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NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIŲ PASKIRSTYMO 

VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBE „ŠATRIJA“ TVARKA 

 

1. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelių (toliau - NVŠ krepšelis) paskirstymo Vilniaus 

vaikų ir jaunimo klube „Šatrija“ (toliau - Klubas) tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja 

neformaliojo vaikų švietimo krepšelių paskirstymą Klubo ugdytiniams. 

2. Teisę pasinaudoti NVŠ krepšeliu Klube turi kiekvienas mokyklinio amžiaus Klubo          

ugdytinis nepriklausomai nuo jo socialinės padėties. 

3. Ugdytiniai turi galimybę pasinaudoti NVŠ krepšeliu atsižvelgiant į Vilniaus miesto          

savivaldybės NVŠ krepšelių skaičių, skirtą Klubui. 

4. Norintis pasinaudoti NVŠ krepšeliu ugdytinio tėvas/globėjas/rūpintojas (toliau – Paslaugų 

gavėjas), turi būti pasirašęs su Klubu neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartį ir             

vienašališkai užpildęs 1 priedą prie neformaliojo ugdymo paslaugų sutarties (toliau - Priedas).  

 

5. NVŠ krepšelis skirstomas pagal nustatytus prioritetus šia eilės tvarka: 

5.1. globos namų ugdytiniams, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionato vaikams,        

našlaičiams, globotiniams, ugdytiniams su negalia, pateikus tai įrodančius dokumentus; 

5.2. socialinės paramos ir pašalpos gavėjams, pateikus tai įrodančius dokumentus; 

5.3. ugdytiniui, gyvenančiam tik su vienu iš tėvų, pateikus tai įrodančius dokumentus; 

5.4. dviem ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, lankantiems Klubo programas; 

5.5. ugdytiniui iš daugiavaikės šeimos, pateikus tai įrodančius dokumentus; 

5.6. ne pirmus metus Klubą lankantiems ugdytiniams;  

5.7. ugdytiniams, Klube lankantiems 2 ir daugiau būrelių; 

 

6. Ugdytiniams, kuriems netaikomi aukščiau išvardinti prioritetai, NVŠ krepšelis skiriamas 

bendra eilės tvarka pagal priedo pateikimo datą. 

7. Paslaugų gavėjas bus informuojamas elektroniniu paštu arba trumpąja SMS žinute apie 

tai, kad Klube ugdytiniui skirtas arba neskirtas NVŠ krepšelis. 

8. Klubo direktoriaus parašu tvirtinami tik tie Priedai, kai ugdytiniui Klube yra skiriamas 

NVŠ krepšelis. 

9. Priedas, kuris nepatvirtintas abiejų šalių parašais, laikomas negaliojančiu. 

10. Paslaugų gavėjas sutarties Priedą gali atsiimti Klube tik tada, kai gauna informaciją apie 

NVŠ krepšelio skyrimą. 

11. Ugdytiniui, Klube turinčiam NVŠ krepšelį ir nusprendusiam pakeisti Klube lankomą 

programą į kitą Klube esančią akredituotą programą, jo turėtas tikslinis NVŠ finansavimas 

išsaugomas naujai Klube pasirinktai programai. 

12. Paslaugų gavėjui nutraukus su Klubu neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo 

sutartį, NVŠ finansavimas Klube ugdytiniui stabdomas, o jo turėtas Klube NVŠ krepšelis skiriamas 

kitam Klubo ugdytiniui, remiantis šios tvarkos 5 ir 6 punktais. 

 

_____________________________ 


