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Nacionalinis švietimo NVO tinklas (toliau – Asociacija) – nepolitinė organizacija,
bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis
organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.
Asociacijos veiklos tikslai:
- siekti švietimo kokybės gerinimo;
- plėtoti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios
institucijomis ir stiprinti Lietuvos nevyriausybinių švietimo organizacijų institucinius gebėjimus;
- atstovauti Asociacijos narių interesams bei viešajam interesui.
Asociacijos veiklos uždaviniai:
- stebėti ir analizuoti švietimo srities teisės aktų rengimą ir priėmimą;
- inicijuoti teisės aktų rengimą, teikti pasiūlymus teisės aktams;
- formuoti ir kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti švietimo politiką;
- atstovauti nevyriausybinių švietimo organizacijų interesams vietos, nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmenimis;
- stiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, diegti gero
valdymo principus, veiklos kokybės standartus bei savireguliacijos mechanizmus;
- stiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų dalyvavimo sprendimų priėmime gebėjimus;
- deleguoti atstovus į valstybės institucijų tarybas, komisijas, komitetus, darbo grupes ir kitus
sprendimų priėmimo darinius;
- viešinti Asociacijos ir jos narių veiklą bei rezultatus;
- įgyvendinti ir kitus uždavinius, atitinkančius Asociacijos tikslus.
2020 metais su kitais Tinklo nariais pagal projektus „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis
sąlygomis“ (finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos) bei „Efektyvesnės švietimo sistemos link. Partnerystės su NVO stiprinimas“
(finansuotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) įgyvendintos žemiau nurodytos veiklos:
1. Tinklo stiprinimas ir atstovavimas. Per 2020 m. surengti 3 Tinklo narių susitikimai, kurių metu
atnaujintas Tinklo veiklos planas, aptarti aktualūs veiklos klausimai bei projektų įgyvendinimo
rezultatai.
Surengti 6 Tinklo narių gebėjimų stiprinimo renginiai:

- 4 kibernetinio saugumo ir atsparumo dezinformacijai mokymai;
- Paskaita ir diskusija apie naujausias švietimo filosofijas su prof. G. Mažeikiu ir prof. L.
Duobliene;
- Seminaras apie asmens duomenų apsaugos ir privatumo taisyklių taikymą.
Parengti iki šiol bendradarbiavimo pagrindu veikusios Nacionalinio Trečiojo amžiaus universitetų
(TAU) tinklo asociacijos įstatai, 2020-11-17 įvyko TAU asociacijos steigiamasis susirinkimas.
Tinklo atstovai yra Lietuvos švietimo tarybos, Bendrojo ugdymo tarybos, Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo tarybos, Nevyriausybinių organizacijų tarybos, Nacionalinės NVO koalicijos, 2014–2020
m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto, Atviros Vyriausybės darbo
grupės, kitų komitetų bei darbo grupių nariai.
2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktis:
- Atlikta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, besimokančių specialiosiose mokyklose
bei įtraukties į bendrojo ugdymo mokyklas situacijos analizė;
- Pateiktas siūlymas dėl Švietimo įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIIIP-4913 LRS Švietimo ir
mokslo komitetui bei LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai apie įtraukties bei mokymosi
galimybių vaikams su individualiais (specialiaisiais) ugdymosi poreikiais užtikrinimą
(http://svietimotinklas.lt/tinklo-siulymai-del-svietimo-istatymo-pakeitimo-projekto-nr-xiiip-4913/)
- Pateikti siūlymai dėl įtraukties užtikrinimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų
ugdymo rodiklio Nacionaliniam pažangos planui (http://svietimotinklas.lt/wpcontent/uploads/2020/10/Del-NPP-projekto-2020-09-04.pdf)
- Spalio-lapkričio mėnesiais dalyvauta viešosiose konsultacijose dėl šio plano parengimo
(https://www.smm.lt/web/lt/veikla/viesosios-konsultacijos/viesosios-konsultacijos-del-itrauktiessvietime)
- Pateikti siūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių įtraukties (3.2 uždavinys) bei suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą (3.4
uždavinys), viešųjų paslaugų perdavimo nevyriausybinėms organizacijoms (7.2 uždavinys) rodiklių
švietimo plėtros programoje (http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2020/10/Siulymai-SPP2020-09-10-.pdf)
3. Mokymosi visą gyvenimą sistema ir vyresniųjų suaugusiųjų švietimas.
- Kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija atliktas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
įgyvendinimo šalies regionuose tyrimas (https://svietimotinklas.lt/tyrimas/neformaliojosuaugusiuju-svietimo-igyvendinimas-lietuvos-regionuose/). Dokumentas išplatintas nacionalinėms
švietimo institucijoms, savivaldybėms, socialiniams ir ekonominimas partneriams, veikiantiems
neformaliojo suaugusiųjų švietimo, mokymosi visa gyvenimą srityse.
- Atlikta analizė “Ar galime rinktis nesimokyti? Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos - mokymosi visą
gyvenimą sistemos dalis”
- Pateikti siūlymai Vyriausybei dėl trečiojo amžiaus universitetų veiklos perspektyvų
(http://svietimotinklas.lt/wp-content/uploads/2020/10/Elektroninio-dokumentonuora%C5%A1as.pdf)
- Pateikti siūlymai LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui dėl patalpų panaudos bei
rekomendacijos ŠMSM NSŠ sistemos tobulinimui.
- 2 Švietimo NVO tinklo atstovai (vyresniųjų suaugusiųjų ir suaugusiųjų švietimo srityse) deleguoti
ir įtraukti į Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybą, 2020 m. įvyko du posėdžiai, pateikti siūlymai
dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo pakeitimų.
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- Parengtas skyrius Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo leidiniui AR
UŽTIKRINAME GYVENTOJŲ SOCIALINES TEISES? (1 PRINCIPAS – ŠVIETIMAS,
MOKYMAS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ) https://www.smtinklas.lt/wpcontent/uploads/2020/10/Skurdas-ir-socialine-atskirtis_2020.pdf
4. Pilietiškumo ugdymo turinio ir įgyvendinimo modelio formaliajame ir neformaliajame
ugdyme rengimas.
- Pateikti siūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Finansų ministerijai ir Seimo švietimo ir
mokslo komitetui dėl pilietiškumo ugdymo (4K modelio sukūrimo) įtraukimo į Ateities ekonomikos
DNR planą https://svietimotinklas.lt/tinklo-siulymai-del-pilietiskumo-ugdymo-ateitiesekonomikos-dnr-plane/
- Pateikti siūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei švietimo agentūrai ir
Bendrojo ugdymo programų rengėjams dėl atnaujinamų bendrojo ugdymo programų bendrųjų
kompetencijų aprašų bei socialinio ugdymo ir pilietiškumo pagrindų programų projektų
(https://svietimotinklas.lt/tinklo-pasiulymai-atnaujinamam-bendrojo-ugdymo-turiniui/ ;
https://svietimotinklas.lt/bendrojo-ugdymo-programu-projektuose-esminiai-trukumai/)
5. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo ir jų kokybės stebėsena.
- parengti siūlymai Lietuvos švietimo tarybai dėl neformaliojo vaikų švietimo;
- atlikta neformaliojo vaikų švietimo situacijos stebėsena karantino sąlygomis, teikti siūlymai dėl
apribojimų NVŠ teikėjams (https://svietimotinklas.lt/tyrimas/kaip-karantino-issukius-atlaikeneformaliojo-vaiku-svietimo-sistema/; https://svietimotinklas.lt/valdzia-pries-rinkimus-nusprendevaikams-nereikia-neformaliojo-svietimo/ ; https://svietimotinklas.lt/svietimo-nvo-tinklas-nvspakeitimai-neturetu-uzgriuti-kaip-griaustinis-is-giedro-dangaus/).
- parengti siūlymai dėl NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo tobulinimo Švietimo
mokslo ir sporto ministerijai, dalyvauta Ministerijos neformalioje Aprašo atnaujinimo darbo
grupėje.
6. Valstybinių švietimo įstaigų tinklo ir veiklos stebėsena. Atlikta valstybinių švietimo įstaigų
funkcijų ir veiklos stebėsena, kurios pagrindu parengti pasiūlymai vyriausybei dėl pavaldžių įstaigų,
dėl ekonomikos DNR bei pasiūlymas dėl nevalstybinių ugdymo įstaigų finansavimo.
7. Sąlygų švietimo NVO veikimui savivaldybėse analizė ir stebėsena. Atlikta Švietimo paslaugų
teikėjų savivaldybėse analizė bei pateiktos rekomendacijos Lietuvos savivaldybių asociacijai bei
Utenos rajono, Kazlų Rūdos, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėms.
(https://svietimotinklas.lt/tyrimas/svietimo-paslaugu-teikeju-savivaldybese-analize-irrekomendacijos-2/)
8. Bendrieji strateginiai dokumentai ir kiti siūlymai
- Pateikti siūlymai 2021–2030 m. Nacionalinės pažangos plano projektams LR Vyriausybei
(https://svietimotinklas.lt/tinklo-pasiulymai-nacionalines-pazangos-planui/)
- Pateikti siūlymai dėl 2021–2030 m. Socialinės sutelkties plėtros programos projekto Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai
- Švietimo NVO tinklas įtrauktas socialiniu-ekonominiu partneriu į Ateities ekonomikos DNR
plano Investicijų komitetą https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ateitiesekonomikos-dnr/investiciju-komitetas 2020 m. dalyvauta 5 posėdžiuose ir/arba pateikti siūlymai dėl
aktualių Žmogiškojo kapitalo plėtros pakomitečio priemonių, taip pat dalyvauta papildomuose
pasitarimuose su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl švietimo inovacijų, socialinių inovacijų
bei pameistrystės plėtros priemonių. 2020-08-24 kartu su kitomis NVO asociacijomis inicijuotas ir
surengtas susitikimas su Europos Komisijos atstovais dėl Ateities DNR plano įgyvendinimo eigos.
Pateikti siūlymai dėl Aeities ekonomikos DNR plano (pridedamas) LR Prezidentui, LR ministrui
pirmininkui, LR finansų ministrui, LR švietimo, mokslo ir sporto ministrui, LR Seimo švietimo ir
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mokslo komitetui apie švietimo sričiai skirtas poveikio priemones (http://svietimotinklas.lt/tinklosiulymai-ateities-ekonomikos-dnr-planui/)
- Pateikti siūlymai Švietimo plėtros programos projektui Švietimo mokslo ir sporto ministerijai
(https://svietimotinklas.lt/tinklo-pasiulymai-svietimo-pletros-programos-projektui/) .
- Pateikti siūlymai naujajai Vyriausybei dėl švietimo sistemos prioritetų ir NVO įtraukimo
(https://svietimotinklas.lt/lietuvos-svietimo-problemos-ir-prioritetai/)
- Kartu su Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu parengtas raštas Švietimo, mokslo ir
sporto bei Soacialinės apsaugos ir dabo ministerijoms dėl socialiai pažeidžiamų šeimų vaikų ir
vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dalyvavimo ugdymosi procese užtikrinimo, kuriuo
remiantis šiems vaikams sudarytos sąlygos mokytis ugdymo įstaigų patalpose pandemijos
laikotarpiu.
9. Kitos veiklos
- Kartu su partneriais 2020-09-28 surengta Tarptautinė nevalstybinių švietimo įstaigų
konferencija, vykusi LR Seime ir diskusija su politinių partijų atstovais apie nevyriausybinių
švietimo įstaigų įtraukimą ir įgalinimą į švietimo sistemą https://youtu.be/uoaWG7CkbCA
- 2020-10-05 Švietimo NVO tinklo parengti klausimai diskusijai alfa.lt portale su kandidatais į
Seimą https://fb.watch/2NToPFWs8A/
- 2020-11-25 Diskusija su į Seimą išrinktų politinių partijų atstovais J. Šiugždiniene (TS-LKD)
ir A. Žukausku (Laisvės partija) apie nevyriausybinių švietimo įstaigų įtraukimą į naujos
Vyriausybės
programos
rengimą
ir
sprendimų
priėmimą
https://www.facebook.com/SvietimoTinklas/posts/3011002045668999
Asociacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kaip projekto partneris, pradėjo vykdyti
projektą „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“, finansuojamą Aktyvių piliečių fondo pagal 20142021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus (projekto
trukmė – 2020 m. lapkričio 01 d. – 2022 m. spalio 31 d.; projekto biudžetas – 129006,32 Eur).
Projekto tikslas – sukurti sąlygas ir sustiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų į(si)traukimą
į švietimo politikos įgyvendinimą visose jos įgyvendinimo pakopose (nuo konkrečių švietimo
paslaugų teikimo iki sprendimų priėmimo) ir srityse (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo).
2021 m. metais planuojama toliau tęsti atstovavimo, Tinklo plėtros, gebėjimų stiprinimo
bei aktyvios stebėsenos ir advokacijos veiksmus švietimo politikos, švietimo NVO įtraukimo,
neformaliojo vaikų, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, pilietiškumo ugdymo, valstybinių švietimo
įstaigų tinklo pertvarkos ir kitose aktualiose srityse pagal naujus ir besitęsiančius projektus:
- „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis“, finansuojamas iš 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (tęsiamas).
- “Švietimas po NVO padidinamuoju stiklu”, finansuojamas Aktyvių piliečių fondo
(tęsiamas), pradėtas 2020 m. lapkričio mėn.
- “NVO – aktyvios švietimo sistemos dalyvės”, finansuojamas Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos.
Asociacijos nariai ir narių įnašai. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį Asociacija turėjo 3 narius.
Per ataskaitinį laikotarpį į Asociaciją buvo priimta 10 naujų tikrųjų narių ir 2 asocijuotieji nariai.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Asociacijos tikrieji nariai yra 13 juridinių asmenų:
1. Viešoji įstaiga
“Europos namai”, 124862099
2. Asociacija LCC tarptautinis universitetas, 111966048
3. Asociacija Pilietinių iniciatyvų centras, 191961294
4. Viešoji įstaiga Pilietinės visuomenės institutas, 300044213
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Asociacija Lietuvos moksleivių sąjunga, 191972732
Viešoji įstaiga Kūrybinių technologijų akademija, 304099641
Viešoji įstaiga Pasaulio piliečių akademija, 303300867
Asociacija "Ugdymas lauke", 305535426
Viešoji įstaiga “Turing School”, 304428236
Viešoji įstaiga Demokratinė mokykla, 303524897
Viešoji įstaiga Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė", 195004964
Viešoji įstaiga "Šviesos kūgiai", 303200379
Viešoji įstaiga Karo paveldo centras, 300926531

Asocijuotieji nariai:
1. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 124386262
2. Trečiojo amžiaus universitetų asociacija, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
Asociacijos narių įnašų vertė finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje
nesikeitė ir yra 0 Eur.
Asociacija per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų neturėjo. Asociacijai
savanoriško darbo pagrindais vadovauja direktorė – Judita Akromienė.
Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija ūkinės finansinės veiklos nevykdė.

Direktorė

Judita Akromienė
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