PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. AV-733
(Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. AV1029 redakcija)
VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ KONKURSO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų vasaros poilsio programų konkurso Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato vaikų vasaros poilsio programų (toliau – Programos) organizavimo,
finansavimo, įgyvendinimo, atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimo tvarką.
2. Programos remiamos konkurso būdu ir finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto.
3. Konkurso tikslas – siekiant formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermės, plėtoti vaikų
socializacijos galimybes per mokinių vasaros atostogas.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. skatinti vaikus dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, tobulinant jų bendrąsias ir
dalykines kompetencijas;
4.2. sudaryti sąlygas turiningai edukacinei veiklai vaikų vasaros poilsio metu.
5. Programų vykdytojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Programose dalyvaujančių
vaikų saugumą, sveikatą, higienos sąlygas ir veiklos organizavimo kokybę bei vadovaujasi šiuo
Aprašu.
II SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS
6. Vaikų vasaros poilsio programų Klaipėdos rajono savivaldybėje konkursą organizuoja ir
administruoja Savivaldybės administracija.
7. Programų teikėjai ir vykdytojai yra Savivaldybės teritorijoje veikiančios biudžetinės
įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendrijos, laisvieji mokytojai bei
kiti rajone vykdantys neformaliojo vaikų švietimo veiklą teikėjai.
8. Programų teikėjai turi turėti teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruoti Švietimo ir
mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR).
9. Programos teikėjas, Klaipėdos rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) paskelbus
konkursą Savivaldybės interneto svetainėje, per 11 darbo dienų nuo paskelbimo dienos Švietimo ir
sporto skyriui Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai pateikia Vaikų vasaros poilsio programos finansavimo
paraišką (1 priedas).
10. Paraiškos turi būti pateikiamos užklijuotame ir antspauduotame voke su nuoroda
„Klaipėdos rajono vaikų vasaros poilsio programų konkursui“.
11. Vokas teikiamas kartu su lydraščiu, kuriame nurodomos voke pateiktų dokumentų
sąrašas.
12. Konkursui pasibaigus paraiškos negrąžinamos ir saugomos vienerius metus.
13. Vienas Programos teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką.
14. Programas vertina Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Vaikų vasaros poilsio
programų vertinimo komisija (toliau – Komisija).
15. Kiekvieną Programą vertina trys vertintojai pagal nustatytą formą (2 priedas).
Finansavimas gali būti skiriamas tik Programoms, surinkusioms ne mažiau nei 20 balų.
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16. Komisija teikia siūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Programų
finansavimo.
17. Programų vertinimo kriterijai:
17.1. formaliojo ugdymo tęstinumas / idėjos aktualumas / naujumas / patrauklumas;
17.2. projekto naudingumas;
17.3. vaikų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas;
17.4. numatyti tinkami, aktyvūs, netradiciniai veiklos metodai ir priemonės, nukreiptos į
dalyvių praktinių gebėjimų atskleidimą ar panaudojimą, iniciatyvumo, aktyvumo, kūrybiškumo,
pilietiškumo, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą, informacinį technologinį ugdymą;
17.5. sąmatos pagrindimas ir tikslingumas, atitiktis programoje numatytų priemonių
įgyvendinimui.
18. Prioritetai teikiami programoms:
18.1. aktyvia veikla užimančioms vaikus keliose pamainose;
18.2. numatančioms ilgesnės trukmės veiklą;
18.3. turinčioms kitų finansavimo šaltinių;
18.4. numatančioms užimti vaikus iš mažas pajamas gaunančių šeimų;
18.5. ugdančioms vaikų pilietiškumą, skatinančioms tarptautinį bendradarbiavimą;
18.6. programoms parengtoms nevyriausybinių organizacijų ir privačių teikėjų.
19. Informacija apie konkursą, jo laimėtojus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje
www.klaipedos-r.lt.
III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROGRAMOMS IR JŲ VYKDYTOJAMS
20. Programų dalyviai turi būti Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
arba kitų mokyklų mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijoje. Programų dalyviai gali būti su Klaipėdos rajono savivaldybe bendradarbiaujančių
užsienio partnerių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.
21. Lėšomis finansuojama tik viena vaiko pasirinkta Programa ir Pamaina.
22. Programos trukmė nuo 5 iki 14 dienų. Programos vienos dienos trukmė – ne mažiau kaip
4 val. Programa gali būti įgyvendinama keliose pamainose užimant kitus vaikus.
23. Programos gali būti vykdomos specialiai vaikų vasaros poilsiui pritaikytose stovyklose,
bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo, kitose institucijose, kurių patalpos ir
aplinka pritaikyta tokiai veiklai, stovyklavietėse, kurios yra įrengtos poilsiui su nakvyne skirtoje
teritorijoje (sudarytos sąlygos palapinėms, laikiniems ar mobiliems nameliams statyti, higienos
poreikiams tenkinti, laužui kurti, atliekoms sudėti).
24. Reikalavimai programų vykdytojams:
24.1. turi būti pasitikrinę sveikatą, įgiję žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo
klausimais.
24.2. turi turėti pedagoginį išsilavinimą arba būti išklausę pedagoginių psichologinių žinių
kursą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu
Nr. ĮSAK-534, skirtą asmenims, dirbantiems neformaliojo vaikų švietimo mokytoju ar vadovu.
25. Organizuojant vasaros poilsio įvairių tipų stovyklas ne mažiau kaip 10 procentų kelialapio
kainos finansuoja Programos dalyvis arba Programos vykdytojas iš kitų finansavimo šaltinių.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS
26. Programų įgyvendinimui lėšos skiriamos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu.
27. Programai vykdyti skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos prekėms ir
paslaugoms, kurios tiesiogiai susijusios su Programos vykdymu, patalpų nuomai Programos
įgyvendinimo metu, bei darbo užmokesčiui.
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28. Programos lėšos negali būti numatytos ir naudojamos:
28.1. baldams, transporto priemonėms, kompiuterinei, medicininei įrangai ir kito
inventoriaus, kuris nenusidėvi per vienerius metus, o jo vieneto vertė yra didesnė kaip 500 eurų;
28.2. ilgalaikei patalpų nuomai ar išperkamajai nuomai, įvairioms paslaugoms apmokėti ne
Programos vykdymo laikotarpiu;
28.3. darbo užmokesčiui, nesusijusiam su Programos vykdymu;
28.4. Programoms, kurios yra bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų
dalis;
29. Savivaldybės administracijos direktorius sudaro Vaikų vasaros poilsio programos
organizavimo sutartis (3 priedas) su konkursą laimėjusiais Programų vykdytojais. Prie sutarties
būtina pridėti patikslintą programos veiklos planą (4 priedas) ir dalyvių sąrašą excel formatu.
30. Lėšos skirstomos ketvirčiais, pagal sąmatą, kuri yra neatskiriama sutarties dalis.
31. Lėšos Programos teikėjui pervedamos pateikus paraišką Lėšoms gauti.
32. Programų vykdytojai už skirtų tikslinių lėšų naudojimą ne pagal paskirtį atsako teisės aktų
nustatyta tvarka.
V SKYRIUS
ATSISKAITYMAS IR ATSAKOMYBĖ
33. Programų vykdytojai kiekvienam ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5
dienos Savivaldybės administracijos Centrinei buhalterijai pateikia biudžeto išlaidų sąmatos
įvykdymo ataskaitą pagal formą Nr. 2, (Metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaita, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K465 (2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija) ir banko išrašą.
34. Vaikų vasaros poilsio programų vykdytojai iki kalendorinių metų rugsėjo 10 d. Švietimo
ir sporto skyriui pateikia veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas (5 ir 6 priedai).
35. Programai įgyvendinti skirtos lėšos nepervedamos tiems programų vykdytojams, kurios
laiku neatsiskaitė už panaudotas lėšas pagal Aprašo 33 punktą.
36. Nepanaudotas lėšos iki kalendorinių metų rugsėjo 10 d. turi būti grąžintos Savivaldybės
administracijos Centrinei buhalterijai.
37. Programų vykdytojams skirtas lėšas naudojant ne pagal paskirtį, Savivaldybė gali
koreguoti jiems skiriamų lėšų sumą arba nutraukti sutartį su Programos vykdytojais ir pareikalauti
nedelsiant grąžinti pervestas lėšas.
38. Programų įgyvendinimo priežiūrą vykdo Švietimo ir sporto skyrius.
__________________________________________________

