
 

 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M AS 

 

 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR 

JO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2020 m. vasario 28 d. Nr. TS- 

Rokiškis 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 

18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-342 „Dėl 

Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“ 3 

punktu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

 1. Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų 

veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).  

 2. Pripažinti netekusiu galios Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 

d. sprendimą Nr. TS-12.216 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras        Ramūnas Godeliauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kniazytė 



 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybai 

 

TEIKIAMO SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR JO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS 

UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.  

 Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos 

kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą (toliau- Aprašas), siekiant nustatyti neformaliojo vaikų 

švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo 

teikėjų (įstaigų, įmonių, laisvųjų mokytojų, organizacijų ar jų padalinių) (toliau – NVŠ teikėjai) 

veiklos įsivertinimo ir veiklos vertinimo sampratą, metodiką, išorinio vertinimo organizavimą ir 

vykdymą.  

 Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 

Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342. 

 Sprendimo projekto esmė.  

 Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 6 dalį: „Neformaliojo švietimo 

mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarką nustato savivaldybės mokyklos savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija“ - (Taryba).  

 NVŠ teikėjų veiklos vertinimas/įsivertinimas – naudingas procesas: suteikia teikėjui 

galimybę girdėti vaikų, tėvų, kolektyvo ir vertintojų nuomonę, atkreipia dėmesį į ugdymo proceso 

kokybę ir nuteikia pozityviems pokyčiams.  

 Galimos pasekmės, priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą: 

 teigiamos – bus laikomasi teisės aktuose nustatytų nuostatų; 

 neigiamos – nebus.  

 Kokia sprendimo projekto nauda Rokiškio rajono gyventojams. Padidės 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų 

neformaliojo vaikų švietimo teikėjų (įstaigų, įmonių, laisvųjų mokytojų, organizacijų ar jų 

padalinių) veiklos kokybė ir rajono gyventojų vaikai gaus kokybiškesnes paslaugas. 

 Finansavimo šaltiniai ir lėšų poreikis. Išoriniam vertinimui organizuoti ir vykdyti bus 

reikalingos savivaldybės biudžeto lėšos (1 mokyklos išorės vertinimas iki 600 eurų). 

 Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais. 

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė    Danutė Kniazytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


