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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
D Ė L KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
PROGRAMŲ FINANSAVIMO
2022 m. balandžio
d. Nr. AVGargždai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8
punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais, Neformaliojo vaikų švietimo programų (toliau – NVŠ)
finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų
finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 ir 5 punktais:
1 . T v i r t i n u Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų
finansavimo sutarties formą (pridedama).
2. N u s t a t a u :
2.1. 15,00 eurų lėšų sumą vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį;
2.2. 20,00 eurų lėšų sumą vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį:
2.2.1. STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities),
Mathematics) krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir
matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas;
2.2.2. į 9–10 ir I–IV gimnazijų klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos;
2.2.3. NVŠ programų kryptims, kurių nevykdo NVŠ švietimo teikėjai, veikiantys Klaipėdos
rajono savivaldybėje.
2.3. maksimalų 30 mokinių skaičių NVŠ programos įgyvendinimo grupėje.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo
administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, LT92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio
Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Direktorius

Justas Ruškys

Forma patvirtinta
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. balandžio d. įsakymu Nr.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
PROGRAMŲ FINANSAVIMO SUTARTIS
20__ m. ________________
Gargždai

d. Nr. _____

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama
Administracijos direktoriaus __________________, veikiančio pagal Administracijos nuostatus ir
(vardas, pavardė)

_______________________________, atstovaujama direktoriaus _______________, veikiančio(-ios)
(neformaliojo vaikų švietimo programos vykdytojas)

(vardas, pavardė)

pagal _______________________________________________ (toliau – NVŠ programos vykdytojas),
(nuostatus, verslo pažymėjimo ar individualios veiklos pažymos numeris, data)

vadovaudamiesi Neformaliojo vaikų švietimo 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“, sudarė šią Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo
programų finansavimo sutartį (toliau – Sutartis):
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Neformaliojo vaikų švietimo programos __________________ (toliau – NVŠ programa),
(NVŠ programos pavadinimas)

kodas __________________, įgyvendinimas.
(NVŠ programų registro kodas)

2. NVŠ programos įgyvendinimo trukmė nuo 20__ m. _________ d. iki 20__ m. _________ d.
3. NVŠ programoje dalyvauja ____ vaikai.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
4. Administracija įsipareigoja:
4.1. skirti NVŠ programos vykdytojui, vadovaujantis Aprašo 37 punktu, už
__________________ iki ________ (__________________________) (toliau-Lėšos) šios Sutarties 1
(programos vykdymo laikotarpis)

(suma)

(suma žodžiais)

punkte nurodytai NVŠ programai(oms) vykdyti;
4.2. pervesti ____________________ mėnesio lėšas NVŠ programos vykdytojui vadovaujantis
(programos vykdymo laikotarpis)

Administracijos direktoriaus įsakymu, parengtu pagal mokinių skaičių, fiksuotą paskutinę mėnesio
darbo dieną 14.00 val., Mokinių registre.
5. NVŠ programos vykdytojas įsipareigoja:
5.1. įgyvendinti NVŠ programą, naudodamas Lėšas pagal Administracijos asignavimų
valdytojo patvirtintą programos sąmatą, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, laikydamasis
galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;
5.2. pateikti NVŠ programą lankančių vaikų sąrašą, gautą iš Mokinių registro. Šis sąrašas yra
Sutarties dėl NVŠ lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tarp NVŠ teikėjo ir Administracijos pagrindas;
5.3. Lėšas naudoti tik pagal tikslinę paskirtį:
5.3.1. NVŠ mokytojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms;
5.3.2. ugdymo priemonėms ir kitoms išlaidoms, susijusioms su NVŠ programos vykdymu.
5.4. lėšas apskaityti teisės aktų nustatyta tvarka;
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5.5. ketvirčiui pasibaigus per 5 darbo dienas Administracijos Centrinei buhalterijai pateikti
biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, parengtą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija);
5.6. gautas ir nepanaudotas lėšas grąžinti į Administracijos sąskaitą iki 20__ m. _________ d.;
5.7. grąžinti Administracijai gautas lėšas, kurias Administracija pripažino netinkamomis
finansuoti;
5.8. raštu informuoti Administraciją apie rekvizitų pakeitimus;
5.9. sudaryti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) NVŠ teikimo sutartis, jose nurodant, kad
paslaugos kaina tėvams (globėjams, rūpintojams) mažinama:
5.9.1. vienu NVŠ krepšelio dydžiu mokiniui, išskyrus mokinius, turinčius Mokinių registre
nurodytų vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
5.9.2. dviem NVŠ krepšelio dydžiais mokiniui, turinčiam Mokinių registre nurodytų vidutinių,
didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
5.10. pateikti Administracijos Švietimo ir sporto skyriui popietines arba elektronines NVŠ
mokymo sutarčių kopijas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo NVŠ mokymo sutarčių pasirašymo;
5.11. šios Sutarties 1 punkte nurodytos NVŠ programos veiklas įgyvendinti ne mažiau, kaip 2
pedagogines valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį;
5.12. iki NVŠ programos vykdymo pradžios Neformaliojo švietimo programų registre (toliau
– NŠPR) pažymėti NVŠ programos vykdymo vietą (nuotolinio ugdymo atveju – skaitmeninę ugdymo
platformą) ir laiką (pedagoginėmis valandomis) ir duomenis atnaujinti pagal poreikį. Nesant galimybės
atnaujinti duomenų, informaciją apie pakeitimus pateikti Administracijos Švietimo ir sporto skyriui el.
paštu;
5.13. užtikrinti NVŠ programos turinio vykdymo kokybę ir priežiūrą;
5.14. vykdyti mokinių NVŠ užsiėmimų lankomumo apskaitą vadovaujantis galiojančiais
Savivaldybės teisės aktais;
5.15. iki kito mėnesio 5 d. pateikti Administracijos Švietimo ir sporto skyriui el. paštu
finansuojamo laikotarpio užsiėmimų lankomumo ataskaitą;
5.16. turėti programos vykdytojų asmens medicinines knygeles (sveikatos pasas) (forma Nr.
F048/a) ar jų kopijas;
5.17. turėti Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus ar jų kopijas;
5.18. patalpose, kuriose vykdomos NVŠ programos, visiems pasiekiamoje vietoje turi būti
įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti Įmonės pirmosios pagalbos
rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją
medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.
5.19. pristatyti programą visuomenei (per žiniasklaidos priemones, leidinius, susitikimus su
visuomene, internetinėje svetainėje ir pan.).
5.20. Administracijai pageidaujant, pateikti papildomą informaciją apie NVŠ programos
įgyvendinimo eigą.
6. Administracija turi teisę:
6.1. kontroliuoti pagal šią Sutartį skirtų Lėšų tikslinį panaudojimą;
6.2. reikalauti grąžinti į Administracijos sąskaitą pagal šią Sutartį NVŠ programos vykdytojui
pervestą lėšų sumą, jeigu paaiškėja, kad NVŠ programos vykdytojas naudoja NVŠ programai skirtas
Lėšas ne pagal paskirtį arba nelankantis mokinys yra išbrauktas iš Programą lankančių mokinių sąrašo.
6.3. tikrinti, kaip NVŠ programos vykdytojas laikosi Aprašo reikalavimų ir šios Sutarties
sąlygų.
III. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS
7. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 20__ m. ______________ d.
atsiskaičius už NVŠ programos vykdymą ir skirtų lėšų panaudojimą.
8. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:
8.1. šalių susitarimu;
8.2. kai šalys nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus.
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9. Nutraukiant Sutartį prieš terminą, viena šalis turi raštu įspėti apie tai kitą šalį prieš 30
kalendorinių dienų.
10. Nutraukus šią Sutartį NVŠ programos vykdytojas nedelsiant grąžina pervestas pagal šią
Sutartį lėšas į Administracijos sąskaitą. NVŠ programos vykdytojui negrąžinus lėšų, Administracija turi
teisę skirtą lėšų sumą išieškoti teisės aktų nustatyta tvarka.
IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
11. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, laikantis
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
12. Programa laikoma įvykdyta NVŠ programos vykdytojui įgyvendinus NVŠ programoje
numatytas veiklas ir priemones, pateikus Administracijai visus šios sutarties 5.5. ir 5.6. punktuose
nurodytus dokumentus ir grąžinus į Administracijos sąskaitą NVŠ programai vykdyti skirtas, bet
nepanaudotas lėšas.
13. NVŠ programos vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už NVŠ programoje
dalyvaujančių vaikų saugą, sveikatos priežiūrą (turėti sveikatos pažymų kopijas), higienos sąlygas ir
veiklos organizavimo kokybę.
14. NVŠ programos vykdytojas užtikrina NVŠ programos vykdymo kokybę, o NVŠ programos
įgyvendinimo priežiūrą vykdo Administracijos Švietimo ir sporto skyrius.
15. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nuostatomis.
16. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.
17. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai
šaliai.
V. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI
ADMINISTRACIJA
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

NVŠ PROGRAMOS VYKDYTOJAS

Kodas 188773688
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Tel. (8 46) 452238
Faks. (8 46) 452163
El. p. svietimas@klaipedos-r.lt
A.s. Nr. LT914010040200266302
Bankas Luminor Bank, AB
Banko kodas 40100
Įregistruota Juridinių asmenų registre

Kodas
Adresas
Tel.

____________________________________
(pareigų pavadinimas)

_______________________________

El. p.
A.s. sąskaitos Nr.
Bankas
Banko kodas
_______________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________

(vardas ir pavardė)

_______________________________
(parašas)

A.V.

(vardas ir pavardė)

_________________________________
(parašas)

A.V.
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