PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-118
VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ
FINANSAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BEDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo Joniškio
rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų vasaros stovyklų ir
kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų, vaikų vasaros renginių (stovyklų, užsiėmimų, išvykų,
ekskursijų, varžybų, žygių) finansavimo Joniškio rajono savivaldybėje (toliau – Vasaros programos)
organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Vasaros programos konkurso būdu yra finansuojamos iš Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos savivaldybei skirtų asignavimų. Vasaros programos gali būti
finansuojamos ir iš kitų šaltinių.
3. Konkurso tikslas – finansuoti Vasaros programas, kurios skiriamos organizuoti kokybišką,
turiningą vaikų užimtumą ir poilsį vasaros atostogų metu, kurti saugią, sveiką poilsio ir ugdymosi
aplinką, sudarant sąlygas ugdyti vaiką pasiekimams ir pažangai, plėtoti socialinę kompetenciją ir
tenkinti pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius, vasaros atostogų metu organizuoti
neformaliojo vaikų švietimo veiklas, edukacines veiklas ir kitus ugdomojo pobūdžio renginius,
neformaliojo vaikų švietimo projektus, vykdyti kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo
paslaugomis.
Skirstant lėšas Vasaros programoms finansuoti, prioritetas teikiamas vaikų vasaros
stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veikloms vasaros metu finansuoti,
mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios,
gaunantiems socialinę paramą, taip pat švietimo teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas
įgyvendina ne savivaldybė arba valstybė.
4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Vaikų vasaros stovyklų ir kitų
neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823 ir kituose teisės
aktuose.
II SKYRIUS
VASAROS PROGRAMOS TURINYS
5. Vasaros programos gali būti vykdomos specialiai vaikų vasaros poilsiui skirtose
stovyklavietėse, bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo, kitose institucijose,
kurių patalpos ir aplinka pritaikyta tokiai veiklai ir atitinka higienos reikalavimus.
6. Stovyklos gali būti įvairių krypčių: bendro pobūdžio, kūrybinės, meninės, kraštotyrinės,
ekologinės, sportinės, turistinės, mokslinės, istorinės, kalbų mokymo, konfesinės, mišrios (pvz.,
kūrybinės-meninės, kraštotyrinės-istorinės ir pan.) ir kitos.
7. Vaikų vasaros poilsiui organizuoti numatomi stovyklų tipai yra:
7.1. stacionari stovykla – specialiai pastatytos ir (ar) įrengtos patalpos, kuriose apgyvendinami
vaikai;
7.2. dieninė stovykla – vaikų poilsiui ir maitinimui pritaikytos patalpos, kuriose vaikai
užimami dienos metu;
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7.3. turistinė stovykla – rekreacinėje teritorijoje įrengta stovyklavietė, kurioje organizuojamas
vaikų poilsis. Stovyklavietė yra įrengta poilsiui su nakvyne skirtoje teritorijoje (sudarytos sąlygos
palapinėms, laikiniesiems ar mobiliesiems nameliams statyti, higienos poreikiams tenkinti, laužui
kurti, atliekoms sudėti);
7.4. darbo ir poilsio stovykla – dieninė arba stacionari stovykla, kurioje vaikai ilsisi ir dirba.
Darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d.
nutarimu Nr. 518 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo
organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
8. Stovyklos pamainos trukmė – nuo 5 iki 18 kalendorinių dienų, stovyklos vienos dienos
trukmė – ne mažiau kaip 8 val.
9. Stovyklai vadovauja stovyklos vadovas, kurį skiria Vasaros programos teikėjas. Stovyklos
vadovu gali būti ir Vasaros programos teikėjas.
10. Vasaros programas vykdantys asmenys privalo turėti vardinius vasaros programose
dalyvaujančių vaikų sąrašus, veiklos planus, sudarytus pagal pateiktą Vasaros programą.
11. Renginių dalyvių saugumas užtikrinamas remiantis Vaikų turizmo renginių organizavimo
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu
Nr. ISAK-330 „Dėl Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“, ir kitais teisės aktais.
III SKYRIUS
VASAROS PROGRAMŲ KONKURSO ORGANIZAVIMAS
12. Vasaros programų konkursą organizuoja Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (toliau – Skyrius). Informacija apie konkursą skelbiama
Joniškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.joniskis.lt. Vasaros
programų paraiškas rengėjai teikia skyriui adresu Livonijos g. 4, Joniškis, arba elektroniniu paštu
savivaldybe@joniskis.lt.
13. Vasaros programos skiriamos Joniškio rajono savivaldybės mokiniams, besimokantiems
pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
14. Programos paraiškas (1 priedas) gali teikti ir Programas vykdyti švietimo, kultūros ir
sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų,
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų ar
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymų nustatyta tvarka, bei kiti juridiniai
asmenys (toliau – Programų vykdytojai), kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų poilsio
stovyklų veikla ir / ar neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas. Vasaros programų veiklas
vykdo asmenys, turintys teisę dirbti mokytoju pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48
straipsnio nuostatas.
15. Teikėjai gali pateikti tik vieną paraišką. Konkursui privaloma pateikti šiuos dokumentus:
15.1. užpildytą Vasaros programos konkurso paraišką (1 priedas);
15.2. mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios,
gaunantiems socialinę paramą, sąrašą.
IV SKYRIUS
VASAROS PROGRAMŲ VERTINIMAS
16. Vasaros programoms įvertinti sudaroma komisija, kurią Skyriaus teikimu tvirtina
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – savivaldybės administracijos
direktorius).
17. Komisija nagrinėja, vertina konkursui pateiktas Vasaros programas, priima sprendimą dėl
Vasaros programų finansavimo ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl jų
tvirtinimo ir finansavimo skyrimo.
18. Kiekviena Vasaros programa vertinama ir gali būti finansuojama, jeigu atitinka šiuos
vertinimo kriterijus:
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18.1. skirta mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas;
18.2. užtikrinama dalyvių sveikata ir saugumas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“ nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. gegužes 14 d. sprendimą Nr. V-1162 „Dėl
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2020
m. gegužės 18 d. rekomendacijas „Dėl vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų organizavimo
karantino metu“;
18.3. neformaliojo vaikų švietimo veiklas vykdo asmenys, turintys teisę dirbti mokytoju
pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio nuostatas;
18.4. atitinka projektinės paraiškos bendruosius reikalavimus (programos pagrindimas;
tikslų aiškumas, realumas; metodų tinkamumas ir veiksmingumas; siektinų rezultatų konkretumas);
18.5. sąmata pagrįsta ir tikslinga, atitinka programoje numatytų priemonių įgyvendinimą;
18.6. numatytas papildomas finansavimas;
18.7. numatyta patirties sklaida, informacijos viešinimas.
19. Paraiška nevertinama, jei praėjusiais metais teikėjas laiku neatsiskaitė už Vasaros
programai skirtų lėšų panaudojimą ir veiklą (šis punktas taikomas nuo 2021 m.).
V SKYRIUS
VASAROS PROGRAMŲ FINANSAVIMAS
20. Vasaros programos finansuojamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
21. Vasaros programoms skirtos lėšos gali būti naudojamos:
21.1. fizinių asmenų, dalyvaujančių įgyvendinant Vasaros programos veiklas, darbo
užmokesčiui ir su juo susijusiais privalomais mokėti mokesčiais;
21.2. mokinių dalyvavimo Vasaros programų stovyklose išlaidoms finansuoti;
21.3. maitinimo, nakvynės išlaidoms;
21.4. transporto išlaidoms, kurui;
21.5. patalpų, tiesiogiai naudojamų Vasaros programos stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms
vykdyti, nuomos ir komunalinėms, aplinkos ir kitoms išlaidoms veiklų įgyvendinimo laikotarpiu;
21.6. išlaidoms, kurios reikalingos veikloms vykdyti, prekėms ir paslaugoms įsigyti ar
nuomoti.
22. Lėšos negali būti naudojamos:
22.1. rekonstrukcijos, remonto, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;
22.2. įsiskolinimams padengti;
22.3. išlaidoms, susijusioms su lizingo, išperkamosios nuomos sutartimis;
22.4. išlaidoms, skirtoms savivaldybės ir (arba) valstybės finansuojamų neformaliojo vaikų
švietimo programoms, įskaitant ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, įgyvendinti;
22.5. išlaidoms, kurios finansuotos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar
savivaldybių biudžetų lėšų, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos
finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšas.
23. Savivaldybės administracijos direktorius sudaro sutartis (2 priedas) su Vasaros programų
teikėjais, kurie pateikia Vasaros programos sąmatą, ir mokestiniu pavedimu perveda jiems lėšas.
24. Vasaros programų teikėjai teisės aktų nustatyta tvarka turi užtikrinti tinkamą Vasaros
programai skirtų lėšų naudojimą. Už skirtų tikslinių lėšų naudojimą ne pagal paskirtį Vasaros
programos teikėjai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
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VI SKYRIUS
ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMĄ, ATSAKOMYBĖ IR PROGRAMŲ
PRIEŽIŪRA
25. Įgyvendinus Vasaros programą, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 10 d.,
Vasaros programų vykdytojai skyriui pateikia ataskaitą ( 3 priedas) ir biudžeto išlaidų sąmatos
įvykdymo ataskaitą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro.
26. Vasaros programų vykdytojai grąžina savivaldybei Vasaros programoms skirtas ir
nepanaudotas lėšas iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos, laikydamiesi galiojančių Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, užtikrina lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą,
efektyvumą ir rezultatyvumą. Savivaldybė lėšas apskaito kaip valstybės biudžeto lėšas teisės aktų
nustatyta tvarka.
27. Vasaros programoms skirtas lėšas naudojant ne pagal paskirtį, Skyrius gali siūlyti
savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimą nutraukti sutartį su teikėju ir pareikalauti
nedelsiant grąžinti pervestas lėšas.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir naikinamas Joniškio rajono savivaldybės
tarybos sprendimu, skelbiamas Teisės aktų registre.
29. Šio Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Skundai dėl Aprašo įgyvendinimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.
_______________________

