PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. balandţio 2 d.
įsakymu Nr. A – 442
VAIKŲ VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų vasaros uţimtumo programų (toliau – Programa) finansavimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja Programų finansavimo konkurso būdu (toliau – Konkursas)
tvarką, reikalavimus Programų teikėjams, dokumentų pateikimo Konkursui tvarką, Programų
vertinimą ir finansavimo principus, finansavimą gavusių įstaigų įsipareigojimus ir jų vykdymo
patikrinimą, atsiskaitymo uţ gautas lėšas tvarką.
2. Konkurso tikslai:
2.1. skatinti turiningą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių 1–12
klasių mokinių vasaros poilsį, įvairiapusį ugdymą(si), sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam
aktyvumui, sveikai gyvensenai, socialinių kompetencijų ugdymui;
2.2. plėtoti vaikų socializacijos galimybes ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas
nepasiturinčiose šeimose gyvenančių ir (ar) globojamų vaikų uţimtumui vasaros metu;
2.3. sudaryti sąlygas uţsienyje gyvenančių lietuvių vaikams ar iš uţsienio grįţusių
Lietuvos Respublikos piliečių vaikų sėkmingą integraciją į visuomenę;
2.4. suburti gabius 8–11 klasių mokinius bendrai veiklai ir poilsiui.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. dieninė stovykla – ne maţiau kaip 4 val. per dieną organizuojama veikla, skirta vaikų
poilsiui pritaikytose patalpose ir (ar) įvairiose erdvėse;
3.2. turistinė stovykla – palapinėse ar apgyvendinimui skirtose patalpose įrengta
stovyklavietė, kurios vieta gali būti keičiama;
3.3. stacionari stovykla – nepasiturinčių šeimų ir globojamiems vaikams skirta veikla,
kurią įgyvendina įstaiga, turinti teisę vykdyti švietimo veiklą, visuomenės sveikatos centro leidimą
– higienos pasą bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paţymėjimą, specialiai įrengtas
patalpas, kuriose vaikai laikinai apgyvendinami. Stacionarios stovyklos pamainos trukmė – ne
trumpesnė kaip 10 dienų;
3.4. gabių vaikų vasaros stovykla – veikla skirta gabiems Šiaulių miesto 8–11 klasių
mokiniams dalykinių Šiaulių miesto olimpiadų ir konkursų prizininkams;
3.5. nepasiturinčių šeimų vaikai – nepasiturinčiose, socialinės rizikos šeimose gyvenantys
ir (ar) globojami vaikai, lankantys vaikų dienos centrą;
3.6. pamaina – Programos įgyvendinimo trukmė, kuri gali svyruoti nuo 5 iki 18 kalendorių
dienų.
4. Programos teikėjais gali būti biudţetinės įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, kurie:
4.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
4.2. turi Programai įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
4.3. uţtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4. turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti
mokytojais, įgijusius aukštąjį išsilavinimą (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį,
įgytą iki 1995 metų) ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka išklausiusius
pedagoginių ir psichologinių ţinių kursą, baigusius profesinio mokymo programą, įgijusius vidurinį
išsilavinimą ir kvalifikaciją, turinčius 3 metų darbo staţą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių ţinių kursą, įgijusius vidurinį
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išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir
psichologinių ţinių kursą.
5. Laisvieji mokytojai, norintys įgyvendinti Programas:
5.1. turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 4 punkte;
5.2. teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos
paţymą.
6. Programų finansavimo prioritetai:
6.1. Programai, veiklas įgyvendinančiai liepos ir (ar) rugpjūčio mėnesiais;
6.2. Programai, turinčiai ne maţiau kaip 30 proc. kitų finansavimo šaltinių lėšų nuo
bendros Programos sąmatos;
6.3. Programa, į kurią įtraukiami uţsienyje gyvenančių lietuvių ar iš uţsienio grįţusių
Lietuvos Respublikos piliečių vaikai. Stovyklos grupės (uţsiėmimų) vadovams būtina mokėti anglų
ir (ar) rusų kalbas ne ţemesniu nei B2 lygiu.
7. Programos teikėjas pagal Programos tipą Konkursui gali pateikti ne daugiau nei dvi
Paraiškas vaikų vasaros uţimtumo programai finansuoti (toliau – Programos paraiška) (1-3 priedai).
8. Programos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
nutarimais, Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendraisiais nuostatais, kitais teisės aktais, nustatančiais
su vaikų ugdymu, sveikata, saugumu, higiena susijusias normas ir šiuo Aprašu.
II SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR PROGRAMOS PATEIKIMAS
9. Konkursą organizuoja Švietimo skyrius.
10. Šiaulių miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) paskelbus Konkursą Savivaldybės
interneto svetainėje, Programos teikėjas per 15 darbo dienų nuo paskelbimo dienos pateikia
Švietimo skyriui Programos paraišką.
11. Programos paraiškos pateikimas:
11.1. Programos teikėjai Savivaldybės biudţetinės įstaigos – Programos paraišką pateikia
Švietimo skyriui per e. pristatymą.
11.2. Programos teikėjai (išskyrus Savivaldybės biudţetines įstaigas), pasirašytą
Programos paraišką pateikia el. paštu svietimas@siauliai.lt PDF formatu.
11.3. Programos paraiška ir visi prie paraiškos pridedami dokumentai pateikiami viename
dokumente PDF formatu, suteikiant dokumentui vardą: pvz. X programos teikėjo_X programos
paraiska_2020_Siauliai.pdf .
12. Jeigu Programos teikėjas numato uţimti:
12.1. nepasiturinčių šeimų ir (ar) globojamus vaikus, kartu su Programos paraiška pateikia
preliminarų vaikų sąrašą, suderintą su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ţmonių gerovės
ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų (toliau – Socialinių paslaugų) skyriumi;
12.2. gabius vaikus, kartu su Programos paraiška pateikia gabių vaikų sąrašą, suderintą su
Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru.
13. Programos paraiška nesvarstoma, jei:
13.1. pateikta pasibaigus nustatytam paraiškų priėmimo terminui;
13.2. pateikta nepasirašyta;
13.3. pateikta ne pagal patvirtintą Programos paraiškos formą;
13.4. Programos teikėjas neatitinka Aprašo 4–5 punktų;
13.5. Programos pamaina trumpesnė kaip 5 arba ilgesnė kaip 18 kalendorių dienų;
13.6. Programą planuojama įgyvendinti ne Europos Sąjungoje.
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III SKYRIUS
PROGRAMŲ VERTINIMAS
14. Konkursui pateiktas Programas vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu sudaryta Programų vertinimo grupė (toliau – Vertinimo grupė).
15. Vertinimo grupės veiklos forma yra posėdţiai, kurie įforminami protokolais.
16. Vertinimo grupės posėdţiai laikomi teisėtais, jei juose dalyvauja ne maţiau kaip 2/3
visų Vertinimo grupės narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Vertinimo grupės narių
paprasta balsų dauguma.
17. Programa vertinama pagal nustatytą formą (4–6 priedai).
18. Programą vertina du Vertinimo grupės nariai. Jeigu abiejų narių vertinimai sutampa, į
Programos vertinimo formą įrašomas vienas bendras Programos įvertinimas. Jeigu narių nuomonė
dėl Programos įvertinimo išsiskiria, kiekvienas narys Programos įvertinimą pateikia atskirai.
Vertinimo grupės pirmininkas priima galutinį sprendimą dėl skirtingai įvertintų Programos punktų.
19. Jei yra galimas privačių ir viešųjų interesų konfliktas, Vertinimo grupės narys turi
nusišalinti nuo konkrečios Programos vertinimo.
20. Atsiţvelgdama į Programų įvertinimus ir Savivaldybės Švietimo prieinamumo ir
kokybė uţtikrinimo programoje priemonei „Įgyvendinti vaikų vasaros uţimtumo programas“
numatytas Savivaldybės biudţeto lėšas (toliau – lėšos) ir Aprašo 23 punkte nurodytas lėšų
Programoms paskirstymo ribas, Vertinimo grupė sudaro siūlomų finansuoti Programų sąrašą.
21. Siūlomų finansuoti Programų sąrašas, kuriame nurodomas Programos įgyvendinimo
laikotarpis, maksimalus Programoje dalyvaujančių vaikų skaičius, Programoje dalyvaujančiam
vaikui vienai dienai nustatytas lėšų dydis ir Programai iš viso skirta lėšų suma, patvirtinamas
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
22. Vertinimo grupės sekretorius per 5 darbo dienas elektroniniu būdu supaţindina
Programų teikėjus su Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
IV SKYRIUS
PROGRAMŲ FINANSAVIMAS
23. Lėšos Programoms paskirstomos taip:
23.1. ne daugiau nei 28 proc. – dieninėms stovykloms;
23.2. ne daugiau nei 30 proc. – turistinėms stovykloms;
23.3. ne daugiau nei 24 proc. – stacionarioms stovykloms;
23.4. ne daugiau nei 18 proc. – gabių vaikų vasaros uţimtumo stovykloms.
24. Jeigu po Programų paraiškų įvertinimo kai kurių Programų paraiškų gaunama maţiau
nei 23 punktu numatytos lėšų paskirstymo proporcijos, nepanaudotos lėšos Vertinimo grupės
siūlymu gali būti paskirstomos Programoms, kurioms lėšų nepakanka.
25. Finansavimas gali būti skiriamas Programoms, surinkusioms ne maţiau nei Paraiškos
Vaikų vasaros uţimtumo programai finansuoti vertinimo formoje (pagal Programos tipą) nurodytą
minimalų balų skaičių. Jeigu Programų, surinkusių ne maţiau nei Paraiškos Vaikų vasaros
uţimtumo programai finansuoti vertinimo formoje (pagal Programos tipą) nurodytą minimalų balų
skaičių, lėšų poreikis bus didesnis nei nustatyta Aprašo 23 punkte, finansavimas pirmiausia bus
skiriamas daugiau balų surinkusioms Programoms.
26. Programoje dalyvaujančiam vaikui vienai dienai nustatomas toks lėšų dydis:
26.1. dieninė stovykla – 5 eurai;
26.2. turistinė stovykla – 10 eurų;
26.3. stacionari stovykla – nuo 20 iki 25 eurų;
26.4. gabių vaikų vasaros stovykla – nuo 25 iki 40 eurų.
27. Jeigu Programos teikėjas iš Savivaldybės biudţeto prašo didesnės lėšų sumos vienam
vaikui vienai dienai nei Aprašo 26 punkte nurodytos sumos, Programai iš Savivaldybės biudţeto
skiriama ne didesnė nei Aprašo 26 punkte nurodyta suma pagal Programos tipą. Programos teikėjui
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iš Savivaldybės biudţeto prašant maţesnės lėšų sumos vienam vaikui vienai dienai nei 26 punkte
nurodytos sumos, apskaičiuojant Programai iš Savivaldybės biudţeto prašomai skirti lėšų sumai,
taikomas Programos teikėjo Programos paraiškoje nurodytas vienam vaikui vienai dienai lėšų dydis.
28. Lėšos Programai apskaičiuojamos pagal Programos paraiškoje nurodytą maksimalų
vaikų skaičių, Programos įgyvendinimo trukmę (dienų skaičių) ir Aprašo 26–27 punktuose
nustatytą lėšų dydį.
29. Lėšomis finansuojama tik viena vaiko pasirinkta Programos pamaina.
30. Savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus, su Konkursą
laimėjusios Programos teikėju (išskyrus Savivaldybės biudţetines įstaigas) sudaro sutartį (7
priedas).
31. Programos teikėjui (išskyrus Savivaldybės biudţetines įstaigas) lėšos skiriamos pagal
patvirtintą sąmatą, kuri yra neatskiriama sutarties dalis.
32. Programos teikėjai (išskyrus Savivaldybės biudţetines įstaigas), ne vėliau kaip iki
pirmos Programos pamainos vykdymo dienos, pateikia Švietimo skyriui, paraišką lėšoms gauti
(toliau – Paraiška). Su Paraiška privaloma pateikti Programos veiklų grafiką (pagal Programos
paraiškos detalų Programos veiklų planą), tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Programos teikėjo sudarytas
sutartis ir Programos dalyvių sąrašą Excel formatu (8 priedas). Programos teikėjai, kurie įgyvendina
Programas, nepasiturinčių šeimų ar globojamiems vaikams, pateikia Programos dalyvių sąrašą (8
priedas), suderintą su Socialinių paslaugų skyriumi.
33. Programos teikėjai (Savivaldybės biudţetinė įstaiga) ne vėliau kaip iki Programos
pamainos pirmos vykdymo dienos, Švietimo skyriui pateikia:
33.1. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių 1–12 klasių mokinių,
dalyvaujančių Programoje, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutartis su Programos teikėju ir Programos
dalyvių sąrašą Excel formatu (8 priedas);
33.2. Programos veiklų planą, atitinkantį Paraiškos vaikų vasaros uţimtumo programai
finansuoti (pagal Programos tipą) planą.
34. Programos teikėjas (Savivaldybės biudţetinė įstaiga) paskirtas lėšas naudoja,
vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės biudţeto asignavimų administravimo, biudţeto vykdymo
ir atskaitomybės tvarkos aprašu.
35. Lėšos gali būti numatomos darbo uţmokesčiui, prekėms, paslaugoms ir kitoms
išlaidoms, kurios tiesiogiai susijusios su Programos įgyvendinimu.
36. Lėšos negali būti naudojamos:
36.1. įsigyti baldų, transporto priemonių, kompiuterinės, medicininės įrangos ir kito
inventoriaus, kuris nenusidėvi per vienerius metus, o jo vieneto vertė yra didesnė kaip 500 eurų;
36.2. įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;
36.3. ilgalaikei patalpų nuomai ar išperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai ir
statybai;
36.4. Programos parengimo išlaidoms padengti;
36.5. Programoje dalyvaujančių vaikų maitinimui;
36.6. Programai, kuri bus įgyvendinama ne Europos Sąjungoje.
V SKYRIUS
ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ
37. Programos teikėjai (išskyrus Savivaldybės biudţetines įstaigas) privalo:
37.1. Lėšas naudoti pagal sutarties sąmatoje nurodytus išlaidų straipsnius;
37.2 Vaikų vasaros uţimtumo programos veiklos ataskaitą (9 priedas) ir Lėšų panaudojimo
ataskaitas pagal sutartyje (7 priedas) numatytas formas ir terminus pateikti Švietimo skyriui ir
Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriui.
38. Programos teikėjai (Savivaldybės biudţetinė įstaiga) privalo:
38.1. Programai pasibaigus per 10 darbo dienų pateikti Švietimo skyriui Veiklos ataskaitą
(9 priedas);
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38.2. atsiskaityti uţ gautas lėšas, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės biudţeto
asignavimų administravimo, biudţeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašu.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Informacija apie lėšomis finansuojamas Programas skelbiama Savivaldybės interneto
svetainėje.
40. Programų teikėjai, įgyvendindami Programą privalo viešai skelbti, kad Programą
finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė, reklaminėje medţiagoje naudoti Šiaulių miesto savivaldybės
logotipą.
41. Aprašo įgyvendinimo prieţiūrą vykdo Švietimo skyrius.
42. Programų įgyvendinimo prieţiūrą vykdo Švietimo ir Socialinių paslaugų skyriai.
43. Aprašas keičiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
____________________________

