Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1256-1
2018 m. birželio 5 d.

Projekto
„Padėkime gabiems ir talentingiems Lietuvos vaikams“
veiklos ir finansinė ataskaita

Projekto vykdytojas: VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija“
Įmonės kodas: 300628321

Telefonas: +370 683 04646

El. pašto adresas: info@nmakademija.lt

Internetinė svetainė: www.nmakademija.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 9718,53 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas gabiems mokiniams dalyvauti Nidoje vykstančioje
NMA vasaros sesijoje, kurioje jie įgyja pasirinktos mokslo srities žinių ir ugdo savo
asmenybes.
Projekto rezultatai:
• 9–12 klasių mokiniai septyniose dalykinėse sekcijose (biochemijos ir chemijos, ekonomikos,
fizikos ir nanotechnologijų, informatikos, lietuvių filologijos, matematikos, muzikos) gilino
žinias.
• Mokiniai ugdė savo asmenybes per aikido, teatro, fotografijos, meditacijos, komunikacijos
dirbtuvių, choro, meno istorijos ir kitus užsiėmimus, per vakaro renginius susitiko su
įžymiais, daug pasiekusiais žmonėmis.
• 2017 m. rugpjūčio 25 d. Nidoje buvo surengtas viešas koncertas, kurį parengė pasaulinį
pripažinimą pelniusi lietuvių dirigentė, Birmingemo simfoninio orkestro muzikos direktorė
Mirga Gražinytė-Tyla.

Keletas projekto akimirkų
Filmukas apie NMA vasaros sesiją Nidoje 2017 m.: https://www.youtube.com/watch?v=WJEif120V4g
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Nacionalinė moksleivių akademija (NMA) – tai unikali papildomo ugdymo institucija, skirta
mokslui ir muzikai gabiems Lietuvos vaikams. Akademijoje, veikiančioje jau keturioliktus metus,
šiais mokslo metais mokosi apie 250 talentingiausių vaikų iš įvairių Lietuvos kampelių. Akademijos
idėja – stiprinti Lietuvos intelektinį potencialą, investuojant į aukštus pasiekimus ir motyvaciją
turinčius vaikus. Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, gabiems ir motyvuotiems mokiniams
sudaromos sąlygos mokytis pas geriausius Lietuvos ir kitų šalių dėstytojus bei mokytojus.
Šiuo metu Nacionalinėje moksleivių akademijoje veikia 7 dalykinės sekcijos: biochemijos,
chemijos, ekonomikos, informatikos, fizikos ir nanotechnologijų, lietuvių filologijos ir
matematikos. Sėkmingai įstoję į pasirinktą sekciją, 7–10 klasių mokiniai pradeda gana intensyvų
mokymosi kursą, trunkantį visus mokslo metus. Mokiniai periodiškai elektroniniu būdu gauna
užduotis iš mokytojų ir dėstytojų. Mokymasis Akademijoje gali trukti nuo 3 iki 6 metų, t. y. nuo
įstojimo iki 12 klasės. Akademija taip pat organizuoja parengiamuosius nuotolinius matematikos ir
informatikos mokymus 5–6 klasių vaikams, kurie dar nėra priimami į NMA, bet išreiškė norą
mokytis.
Be reguliaraus mokymosi ir individualių konsultacijų nuotoliniu būdu, per metus rengiamos
2 arba 3 tobulėjimui skirtos akivaizdinės sesijos. Vasaros sesijoje dalyvauja ir muzikai gabūs vaikai,
kurie sesijos pabaigoje surengia viešą koncertą Nidos gyventojams ir svečiams. Siekiama, kad per
šias sesijas mokiniai galėtų dalyvauti aukščiausios kokybės dalykiniuose bei asmenybės ugdymo
užsiėmimuose, o žinias jiems perduotų profesionalai iš verslo, meno ir mokslo pasaulio. Per tokius
renginius mokiniai ne tik praplečia akiratį ir įgyja vertingų žinių, bet ir susipažįsta su panašių
interesų bendraamžiais iš visos Lietuvos ir užsienio. Papildomai rengiamos įvairios sesijos atskirų
sekcijų mokiniams.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
2016 m. NMA vasaros sesija vyko rugpjūčio 16–26 d. Nidoje. Sesijoje iš viso dalyvavo 82
mokiniai (9–12 klasių) iš Lietuvos ir Vokietijos (iš Deutsche SchülerAkademie). Jiems septyniose
dalykinėse sekcijose paskaitas skaitė ir asmenybės ugdymo užsiėmimus vedė 62 dėstytojai, atvykę
iš įvairių užsienio ir Lietuvos universitetų, verslo įmonių, bankų. Vakaro renginiai buvo skirti
susitikimams ir diskusijoms su įdomiais, daug pasiekusiais žmonėmis. Sesiją pabaigė NMA
absolvento klarnetininko Žilvino Brazausko (Berlyno Hanns Eisler aukštoji muzikos mokykla) ir
violončelininkės Natanios Hoffman (Queen Elizabeth Music Chapel ir Royal Conservatory of
Brussels) viešas koncertas.
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2017 m. NMA vasaros sesija vyko rugpjūčio 16–26 d. Nidoje. Sesijoje iš viso dalyvavo 73
mokiniai (9–12 klasių) iš Lietuvos ir Vokietijos (iš Deutsche SchülerAkademie). Jiems septyniose
dalykinėse sekcijose paskaitas skaitė ir asmenybės ugdymo užsiėmimus vedė 58 dėstytojai – savo
sričių profesionalai. Per vakaro renginius mokiniai turėjo galimybę susitikti ir pabendrauti su
žymiais mokslo ir meno pasaulio atstovais. Sesiją vainikavo Birmingemo simfoninio orkestro
muzikos direktorės Mirgos Gražinytės-Tylos ir NMA muzikos sekcijos mokinių parengtas
koncertas, vykęs Nidos bažnyčioje.
Projekto biudžetas 2016 m. ir 2017 m.
Planuota
išleisti, €
I. Personalo kaštai (dėstytojų,
administracijos apgyvendinimo
ir maitinimo išlaidos)

5 500

Išleista €
2016 m.

3 500

Išleista €
2017 m.

3 000

Išlaidas įrodantys dokumentai
(sąskaitų-faktūrų pav. ir nr.)
1) NMA VS16_Apgyvendinimas_poilsio
namai „Jūratė“;
2) 2017-08-25 viešbutis Jūratė;
3) 2017 08 25 Neringos gimnazija –
maitinimo paslaugos

Nurodykite dokumentų pavadinimus
bei numerius.
Dokumentų skenuotas kopijas atsiųskite
mums el. paštu.

II. Materialių daiktų įsigijimas
(žr. pridedamas sąskaitas-fakt.)

3 500

554,90

495,05

III. Organizacinės išlaidos
(klasių nuoma Neringos
gimnazijoje ir meno mokykloje,
transporto išlaidos)

1 600

1 499,40

3 214,19

IV. Kitos išlaidos (mokinių
apgyvendinimo ir maitinimo
išlaidos)

24 200

31 500

26 692,75

7 proc.

360,50

371

37 414,80

33 772,99 €

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

1) NMA. Sąskaita faktūra_Green prints;
2) NMA. Spaudos artelė_reklaminė
atributika (150 € nuo šios sąskaitos paskirta
vasaros sesijai 2016 m.);
3) NMA VS16_Suvenyrai (08-20);
4) 2017_08_16_Topo Grupe;
5) 2017-08-22_Knygynas;
6) 2017_08_14_Charlot;
7) 2017_08_14_Officeday
1) NMA VS16_Klasių nuoma Neringos
gimnazijoje;
2) NMA VS16_Transporto paslaugos
(mikriuko nuoma);
3) NMA VS16_Laivas_Jovila;
4) 2017-08-25 Neringos gimnazija_patalpų
nuoma;
5) 2017-08-17 Meno mokyklos nuoma;
6) 2017-08-29 Neringos gimnazija mikriuko nuoma
1) NMA VS16_Apgyvendinimas_poilsio
namai „Jūratė“;
2) 2017-08-25 viešbutis Jūratė;
3) 2017 08 25 Neringos gimnazija –
maitinimo paslaugos
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Planuotos ir realiai patirtos išlaidos nesutampa, nes planuojant projekto išlaidas sunku tiksliai
numatyti realias būsimas išlaidas. Išlaidos numatomos remiantis praėjusių metų organizacine
patirtimi, sesijos išlaidomis ir įvertinant neišvengiamą kainų augimą. Be to, 2016 m. vasario mėn.
aukojimo portalui aukok.lt pateikėme paraišką prašydami 20 000 € paramos ir pagal tai planavome
išlaidas, o realiai per 2016–2017 m. buvo surinkta 9718,53 €. Surinktą sumą reikėjo paskirstyti
dviem sesijoms: 2016 m. per aukok.lt buvo suaukota 4789,50 €, šią sumą proporcingai paskirstėme
sesijos dalyviams (mokiniams) ir sumažinome jiems sesijos mokestį. 2017 m. per aukok.lt buvo
surinkta 4929,03 €, šią sumą taip pat paskirstėme sesijos dalyviams sumažindami jiems mokestį.

Projekto rezultatai
2016 m. rugpjūčio 16–26 d. Nidoje NMA vasaros sesijoje 82 mokiniai sėmėsi žinių
septyniose dalykinėse sekcijose. Dalykines paskaitas jiems skaitė ir asmenybės ugdymo
užsiėmimus vedė iš viso 62 dėstytojai iš įvairių Lietuvos ir užsienio universitetų (Harvardo,
Kembridžo, Daramo, Mainco, Vilniaus, Kauno technologijos, ISM Vadybos ir ekonomikos
universitetų ir kt.).
Per vakaro renginius vaikai turėjo galimybę padiskutuoti ir pasiklausyti įdomių pranešimų
temomis „Bioterorizmas: kas tai yra ir ko galima tikėtis ateityje? “ (vakaro svečias prof. habil. dr.
Valdas Laurinavičius), „Lietuva, Prancūzija ir frankofonija“ (vakaro svečias Prancūzų instituto
Lietuvoje Kalbos atašė Nicolas Torres), „Povandeninis kultūros paveldas ir povandeninė
archeologija Lietuvoje“ (prof. habil. dr. Vladas Žulkus) ir kt.
Tomo Mano namelyje vyko jau tradiciniais tapę literatūriniai skaitymai, kuriuose savo
kūryba dalijosi NMA mokiniai, jaukią atmosferą padėjo kurti aktorė ir režisierė Birutė Mar. 2016
m. vasaros sesiją vainikavo NMA absolvento klarnetininko Žilvino Brazausko (Berlyno Hanns
Eisler aukštoji muzikos mokykla) ir violončelininkės Natanios Hoffman (Queen Elizabeth Music
Chapel ir Royal Conservatory of Brussels) baigiamasis koncertas, vykęs Nidos bažnyčioje.
Sesijos savikaina vaikui yra apie 550 € (į šią kainą įeina: 10 dienų apgyvendinimas poilsio
namuose, maitinimas 3 kartus per dieną, dalykinės paskaitos, asmenybės ugdymo užsiėmimai,
vakaro renginiai, vadovas kiekvienai dalykinei sekcijai). 2016 m. NMA vasaros sesijai per aukok.lt
buvo paaukota 4789,50 €. Šie pinigai leido sumažinti sesijos mokestį 61 mokiniui iš įvairių
Lietuvos mokyklų ir suteikė galimybę atvykti į sesiją mokytis pas geriausius savo srities
specialistus. Sesijos mokestis mokiniams buvo mažinamas atsižvelgiant į jų nuotolinio mokymosi
rezultatus: kuo rezultatai geresni, tuo sesijos mokestis mažesnis. Dažnai gabūs Lietuvos mokiniai iš
sunkiai besiverčiančių arba daugiavaikių šeimų neturi galimybės susimokėti už sesiją ir joje
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dalyvauti. Tokiu atveju iš suaukotų lėšų NMA dengia didžiąją dalį mokinių sesijos išlaidų taip
užtikrindama gabiausiųjų dalyvavimą sesijoje.
2017 m. rugpjūčio 16–26 d. Nidoje NMA vasaros sesijoje dalyvavo 73 mokiniai. Buvo
suformuotos septynios dalykinės sekcijos. Paskaitas mokiniams skaitė ir dalykinius užsiėmimus
vedė iš viso 58 dėstytojai iš įvairių Lietuvos ir užsienio universitetų, įmonių, bankų. Per vakaro
renginius mokiniai galėjo artimiau susipažinti su „Transparency International“ Lietuvos skyriaus
vadovu Sergejumi Muravjovu, kuris kalbėjo apie sąžiningumą ir skaidrumą versle, taip pat
pasiklausyti prof. habil. dr. Gintaro Valušio paskaitos „Žėrinčios inovacijos arba apie mobilųjį
telefoną kitaip“ ir t. t. Kaip ir kasmet, Tomo Mano namelyje vyko literatūriniai skaitymai, kuriuos
jauniesiems NMA kūrėjams padėjo surengti visų mylima aktorė ir režisierė Birutė Mar. Sesijos
kulminacija – žymios lietuvių dirigentės, Birmingemo simfoninio orkestro muzikos direktorės
Mirgos Gražinytės-Tylos parengtas jaunųjų muzikų koncertas.
Kaip minėta, sesijos savikaina vienam mokiniui yra apie 550 €. 2017 m. NMA vasaros
sesijai per aukok.lt buvo paaukota 4929,03 €. Šie pinigai leido sumažinti sesijos mokestį 55
mokiniams iš įvairių Lietuvos mokyklų, atsižvelgiant į jų nuotolinio mokymosi rezultatus,
tarptautinių ir respublikinių olimpiadų pasiekimus, ir sudarė jiems sąlygas mokytis pas savo srities
profesionalus bei tobulėti visapusiškai. Neretai sesijos savikaina yra per didelė daugiavaikėms,
vidutines ir mažesnes pajamas gaunančioms šeimoms, todėl jos savo gabių, talentingų vaikų
negalėtų išleisti į sesiją ir taip kūrybinis potencialas liktų neatskleistas.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Leonas Narkevičius _____________ A.V.
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