta netekusiu galios Savivaldybės administracijos

direktorius.

__________________
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