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 2010 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija įpareigojo Švietimo 

mainų paramos fondą (toliau - Fondas) 2010-2013 m. administruoti ESF projektą „Neformaliojo 

švietimo paslaugų r÷mimo sistemos sukūrimas savivaldyb÷se“ (toliau – TAPK projektas). Vienas iš 

projekto tikslų - pl÷toti savivaldyb÷se pilietinio ir tautinio ugdymo pavienių iniciatyvų ir vaikų 

socializacijos ir užimtumo veiklas, siekiant užtikrinti mokinių socializacijos ir užimtumo formų 

pl÷trą įgyvendinant neformaliojo švietimo programas. Viena iš projekto veiklų – neformaliojo 

švietimo programų įgyvendinimas stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose (toliau - 

Stovyklos). 

 Vertinimo ataskaitos tikslas - įvertinti neformalaus švietimo programų įgyvendinimo 

Stovyklose poveikį ir efektyvumą, tokios neformaliojo ugdymo formos naudą ir rezultatyvumą. 

Siekiama, kad ataskaitos pagrindu neformaliojo ugdymo programų rengimas ir įgyvendinimas 

Stovyklose būtų tobulinami. 

Ataskaita parengta remiantis 2010-2013 m. vykusių Stovyklų patikrų vietoje 

rezultatais bei Stovyklų ataskaitų duomenimis.  
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1. 2010-2013 M. KONKURSŲ APŽVALGA 

 

 Įgyvendinant Stovyklų veiklą kiekvienais metais pirkimas buvo skaidomas į dalis. 

Tokiu būdu kiekvienoje iš dalių Teik÷jai gal÷jo varžytis vieni su kitais.  

2010 m. Fondo paskelbtam supaprastintam atviram Stovyklų organizavimo paslaugų 

pirkimo konkursui gauta 10 pasiūlymų 6 pirkimo dalims iš 8 paskelbtų. Pasiūlymai teikti Vilniaus, 

Kauno, Klaip÷dos ir Taurag÷s, Panev÷žio, Alytaus ir Marijampol÷s apskritims.  

2010 m. birželio m÷n. sutartys pasirašytos su 7 tiek÷jais teikti paslaugas Vilniaus, 

Kauno, Klaip÷dos ir Taurag÷s, Panev÷žio, Utenos, Alytaus ir Marijampol÷s apskrityse, kurie 

įsipareigojo įgyvendinti neformalaus švietimo programas (toliau – Programas). Iš viso 2010 m. 

finansuota 12 Stovyklų (1 lentel÷). 

1 lentel÷. 2010 m. finansuotos stacionarios vaikų vasaros poilsio stovyklos 

Apskritis  Tiek÷jo pavadinimas Stovyklos pavadinimas 

Vilniaus Ukmerg÷s kultūros centras 

„Šventosios vingis“ 

„Lietuvos atgaja“ – Želva 

„Jaunasis automobilininkas“ 

Kauno VšĮ „Frageta“ „Merkurijus“ 

Klaip÷dos ir Taurag÷s UAB Sveikatos centras „Energetikas“ 
„Ten, kur saulę nusineša jūra“ 

„Elijos v÷jarož÷“  

Utenos UAB „Bačkonys“ „Tolieja“ 

Panev÷žio VšĮ „Vaikų poilsis“ 
„Trimitas“ 

„Saul÷s zuikutis“ 

Alytaus Labdaros fondas „Vienyb÷“  
„Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 

„Dzūkijos šilas“ 

Marijampol÷s VšĮ „Gintaro poilsiaviet÷“ „Gintaro poilsiaviet÷“ 

 

2011 m. tokių paslaugų pirkimo konkursui pateikta 16 pasiūlymų 10 pirkimo dalių iš 

11 paskelbtų. Pasiūlymai teikti pirkimo dalims, suskirstytoms pagal atitinkamas Lietuvos 

savivaldybes, išskyrus Šilut÷s rajono, Neringos miesto, Taurag÷s rajono, Jurbarko rajono, Pag÷gių 

ir Šilal÷s rajono savivaldybes, kadangi anksčiau šių savivaldybių teritorijose nebuvo 

organizuojamos stovyklos.  

2011 m. geguž÷s m÷n. sutartys pasirašytos su 9 sutartys tiek÷jais, kurie įgyvendino 

Programas visose Lietuvos savivaldyb÷se, išskyrus Šilut÷s rajono, Neringos miesto, Taurag÷s 

rajono, Jurbarko rajono, Pag÷gių ir Šilal÷s rajono, Utenos rajono, Anykščių rajono, Ignalinos 

rajono, Mol÷tų rajono, Visagino ir Zarasų rajono savivaldyb÷se. Iš viso 2011 m. finansuota 13 

Stovyklų. 
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2 lentel÷. 2011 m. finansuotos stacionarios vaikų vasaros poilsio stovyklos 

Apskritis  Tiek ÷jo pavadinimas Stovyklos pavadinimas 

Vilniaus 

Labdaros paramos fondas „Vienyb÷“ 
„Lietuvos atgaja“ – Želva 

„Jaunasis automobilininkas“ 

Ukmerg÷s švietimo centras 
„Šventosios vingis“ 

„Kaltan÷nų vasaros poilsio stovykla“ 

Kauno VšĮ „Frageta“ „Merkurijus“ 

Klaip÷dos ir Taurag÷s 

UAB sveikatos centras Energetikas" 
„Ten, kur saulę nusineša jūra“ 

„Elijos v÷jarož÷“ 

VšĮ „Vaikų poilsis 
„Pasaka“ 

„Žilvitis“ 

Šiaulių Šiaulių jaunųjų turistų centras „Olimpin÷ savait÷“ 

Panev÷žio VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla" „Berčiūnų ateitininkų stovykla“ 

Alytaus Labdaros fondas „Vienyb÷“ „Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 

Marijampol÷s VšĮ „Gintaro poilsiaviet÷“ „Gintaro poilsiaviet÷“ 

 

2012 m. tokių paslaugų pirkimo konkursui pateikta 12 pasiūlymų 9 pirkimo dalims iš 

10 paskelbtų. Pasiūlymai teikti pirkimo dalims, suskirstytoms pagal atitinkamas Lietuvos 

savivaldybes, išskyrus Šiaulių miesto ir Joniškio, Kelm÷s, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Akmen÷s, 

Telšių, Mažeikių rajono, Plung÷s rajonų bei Rietavo savivaldybes. 

2012 m. geguž÷s m÷n. sutartys pasirašytos 9 sutartys su tiek÷jais, kurie įgyvendino 

Programas beveik visose Lietuvos savivaldyb÷se. Šiaulių miesto, Joniškio rajono, Kelm÷s rajono, 

Pakruojo rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių rajono, Akmen÷s rajono, Telšių rajono, Mažeikių 

rajono, Plung÷s rajono ir Rietavo savivaldyb÷se Programos nebuvo įgyvendintos. Iš viso 2012 m. 

finansuota 11 Stovyklų (3 lentel÷). 

3 lentel÷. 2012 m. finansuotos stacionarios vaikų vasaros poilsio stovyklos 

Apskritis  Tiek ÷jo pavadinimas Stovyklos pavadinimas 

Alytaus Labdaros paramos fondas „Vienyb÷“ „Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 

Kauno VšĮ „Frageta“ „Merkurijus“ 

Klaip÷dos ir Taurag÷s 

VšĮ „Vaikų poilsis" 
„Pasaka“ 

„Žilvitis“ 

UAB sveikatos centras „Energetikas“ „Ten, kur saulę nusineša jūra“ 

„Elijos paslaptys“ 

Marijampol÷s VšĮ „Gintaro poilsiaviet÷“ „Gintaro poilsiaviet÷" 

Panev÷žio VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“ 

Utenos UAB „Bačkonys“ „Tolieja“ 
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Vilnius 
Labdaros paramos fondas „Vienyb÷“ „Lietuvos atgaja“ – Želva 

Ukmerg÷s švietimo centras „Šventosios vingis“ 

 

2013 m. atviram Stovyklų organizavimo paslaugų pirkimo konkursui pateikta 13 

pasiūlymų 9 pirkimo dalims iš 10 paskelbtų. Pasiūlymai teikti pirkimo dalims, suskirstytoms pagal 

atitinkamas Lietuvos savivaldybes, išskyrus Šiaulių miesto, Joniškio rajono, Kelm÷s rajono, 

Pakruojio rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių rajono, Akmen÷s rajono, Telšių rajono, Mažeikių 

rajono, Plung÷s rajono ir Rietavo savivaldyb÷s. Šiai daliai pasiūlymai nebuvo pateikti jau antri 

metai iš eil÷s. 

2013 m. geguž÷s m÷n. pasirašytos 9 sutartys su tiek÷jais, kurie įgyvendino Programas 

beveik visose Lietuvos savivaldyb÷se. Šiaulių miesto, Joniškio rajono, Kelm÷s rajono, Pakruojo 

rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių rajono, Akmen÷s rajono, Telšių rajono, Mažeikių rajono, 

Plung÷s rajono ir Rietavo savivaldyb÷se Programos nebuvo įgyvendintos. Iš viso 2013 m. 

finansuota 12 Stovyklų (4 lentel÷). 

4 lentel÷. 2013 m. finansuotos stacionarios vaikų vasaros poilsio stovyklos 

Apskritis  Tiek ÷jo pavadinimas Stovyklos pavadinimas 

Alytaus Labdaros paramos fondas „Vienyb÷“ „Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 

Kauno VšĮ „Frageta“ „Merkurijus“ 

Klaip÷dos ir Taurag÷s 

VšĮ „Vaikų poilsis" 
„Pasaka“ 

„Žilvitis“ 

UAB sveikatos centras „Energetikas“ „Ten, kur saulę nusineša jūra“ 

„Elijos paslaptys“ 

Marijampol÷s VšĮ „Gintaro poilsiaviet÷“ „Gintaro poilsiaviet÷" 

Panev÷žio VšĮ „Vaikų poilsis" „Trimitas“ 

Utenos UAB „Bačkonys“ „Tolieja“ 

Vilnius 

Labdaros paramos fondas „Vienyb÷“ „Lietuvos atgaja“ – Želva 

Ukmerg÷s švietimo centras „Veprių stovykla“ 

„Kaltan÷nų vaikų vasaros poilsio 

stovykla“ 

 

Vadovaujantis pirkimo konkurso sąlygomis, pasiūlymus gal÷jo teikti pavieniai 

juridiniai ar fiziniai asmenys, ar ūkio subjektų grup÷s. Finansuotų Stovyklų skaičius kiekvienais 

metais viršijo Tiek÷jų skaičių, kadangi atskiri Tiek÷jai organizavo ne po vieną Stovyklą. Kai 

kuriose apskrityse pavieniai stovyklų organizatoriai vienijosi teikdami pasiūlymus ir viena sutartimi 

įsipareigojo organizuoti keletą Stovyklų.  

Kai kurie iš Teik÷jų dalyvavo konkursuose kiekvienais metais ir s÷kmingai 
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organizavo stovyklas kelis metus. Labdaros paramos fondo „Vienyb÷“ stovykla „Lietuvos atgaja“ – 

Smarliūnai ir tos pačios institucijos stovykla „Lietuvos atgaja“ – Želva, UAB sveikatos centro 

„Energetikas“ stovyklos „Ten kur saulę nusineša jūra“ ir „Elijos paslaptys“ („Elijos v÷jarož÷“), VšĮ 

„Frageta“ stovykla „Merkurijus“, VšĮ „Gintaro poilsiaviet÷“ stovykla „Gintaro pilsiaviet÷“ bei 

Ukmerg÷s kultūros centro, v÷liau pakeitusio pavadinimą į Ukmerg÷s švietimo centrą, stovykla 

„Šventosios vingis“ buvo organizuotos 2010, 2011, 2012 ir 2013 m. vasarą. VšĮ „Vaikų poilsis“ 

taip pat įgyvendino stovyklas kiekvienais metais, tik jų pavadinimai skyr÷si. 2010 m. jų 

organizuojamos stovyklos buvo „Trimitas“ ir „Saul÷s zuikutis“, 2011 – 2013 m. - „Pasaka“ ir 

„Žilvitis“. 2010, 2012 ir 2013 m. UAB „Bačkonys“ organizavo stovyklą „Tolieja“. VšĮ „Berčiūnų 

ateitininkų stovykla“ įgyvendino stovyklas 2011 ir 2012 m. 

1 pav. 2010-2013 m. finansuotų stovyklų pasiskirstymas pagal apskritis 
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2 pav. 2010-2013 m. finansuotų stovyklų pasiskirstymas pagal Tiek÷jus 
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2. 2010 - 2013 M. PROJEKTO LöŠOMIS REMTOS STACIONARIOS VAIK Ų VASAROS 

POILSIO STOVYKLOS  

 

2.1 Stacionarių vaikų vasaros poilsio stovyklų rodikliai  

 

 Pradiniame projekte buvo numatyta, kad bus finansuotas 10.000 vaikų dalyvavimas 

Stovyklose. V÷liau buvo skirtas papildomas finansavimas, ir bendras planuotas finansuoti vaikų 

skaičius išaugo iki.17.528.  2010 m. planuota remti 5.000 vaikų poilsį Stovyklose, faktiškai projekto 

l÷šomis buvo paremtas 5.021 vaikas. 2011 m. planuota remti 5.860 vaikų poilsį Stovyklose, 

faktiškai 2011 m. projekto l÷šomis buvo paremti 6.357 vaikai. 2012 metams buvo planuota 3.700, o 

faktiškai finansuotas 4.398 vaikų poilsis. 2013 metams buvo planuota 3.828, o finansuotas 4.126. Iš 

viso projekto l÷šomis 2010-2013 m. finansuotas 19.902 vaikų poilsis Stovyklose. Papildomai 

paremta 2.374 vaikų už tas pačias projekto l÷šas, o Fondo Sutartyje su Europos Socialinio Fondo 

Agentūra (toliau – ESFA) nustatytus vaikų poilsio rodiklius pavyko ne tik pasiekti, bet ir viršyti 

beveik 12 procentų. 

3 pav. 2010-2013 m. finansuotų vaikų skaičius pagal apskritis 

651
964

654
570

501
720

511
500

2314
2728

1955
1788

435
500

370
345

3520
208
182

0
432

0
0

535
413

256
321

233
600

444
420

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Vilniaus

Kauno

Klaip÷dos ir 
Taurag÷s

Panev÷žio

Utenos

Šiaulių

Alytaus

Marijampol÷s 2013

2012

2011

2010

 

 



 

 

10

 

 Visi tiek÷jai sutartin÷mis sąlygomis buvo įpareigoti į Programų įgyvendinimą įtraukti 

iki 10 procentų socialiai remtinų vaikų. Tokiems vaikams buvo dengiama 100 procentų stovyklos 

kelialapio kainos.  

2010 m. Stovyklose projekto l÷šomis stovyklavo 511 socialiai remtinų vaikų, 2011 m. 

– 630, 2012 m. – 422, 2013 - 383. Viso projekto laikotarpiu Stovykl ų Programose dalyvavo 

1.946 socialiai remtini vaikai, t.y. 10 procentų daugiau nei buvo numatyta.  

 Patikrų metu, susitikimuose su stovyklų organizatoriais bei jų ataskaitose išskirtos 

kelios pagrindin÷s problemos, susijusios su socialiai remtinų vaikų dalyvavimu Stovyklose: 

• Daugeliui Stovyklų organizatorių nekilo sunkumų renkant socialiai remtinus vaikus, tačiau ne 

visi vaikai buvo motyvuoti dalyvauti programoje, teko jas adaptuoti; 

• Kai kurie t÷vai nesutiko, kad pamainoje būtų socialiai remtinų vaikų, tod÷l Stovyklų 

organizatoriams teko keisti atskirų pamainų dalyvių sąrašus; 

• Kai kuriems stovyklų organizatoriams kilo sunkumų d÷l socialiai remtinų vaikų nuvykimo į/iš 

Stovyklas/-ų; 

• Paaišk÷jo, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos teis÷s aktai vieningai neapibr÷žia socialiai 

remtino asmens sąvokos ir statuso. D÷l šios priežasties Fondas 2011 m. kreip÷si į LR Socialin÷s 

apsaugos ir darbo ministeriją išaiškinimo d÷l dokumentų, patvirtinančių socialiai remtino vaiko 

statusą. Ministerijos išaiškinime teigiama, kad šiuo metu skirtingi teis÷s aktai kiekvienu 

reguliavimo atveju nurodo konkrečią asmenų grupę, kuriai taikomos atitinkamos teis÷s normos. 

Kadangi socialiai remtini vaikai, kurių poilsis būtų finansuojamas 100 proc. projekto l÷šomis, 

gali gauti socialinę paramą pagal 2 skirtingus įstatymus (Pinigin÷s socialin÷s paramos 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą bei Socialin÷s paramos 

mokiniams įstatymą), tai skiriasi ir jiems teikiamos paramos terminas bei statusą pagrindžiantys 

dokumentai. D÷l šios priežasties nemažai stovyklų organizatorių patyr÷ sunkumų renkant 

dokumentus, patvirtinančius socialiai remtino vaiko statusą; 

• Tiek÷jai susidūr÷ su sunkumu, kad vaikai iš globos namų neturi socialiai remtino asmens statuso 

ir skirto finansavimo galima buvo padengti tik dalyvavimo Programoje išlaidas. Tuo tarpu likusį 

mokestį tur÷jo padengti patys vaikų globos namai.  

2011, 2012 ir 2013 m. Stovyklų Programų įgyvendinimo laikotarpis buvo ilgesnis: 

geguž÷s 15 d. – rugpjūčio 31 d. palyginti su 2010 metais - birželio 21 d. – rugpjūčio 30 d., kai 

Stovyklų pradžios laiką sąlygojo sutarties tarp Fondo ir ESFA v÷lyvas pasirašymas. Fondo 

nuomone, 2011 – 2013 m. Programų įgyvendinimo laikotarpis tur÷jo teigiamos įtakos TAPK 

projektų vykdytojų Stovyklų organizavimui, kadangi Tiek÷jai tur÷jo daugiau laiko pasiruošti, 

organizuoti mokymus vadovams ir pan. 
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Pamainų trukm÷ dienomis buvo apibr÷žta pirkimo dokumentuose ir gal÷jo svyruoti 

nuo 7 iki 10 kalendorinių dienų. Daugiausia organizuota 10 dienų Stovyklų – 164 pamainos per 

ketverius metus, 7 dienų – 20 pamainų, 6 pamainos po 8 dienas bei 5 Stovyklų pamainos vyko 9 

dienas (3 pav.). Per visą TAPK projekto įgyvendino laikotarpį vaikai, kurių poilsis buvo finansuotas 

2010 - 2013 m., stovyklavo 195 stovyklų pamainose. 

4 pav. 2010-2013 m. stovyklų pamainų pasiskirstymas pagal trukmę dienomis 
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 Socialiai remtinų vaikų pasiskirstymas Stovyklų pamainose yra labai įvairus. Tik 

kelios Stovyklos („Tolieja“, „Jaunasis automobilininkas“ ir „Dzūkijos šilas“) socialiai remtinus 

vaikus, kurių poilsis buvo finansuojamas projekto l÷šomis, 2010 m. surinko į vieną pamainą. Kitose 

2010 m. Stovyklose, o 2011 - 2013 m. – visose, socialiai remtinų vaikų buvo keliose ar net visose 

stovyklų pamainose. Reikalavimų socialiai remtinų vaikų pasiskirstymui pamainose pirkimo 

dokumentuose ar sutartyse kelta nebuvo. 

 Stovyklose poilsiaujančių vaikų amžius buvo nustatytas pirkimo dokumentuose 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teis÷s aktais. Stovyklauti projekto l÷šomis gal÷jo 6–18 metų 

amžiaus vaikai. Stovyklų organizatoriai tur÷jo pagrįsti 19 metų amžiaus asmenų priskyrimą 

vaikams. Dažniausiai tai buvo socialiai remtini ar neįgalūs vaikai, kurie būdami 19 metų lank÷ 

mokyklą.  

 Bendras vaikų skaičius pamainose įvairiose Stovyklose skyr÷si. Jis svyravo nuo 15 iki 

457 vaikų 2010 m., nuo 22 iki 336 vaikų – 2011 m., nuo 58 iki 156 vaikų – 2012 m bei nuo 32 iki 

365 vaikų – 2013 m. 
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2.2. Neformaliojo švietimo Programos stacionariose vaikų poilsio stovyklose 

 

 2010 m. 12-oje  finansuotų Stovyklų buvo įgyvendintos 12 Programų, 2011 m. – 13, 

2012 m. – 11, o 2013 m. - 12. 2010 m. ir 2011 m. organizuojant stacionarių vaikų vasaros poilsio 

stovyklų paslaugų pirkimus, buvo paskelbtos 5 temos, iš kurių bent vieną prival÷jo atitikti 

konkursui teikiamos Programos. 2012 m. konkursui buvo numatytos 6 temos, o 2013 m. - keturios. 

2010 m. konkursui pateiktos Programos atitiko tik 4 iš 5 skelbtų temų. Negauta 

programų ekologinio-gamtosauginio ugdymo tema. 2011 m. atsisakyta lyderyst÷s temos, ją 

pakeičiant pilietinio ir tautinio ugdymo tema, kuri tarp visų temų buvo pati populiariausia. Deja, ir 

2011 m. negauta Programų ekologinio-gamtosauginio ir meninio ugdymo temomis, tačiau jau 2012 

m. šios temos sulauk÷ Teik÷jų d÷mesio ir šių temų kelios Programos buvo įgyvendintos Lietuvoje. 

2012 m. konkursui papildomai buvo įtraukta nauja tema - pakantumo ir tolerancijos ugdymas ir 

būtent šia tema vienos Stovyklos Programa buvo įgyvendinta tų pačių metų vasarą. 2013 m. 

konkursui buvo skelbiamos sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo, meninio ugdymo, 

kultūrinio-etninio paveldo pažinimo ir pilietinio  ugdymo temos. Bendras neformalaus ugdymo 

temų pasiskirstymas pagal temas pateikiamas 4 paveiksle. 

5 pav. 2010-2013 m. neformalaus ugdymo programų pasiskirstymas pagal temas 

0
0

1
0

1
0

2
0

3
3
3

4

0
8

0
0

1
3

2
5

0
0

1
0

4
0
0
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ekologinis-gamtosauginis
ugdymas

meninis ugdymas

kultūrinio-etninio paveldo
pažinimas

pilietinis ir tautinis ugdymas

sveikatos ugdymas

pakantumo ir tolerancijos
ugdymas

lyderyst÷s ir pilietiškumo
ugdymas

2013

2012

2011

2010

 



 

 

13

 

Ekologinis-gamtosauginis ugdymas nebuvo patrauklus stovyklų organizatoriams ir šia 

tema nebuvo organizuota n÷ viena Stovykla 2010-2011 m. Tik 2012 m. vienas Tiek÷jas ryžosi šia 

tema organizuoti Stovyklas. Tokį pasirinkimą  gal÷jo įtakoti kelios priežastys: informacijos apie 

pačią temą, jos aktualumą trūkumas, Stovyklų organizatorių nenoras keisti anksčiau vykdytas 

Programas, valstyb÷s ilgalaik÷s strategijos šioje srityje nebuvimas.  

Pilietinio ir tautinio ugdymo tema tapo labai populiari 2011 m., nors prieš metus 

nebuvo įtraukta į galimų sąrašą. Ji ap÷m÷ 57% visų finansuotų stovyklų. Tačiau 2012 m. n÷ viena 

Stovykla nebuvo organizuota pagal šią temą. 2013 m. buvo nustatytos sveikos gyvensenos ir fizinio 

aktyvumo skatinimo, kultūrinio-etninio paveldo pažinimo, meninio ir pilietinio ugdymo temos. 

Populiarumą išsaugojo vienintel÷ tema – kultūrinio-etninio paveldo pažinimas. 

Kiekvienais metais pagal šią temą buvo finansuota po 3 stovyklas, o 2013 m. net 4.  

Apibendrinant galima teigti, kad 2010 metais Programos mažai skyr÷si nuo anksčiau 

Tiek÷jų organizuotų stovyklų temų. Naujos Programos nebuvo kuriamos ir d÷l objektyvios 

priežasties – pirkimo dokumentams parengti buvo skirtas itin trumpas laikas. 2011 m., 2012 m. ir 

2013 m. stovyklų organizavimo paslaugų pirkimą iniciavus daug anksčiau ir pateikus naują 

reikalavimą d÷l Programų naujoviškumo, didžioji dalis stovyklų organizatorių pateik÷ naujas 

Programas ir rudeniop džiaug÷si jų s÷kme, nors dar teikiant dokumentus tur÷jo įvairių 

nuogąstavimų, kad, pavyzdžiui, pilietinio ir tautinio ugdymo tematika vaikams nebus įdomi, ir 

tokios Programos vaikams nebus patrauklios. Pirkimų sąlygos neleido 2011 m. konkursui siūlyti 

Programų, identiškų finansuotoms pagal 2010 m. vykusio Stacionarių vaikų vasaros poilsio 

stovyklų organizavimo paslaugų pirkimo konkursą. Ta pati sąlyga galiojo ir 2012 m. bei 2013 m. 

konkursams.  

Programų tikslus sąlygojo pasirinktos temos. Meninio ugdymo programa siek÷ 

ugdyti asmenybes, vaikų saviugdos ir saviraiškos poreikius, kūrybiškumą, socialinius geb÷jimus 

bei komandinio darbo įgūdžius. 

 Kultūrinio ir etninio paveldo pažinimo programos skatino vaikus iš naujo atrasti ir 

suprasti lietuviškus papročius, tradicijas, liaudies meną, kultūrą, istoriją; atpažinti geb÷jimus kino, 

teatro, muzikos, scenos meno srityse; stiprinti tautines, kultūrines vertybes, ugdyti pilietinį 

sąmoningumą ir meilę savo kraštui bei tautai. 

 Lyderyst÷s ir pilietiškumo programos siek÷ stiprinti jaunimo tautinę savimonę, ugdyti 

lyderio geb÷jimus, sąmoningą požiūrį į pilietinę visuomenę, skatinti vaikų ir jaunimo iniciatyvas bei 

trumpalaikes pilietines akcijas. 

  Sveikatos ugdymo programa k÷l÷ tikslus formuoti vaikų ir jaunimo sveikos 

gyvensenos įgūdžius, didinti informuotumą ugdant vertybes, formuojančias ne tik asmens, bet ir 
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visos visuomen÷s sveikos gyvensenos pamatus.  

Ekologin÷s-gamtosaugin÷s programos siek÷ skatinti vaikų kūrybinius geb÷jimus, 

saviraišką, paremtą gamtos steb÷jimu, tyrin÷jimu,  diegti aplinkosaugos id÷jas, atkreipiant d÷mesį į 

gamtos trapumą, ekosistemų pažeidžiamumą bei formuoti deramą vaikų ir jaunimo supratimą bei 

požiūrį į jų gyvenamąją aplinką, sveikos aplinkos svarbą ateities kartoms. Kitas svarbus tikslas - 

ugdyti ekologinę savimonę ir kultūrą, draugišką bendravimą, pagarbą ir toleranciją 

Pilietinio ir tautinio ugdymo programos skirtos vaikų tautinio ir pilietinio 

sąmoningumo ugdymui, jauno žmogaus asmenyb÷s, gyvenančios demokratin÷je visuomen÷je ir 

dalyvaujančios tautos ir valstyb÷s gyvenime, formavimui. 

Pakantumo ir tolerancijos programa siek÷ ugdyti vaikų geb÷jimą atskirti, kas vadintina 

meile, pagarba, tolerancija ir kokiems tarpusavio santykiams apibūdinti šie vertingi žodžiai 

netinkami. Tuo pačiu siekta ugdyti vaikų kūrybiškumą, geb÷jimą myl÷ti ir priimti vienas kitą, norą 

bendradarbiauti, kritiškai mąstyti ir bendruomeniškumą ir atsakomybę už savo sprendimus.  

 Visos Programos buvo orientuotos į vertybių bei asmenyb÷s ugdymą, skatinant vaikų 

ir jaunimo savarankiškumą, pasitik÷jimą savimi bei aktyvumą, panaudojant įvairias veiklos formas 

bei metodus.  

 

2.3 Dalyvių atranka  

 

 Remiantis Tiek÷jų ataskaitomis, į iš dalis finansuojamas Stovyklas praktiškai buvo 

priimami visi norintys vaikai, atitinkantys bendruosius reikalavimus (amžiaus apribojimai, 

reikalavimai pateikti tam tikrus dokumentus, pvz. gydytojų pažymas). Visų stovyklų organizatorių 

sutartyse su Fondu buvo įrašytas reikalavimas, kad iš projekto l÷šų vieno vaiko poilsis bus 

finansuojamas  tik vieną kartą per vasarą, tod÷l tiek Fondas, tiek Tiek÷jai vykd÷ finansuojamų vaikų 

apskaitos kontrolę, siekdami išvengti dvigubo finansavimo. Kai kurie stovyklų organizatoriai  

sudar÷ rezervinius vaikų sąrašus pagal vaikų registracijos į stovyklą prašymų eiliškumo tvarką. Iš 

šio sąrašo buvo kviečiami vaikai, atsisakius kitiems vaikams atvykti į stovyklą, susirgus, ir pan.  

 Kiekvienais metais socialiai remtini vaikai dažniausiai buvo kviečiami stovyklauti 

bendradarbiaujant su mokyklomis, neformalaus švietimo įstaigomis, savivaldyb÷mis bei 

seniūnijomis, apskričių socialin÷s rūpybos skyriais (stovyklos „Merkurijus“, „Tolieja“, „Gintaro 

poilsiaviet÷“, „Trimitas“, „Dzūkijos šilas“, „Pasaka“, „Ten, kur saulę nusineša jūra“, „Gintaro 

poilsiaviet÷“, „Elijos paslaptys“, „Veprių vaikų vasaros poilsio stovykla“, „Lietuvos atgajos“ 

stovyklos Zelvoje ir Smarliūnuose ir Kaltan÷nų vaikų vasaros poilsio stovykla). Daugumoje 

stovyklų socialiai remtinų vaikų atrankos kriterijumi buvo jų statusą patvirtinanti pažyma. Kai kurie 

Tiek÷jai bendradarbiavo su seniūnijų, mokyklų ir kitų atsakingų institucijų socialiniais darbuotojais 
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nor÷dami nustatyti vaiko motyvaciją dalyvauti  Stovyklos Programoje („Veprių vaikų vasaros 

poilsio stovykla“, „Lietuvos atgajos“ stovyklos Zelvoje ir Smarliūnuose). 

 

2.4 Programų adaptacija 

 

 Įvairiose Stovyklose Programos vaikams buvo adaptuojamos skirtingai. Visų 

Stovyklų, išskyrus „Lietuvos atgajos“ stovyklas, dalyviai buvo skirstomi į grupes pagal amžių: 

vienose stovyklose buvo išskiriamos 3 ar 4, kitose – 2 amžiaus grup÷s. Jose Programų veiklos bei 

užduotys skirtingo amžiaus vaikams skyr÷si. Buvo atsižvelgiama į vaikų interesus, norus, poreikius 

ir pom÷gius („Berčiūnų ateitininkų stovykla“, „Veprių vaikų vasaros poilsio stovykla ir kt. 

stovyklos). Stovyklos, pasirinkusios sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo temą, 

formuodamos grupes atsižvelg÷ ir į vaikų fizines galimybes („Merkurijus“, „Žilvitis“ ). Kai kurie 

Tiek÷jai taip pat atsižvelg÷ ir į socialinę bei kultūrinę vaikų patirtį („Elijos paslaptys“, „Ten, kur 

saulę nusineša jūra“). 

„Lietuvos atgajos“ stovyklose per visą finansavimo laikotarpį vaikai pagal amžiaus 

grupes nebuvo skirstomi, dalyvių gyvenimas r÷m÷si „šeimos“ principu, kur vienoje šeimoje gyveno 

ir jaunesni, ir vyresni vaikai. Taip buvo skatinamas įvairaus amžiaus vaikų bendravimas ir 

bendradarbiavimas. Tokią koncepciją gerai vertino stovyklautojų t÷vai: jų atsiliepimuose pažym÷ta, 

kad „vaiką gerai veikia „šeimynin÷“ stovyklos struktūra“, o „gyvenimas didel÷se šeimose vaikams 

suteikia pasitik÷jimo, saugumo, atvirumo ir bendravimo įgūdžių“. 

 

2.5 Programų rezultatai ir poveikis dalyviams 

 

 Kiekvienais metais Tiek÷jai buvo įpareigoti vykdyti vaikų, jų t÷vų ar glob÷jų bei 

grupių vadovų apklausas, siekiant išsiaiškinti Programų rezultatus bei poveikį dalyviams. Kadangi 

2010 m. stovyklų organizatoriai savo galutin÷se ataskaitose pateik÷ skirtingus, sunkiai tarpusavyje 

palyginamus duomenis, tod÷l jau 2011 m. buvo parengta minimalūs reikalavimai, pagal kuriuos 

informacija tur÷jo būti surinkta visų Stovyklų apklausų metu. Stovyklų organizatoriams buvo 

rekomenduota apklausas vykdyti internete, taip palengvinant duomenų suvedimą ir apdorojimą. Be 

to, siekiant gauti kuo daugiau informacijos, 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. stovyklų dalyvių, jų t÷vų 

bei grupių vadovų apklausų duomenis apdorojo ir apibendrino Fondo darbuotojai, skirtingai nei 

2010 m. Atlikta analiz÷ bei rekomendacijos bus pateiktos LR Švietimo ir mokslo ministerijai, 

ESFA, bei paskelbta viešai TAPK projekto tinklapyje. 

2010 m. išsiskyr÷ stovyklų organizatorių nuomon÷ apie anketavimą. Vieni labai 

džiaug÷si grįžtamuoju ryšiu ir steb÷josi, kad ypač iš vaikų t÷vų jis buvo gana aukštas, kiti kaip tik 
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skund÷si, kad t÷vai nenor÷jo pildyti anketų, pageidavo individualaus pokalbio su vadovu. 2011 - 

2013 m.  Tiek÷jams buvo siūloma vykdyti t÷vų apklausą internete ir pakviesti t÷vus įvertinti jų 

vaikų stovyklavimą vaikams grįžus iš stovyklos. Tokiu atveju t÷vai gal÷tų pasteb÷ti vaikų pokyčius, 

išklausyti vaikų atsiliepimus, kas būna sud÷tinga pasiimant vaikus iš stovyklos paskutinę dieną. 

2011 m. apklausoje dalyvavo 3965 vaikai, 2096 t÷vai ar glob÷jai bei 579 vadovai. 2012 m. 

apklausoje dalyvavo 3120 vaikų, 1815 t÷vų ar glob÷jų bei 511 vadovų. 2013 m. apklausoje 

dalyvavo 1761 vaikas, 798 t÷vai ar glob÷jai bei 237 vadovai. 

 Reik÷tų atkreipti d÷mesį į tai, kad įvairių Stovyklų vertinimai skyr÷si, taip pat 

išryšk÷jo vertinimo subjektyvumas, nes tuos pačius dalykus vieni dalyviai, t÷vai ar grupių vadovai 

vertino kaip privalumą, kiti kaip trūkumą.  

2010 m. visose Stovyklose Programų kokybę labai gerai ir gerai vertino daugiau kaip 

90 procentų stovyklavusių vaikų, jų t÷vų ir vadovų (5 pav.). Atskirų Stovyklų vertinimai skiriasi, 

vienose Stovyklose programų kokybę griežčiau vertino vaikai, kitose – patys vadovai. 

6 pav. Bendras 2010 m. Stovyklų atitikimas vaikų, t÷vų ir vadovų lūkesčiams (%) 
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Kiekvienais metais vaikai konkrečiai neįvardino pačių Programų trūkumų. Vieniems 

vaikams užsi÷mimų buvo per daug, kitiems – jų trūko ir skund÷si ilgu laisvalaikiu. Didžioji 

dauguma nusiskundimų buvo d÷l griežtos darbotvark÷s, ankstyvo k÷limosi, per trumpo laiko 

šokiams, kt. 2010 m. Stovyklų organizatorių ataskaitose akcentuota, kad didžiausias vaikų lūkestis 

stovykloje yra smagiai praleisti laiką, tod÷l daugelį veiklų vaikai vertina per šią prizmę.  

 

7 pav. Užsi÷mimų įdomumo vertinimas (%) 
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 2011 ir 2013 m. vaikų stovyklų programų turinio bei užsi÷mimų vertinimas ne daug 

kuo skyr÷si. Tais pačiais metais atliktas vaikų užimtumo Stovyklose vertinimas rodo, kad jis iš 

esm÷s buvo identiškas. Tik 2012 m. vertinimas skyr÷si nuo kitų metų keliais procentais.  

 

8 pav. Vaikų stovyklų turinio užimtumo vertinimas (%) 
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 2011 m., 2012 m., ir 2013 m. t÷vai Programų kokybę vertino aukščiau nei vaikai ir 

vadovai. Jie daugiausiai akcentavo programų poveikį vaikams: patobulintus socialinius įgūdžius, 
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savarankiškumą, drąsą, vertybinį ugdymą, laiką, praleistą be kompiuterio, kt.  

 

9 pav. Vaikų stovyklų programų vertinimas (%) 
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 Grupių vadovai, vertindami Programų kokybę, buvo griežčiausi. Nemažai vadovų 

pasisak÷ už poreikį geriau pasirengti programų įgyvendinimui, jie taip pat labiausiai akcentavo ir 

priemonių joms įgyvendinti trūkumą, kai kur darbo organizavimo Stovyklose silpnąsias puses. 

 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. veiklos intensyvumą aukščiausiai vertino t÷vai, o 

žemiausiai – vadovai (9 pav.). Beveik visose Stovyklose atsirado vaikų, kuriems veikla buvo per 

daug intensyvi ir trūko laisvo laiko, tačiau visose taip pat buvo vaikų, kurie nor÷jo dar daugiau 

veiklos. Įdomus pasteb÷jimas – pradedant 2011 m. t÷vų ir vaikų nuomon÷ apie veiklos intensyvumą 

ger÷jo, tačiau vadovų atvirkščiai – maž÷jo. 

 

10 pav. Vaikų stovyklų programų veiklos intensyvumo vertinimas (%) 
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  2010 m. užsi÷mimų skaičiaus vertinimai išsiskyr÷ – kai kuriose stovyklose dalinį 

užsi÷mimų trūkumą pažym÷jo net 30 proc. vaikų, kitų stovyklų organizatorių teiktų užsi÷mimų 

pakankamumas vaikų vertintas 90 proc. ir daugiau. Menin÷s pakraipos stovyklų organizatoriai 

pažym÷jo, kad dažnai jų stovyklautojams trūkdavo sportin÷s veiklos, nes vaikai atvykdavo jau su 

išankstiniais lūkesčiais žaisti daugiau sportinių žaidimų.  

2010 m. žemiausiai visose Stovyklose buvo įvertinta priemonių užsi÷mimams (dažai, 

sporto priemon÷s, muzikos instrumentai ir pan.) pasiūla. 2011 - 2013 m. šis vertinimas yra 

aukštesnis (10 pav.). Nepaisant to, labiausiai priemonių trūko grupių vadovams. Akivaizdu, kad 

vadovai, atsakingi už priemonių suteikimą ir paskirstymą užsi÷mimų metu, geriausiai gal÷jo 

įvertinti situaciją.  

Vaikams 2011, 2012 ir 2013 m Stovyklose labiausiai trūko šeimos, artimo žmogaus ar 

augintinio, miego, gero oro, kai kuriose – maisto.  
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11 pav. Vaikų stovyklų programų priemonių užsi÷mimams vertinimas (%) 
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 Didžioji dauguma vaikų, t÷vų, vadovų kritiškai vertina daugumos Stovyklų patalpų 

būklę, pasenusius ir nerenovuotus namelius, kambarius, dušo kabinas (beje, ne visose stovyklose 

jos įrengtos), tualetus bei kitas buitines sąlygas, kurios netiesiogiai įtakoja Programų kokybę. 

Nepaisant to, 2011 m. 94 proc., 2012 m. 98 proc ir. 2013 m. 96 proc. stovyklavusių 

vaikų rekomenduotų stovyklą, kurioje poilsiavo, savo draugams. Apklausų duomenimis 95 proc. 

t÷vų leistų savo vaikus į tas pačias stovyklas ir ateinančiais metais.  

Vertinant Stovyklų poveikį jų dalyviams, visų trejų metų vertinimai sutapo. Visų 

stovyklų organizatoriai savo ataskaitose akcentavo patobulintus vaikų emocinius ir socialinius 

įgūdžius: viešojo kalb÷jimo, nuomon÷s reiškimo ir išsakymo, kito išklausymo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo. T÷vai labiausiai akcentavo, kad jų vaikai įgijo daugiau savarankiškumo, 

pasitik÷jimo savimi, ugd÷ toleranciją kitam ir kitokiam, įgijo bendruomeniškumo pojūtį bei 

d÷mesingumo šalia esančiam, tapo drąsesni, nugal÷jo scenos baimę, susirado draugų. T÷vai taip pat 

džiaug÷si, kad vaikai „pails÷jo nuo kompiuterio“, stiprino sveikatą, grūdinosi.   

 Priklausomai nuo iškeltų tikslų, programos buvo orientuojamos ir į skirtingų įgūdžių 

ugdymą. Kūrybinių programų tikslas buvo parodyti vaikams pasaulį per kūrybą, pad÷ti atsiskleisti 

talentams, patirti kūrybos džiaugsmą, taip pat ugdyti vaikų tautinę savimonę, dom÷jimąsi tautos 

istorija bei savimone, supažindinant vaikus su lietuvių tradicijomis ir papročiais. Kai kuriose 
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stovyklose didelis d÷mesys buvo skiriamas vertybių ugdymui. Stovyklose, kuriose daug d÷mesio 

buvo skiriama sveikatos ugdymui, vaikai buvo mokomi sveikos gyvensenos. Nemažoje dalyje 

ataskaitų min÷ta, kad daug vaikų išmoko plaukti. Pilietinio ir tautinio ugdymo tematikos Programos 

ugd÷ vaikų tautinę ir pilietinę savimonę, giliau supažindino vaikus su Lietuvos istorija, papročiais, 

tradicijomis. Lyderyst÷s ir pilietiškumo programos stiprino jaunimo tautinę savimonę, ugd÷ lyderio 

geb÷jimus, sąmoningą požiūrį į pilietinę visuomenę, skatino vaikų ir jaunimo iniciatyvas bei 

trumpalaikes pilietines akcijas.   

 Vertinant Stovyklų stipriąsias ir tobulintinas sritis t÷vų bei vadovų nuomon÷s labai 

neišsiskyr÷. T÷vai dažniausiai anketose gyr÷ vadovų kompetenciją, santykį su vaikais, vaikų 

užimtumą, stovyklos poveikį vaikams, stovyklos aplinką, maistą, kt. Vadovai kaip stipriąsias 

Stovyklų puses išskyr÷: Programų turinio įvairovę, stiprią vadovų komandą bei Programų poveikį 

vaikams. Kaip tobulintinas Stovyklų puses t÷vai nurod÷: buitines sąlygas, maistą bei vaikų 

užimtumo ir laisvo laiko santykį. Grupių vadovai pabr÷ž÷ poreikį geriau pasirengti Programų 

įgyvendinimui, atidžiau adaptuoti Programos veiklas mažiausiems stovyklautojams, gerinti buitines 

sąlygas bei maitinimą. Buitin÷s sąlygos skirtingose Stovyklose labai skyr÷si, tod÷l vienose 

Stovyklose t÷vai įvardija jas kaip stipriąją pusę, kitose – kaip tobulintiną. Taip pat vertintas ir 

maitinimas.  

 

2.6. Stovyklos dalyvių įgytų įgūdžių ir kompetencijų vertinimas 

 

 TAPK projekto įgyvendinimo metu visose stovyklose vaikų įgyti įgūdžiai buvo 

vertinami vadovų. Kai kuriose stovyklose tai buvo atliekama įvairių susirinkimų metu kasdien, 

kitose – pamainų pabaigoje. Kai kurių stovyklų organizatoriai nurod÷, kad atsižvelgiant į 

pasteb÷jimus vertinimo metu, koreguodavo kitos dienos veiklas, atsižvelgdavo į individualius vaikų 

poreikius. „Jaunojo automobilininko“ stovykloje buvo orientuojamasi į bendrus stovyklautojų 

poreikius, kuriuos išreikšdavo stovyklautojų savivaldos atstovai, dalyvaudami vadovų 

susirinkimuose. „Lietuvos atgajos“ Smarliūnų ir Zelvos stovyklose vadovai rašydavo „laiškus-

pažym÷jimus“ vaikams, kuriuose išreikšdavo džiaugsmą vaiko pasiekimais ir pokyčiais, ko nors 

palink÷davo ir tuo pačiu įvertindavo jų įgytus įgūdžius ir kompetencijas. „Žilvičio“ stovykloje 

vadovai vaikų įgūdžių vertinimui naudojo skirtingus metodus: interviu, vaidmenų žaidimus, 

grupines diskusijas, atvejų analizę, asmenyb÷s testus ir kt. Taip pat vadovai rinkdavo „šauniausius“ 

stovyklautojus ir juos apdovanodavo. Kaip pažymi stovyklos „Merkurijus“ organizatoriai, stovyklos 

dalyvius už jų pasiekimus įvertindavo ir motyvuodavo pad÷kos raštais, diplomais, asmenin÷mis 

dovanomis (įvertinimai buvo skiriami už sportinius, meninius pasiekimus, saviraišką, talentą, 

organizuotumą ir kitus geb÷jimus, tod÷l n÷ vienas stovyklautojas neliko nepasteb÷tas). 
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 2010 m. tik 3, 2011 m. jau 6, o 2012 m. ir 2013 m. visose stovyklose vyko vaikų įgytų 

įgūdžių ir kompetencijų įsivertinimas. „Lietuvos atgajos“ Smarliūnų ir Zelvos stovyklose vaikai 

savo įspūdžius ir pasiekimus rašydavo bei piešdavo „įspūdžių lapuose“ sistemingai - tris kartus 

pamainos metu. Kiekvieną vakarą vykusių „šeimos vakarų“ metu vadovai kartu su vaikais 

aptardavo dienos rezultatus, patirtas emocijas, dienos pamokas ir pasiekimus. Tam naudoti 

neformalaus ugdymo metodai, skatinantys grįžtamojo ryšio procesą („Siūlų kamuolys“, „Šilti 

pūkai“ ir kt.). Paskutinio vakaro metu vaikai skatinami patys jiems priimtina forma įsivertinti save, 

savo potyrius, išmoktus jiems svarbius dalykus. „Veprių vaikų vasaros poilsio stovykloje“ vaikai 

patys įsivertino savo veiklą, analizavo bendravimo ir bendradarbiavimo su kitais pokyčius, savo 

elgesį atsidūrus netradicin÷se situacijose, reišk÷ jausmus, emocijas. Stovykloje taip pat veik÷ 

„Gerumo paštas“, kur vaikai gal÷jo rašyti savo pasteb÷jimus, gerus palink÷jimus apie kiekvieną 

stovyklautoją ar vadovą. Refleksijos trikampis, kurio metu kiekvienas stovyklautojas tur÷jo 

galimybę įvertinti savo jausmus, žinias bei įgūdžius naudotas  Kaltan÷nų vaikų vasaros poilsio 

stovykloje. „Gintaro poilsiaviet÷s“ stovykloje vaikai 2011 - 2013 m. raš÷ savo lūkesčius, o po 

užsi÷mimų pristatydavo, ką naujo išmoko ir sužinojo.  

Vertinant Stovyklų ataskaitas, pasteb÷ta, kad ne visose stovyklose vienodai 

suprantamas įgūdžių ir kompetencijų vertinimas. Kai kuriose tai tapatinama su įgūdžių 

demonstravimu (vaikų koncertai, pasirodymai, parodos, žaidimai). Tai, kad vaikai savo įgūdžius 

įsivertino 2010 m.  ne visose stovyklose, turbūt buvo stovyklos bei grupių vadovų žinių šioje srityje 

stokos pasekm÷.    

Ataskaitose apie stovyklas pažym÷ta, kad jų metu vaikai: 

- stiprino savo socialinius įgūdžius: mok÷si bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti 

grup÷se, kartu priimti sprendimus, įgavo drąsos kalb÷ti ir pasirodyti auditorijai; 

 - įgijo naujų žinių, prapl÷t÷ akiratį: susipažino su įvairiais magiškais burtais bei 

Kal÷dų, Joninių, lietuviškų vestuvių bei kitų švenčių papročiais, pažino žvaigždynus, išmoko 

atsipalaidavimo meno – medituoti, sužinojo gintaro visas galimas spalvas ir atspalvius, tur÷jo 

galimybę pabūti verslininkais. Vaikai, kurie gyvena ne Lietuvoje, pagilino lietuviškumo jausmą bei 

kalbos įgūdžius; 

- įgijo naujų meninių įgūdžių: vaidybos, scenos judesio, fotografijos, lipdymo iš 

molio, karoliukų v÷rimo, vilnos v÷limo, origami, kino meno (filmavimo, montavimo), nebylaus 

kino, įvairių, netradicinių, dail÷s formų, netradicinių šokių (Lindy Hop, stepo, gatv÷s, afrikiečių 

liaudies, Lotynų Amerikos šokių); 

- tapo savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi; 

- mok÷si tvarkos, higienos, laiko planavimo. 

 



 

 

23

2.7. Stovyklos grupių vadovų mokymų programa 

 

 Stovyklų grupių vadovų mokymai yra Stovyklų Programos dalis ir buvo privalomi 

visiems stovyklų organizatoriams, vadovaujantis sutartimis tarp Fondo bei Tiek÷jų.  

 

12 pav. 2010 m vadovų skaičius pagal stovyklas 
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 2010 m. viso 12-oje Stovyklų darbavosi 541 vadovas, vidutiniškai 45 vadovai vienoje 

Stovykloje, tačiau žvelgiant į 12 paveikslą aiškiai galima pasteb÷ti, kad vadovų skaičius smarkiai 

skyr÷si. Mažiausiai jų buvo „Dzūkijos šilas“ Stovykloje, o daugiausiai „Ten, kur saulę nusineša 

jūra“ stovykloje. Taigi, vidutiniškai vienam vadovui teko 9,2 vaiko.  

 

13 pav. 2011 m vadovų skaičius pagal stovyklas 
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 2011 m. viso 13 Stovyklų darbavosi jau 745 vadovai, vidutiniškai 57 vadovai vienoje 

Stovykloje, tačiau žvelgiant į 13 paveikslą aiškiai galima pasteb÷ti, kad vadovų skaičius smarkiai 

skyr÷si tarp atskirų Stovyklų. Mažiausiai jų buvo „Elijos paslaptys“ Stovykloje, o daugiausiai „Ten, 

kur saulę nusineša jūra“– skirtumas 100 vadovų. Vidutiniškai vienam vadovui teko 8,5 vaiko. 

14 pav. 2012 m vadovų skaičius pagal stovyklas 
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2012 m. viso 11 Stovyklų darbavosi jau 621 vadovas, vidutiniškai 56 vadovai vienoje 

Stovykloje, kas bevek nesiskiria nuo 2011 m. Žvelgiant į skirtumą tarp Stovyklų, kuriose 

mažiausiai buvo vadovų ir daugiausiai, tai šis skirtumas 2012 m. yra mažiausias – 76. Vidutiniškai 

vienam vadovui teko 7 vaikai. 

 

5 lentel÷. 2013 m. stovyklų vadovų skaičius pagal stovyklas 

Stovyklos pavadinimas Vadovų skaičius 

„Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 101 

„Merkurijus“ 38 

„Pasaka“ 66 

„Žilvitis“ 75 

„Ten, kur saulę nusineša jūra“ 62 

„Elijos paslaptys“ 13 

„Gintaro poilsiaviet÷" 52 

„Trimitas“ 34 

„Tolieja“ 30 

„Lietuvos atgaja“ – Želva 59 

„Veprių stovykla“ 20 

„Kaltan÷nų vaikų vasaros poilsio stovykla“ 25 

 

2010 m. Stovyklų grupių vadovų parengimas įvairiose stovyklose labai skyr÷si tiek 

turiniu, tiek metodikomis, tiek trukme, tiek pačių mokymų įvertinimu nuo v÷lesniais metais atliktų 

vertinimų. Didžiojoje daugumoje Stovyklų vykdyti tradiciniai kelių dienų trukm÷s grupių vadovų 

mokymai, apimantys keletą paskaitų, aptarimų, diskusijų.  

Unikalią stovyklų vadovų parengimo metodiką taik÷ „Lietuvos atgajos“ stovyklų 

Smarliūnuose bei Zelvoje organizatoriai. Stovyklos vadovais čia dirbo ir savanoriai, kurie taip pat 

buvo ir neformalaus ugdymo dalyviai. Vadovų rengimo programa truko apie 7 m÷nesius (kovo – 

rugs÷jo m÷n.). Mokymai buvo dalinami į atskiras dalis. Pirmuose seminaruose būsimi stovyklų 

vadovai  susipažino su stovyklos dienotvarke, jos sudarymo principu, darbo su vaikais specifika, 

darbu komandoje, neformalaus švietimo metodika. Antrajame seminare vadovai praktiškai išband÷ 

stovyklos dienotvarkę, vykdomas veiklas, skatinamas jų iniciatyvumas ir savarankiškumas. 

Seminaro metu jie praktiškai įgyvendino kūrybines namų užduotis – dienos scenarijus, aptar÷ 

programines dienas. Į „Lietuvos atgajos“ stovyklas Smarliūnuose bei Zelvoje vadovai turi atvykti 

pasiruošę, tačiau 2 dienos prieš pamainos pradžią vadovai dalyvauja 15 akademinių valandų 
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mokymuose, organizuojamas pasirengimas pamainos darbui: vyksta vadovų susipažinimas, 

pasiskirstymas į šeimynas, aptariami ir detalizuojami programinių dienų scenarijai, pasiskirstoma 

atsakomyb÷mis. Vadovai pakartotinai išklauso darbų saugos, pirmosios medicinin÷s pagalbos bei 

higienos žinių instruktažus. Grup÷s vadovų vertinimas vyksta stovyklų metu, už tai atsako 

stovyklos pamainų viršaičiai, tai pat save įsivertina savanoriai. Forume arba baigiamojoje savanorių 

parengimo dalyje stovyklų vadovai įvertinami ir įsivertina, aptariamos kilusios problemos, 

įvertinamas mokymų efektyvumas ir nauda. Pabaigę mokymus savanoriai gauna „Atgajos vadovo 

sertifikatą“.  

  Priklausomai nuo mokymų turinio, skyr÷si ir vadovų mokymų vertinimas. 2010 m. 

mokymuose, kuriuose daugiausia d÷mesio buvo skiriama saugos reikalavimams, bendrus 

pranešimus apie vaiko raidą ir vystymąsi, dienos režimo organizavimą, kt. grupių vadovai vertino 

neigiamai, teigdami, kad tokių mokymų nereikia, nes personalas turi ilgametę pedagoginę patirtį ir 

visą informaciją žino.  

2011 m., 2012 m. ir 2013 m. sugriežtinus reikalavimus stovyklų grupių vadovams ir 

nustačius minimalią mokymų trukmę bei sąlygą mokymų metu supažindinti grupių vadovus su 

Programos įgyvendinimo metodais ir priemon÷mis, o ne saugumo, higienos ir kt. reikalavimais, 

pager÷jo mokymų kokyb÷ – daugiau laiko buvo skiriama Programai, jos išd÷stymui, metodikos 

išaiškinimui, įvairių metodinių priemonių pristatymui ir praktiniam pritaikymui. Atitinkamai 

pager÷jo ir šių mokymų vertinimas (14-16 pav.).  

 

15 pav. 2011-2013 m. Stovyklų grupių vadovų mokymų turinio vertinimas (%) 
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Net 87-94 proc. visų vadovų mokymų turinį 2011-2013 m. vertina gerai bei labai 

gerai. Tai labai aukštas vertinimas, atsižvelgiant į 2010 m. vertinimus, kai didžioji dauguma vadovų 

teig÷, kad mokymų jiems nereikia.  

 

16 pav. 2011-2013 m. Stovyklų grupių vadovų mokymų trukm ÷s vertinimas (%) 
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86 proc. 2011 m. grupių vadovų mokymų trukmę vertina gerai arba labai gerai. Taip 

pat manančių 2012 m. buvo jau 90 proc., kaip 2013 m. Nemažai vadovų teig÷, kad mokymai gal÷tų 

būti ilgesni, platesni, analizuojantys daugiau temų, kviečiant daugiau įvairių lektorių. Tai rodo, kad 

poreikis vadovų mokymams yra itin didelis. 

 

17 pav. 2011-2013 m. Stovyklų grupių vadovų mokymų naudingumo vertinimas (%) 
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2011 m. 86 proc. grupių vadovų mano, kad mokymai jiems buvo naudingi arba labai 

naudingi. Po metų taip man÷ 81 proc. dalyvavusių apklausoje, o 2013 m. taip manančių buvo jau 

net  95 proc.  

Pagrindinis tobulintinas mokymų aspektas, kurį min÷jo pus÷ visų stovyklų vadovų po 

mokymų, - vaikų psichologijos žinių, naujų būdų ir metodų vaikų veikos užimtumui trūkumas. 

Kitas poreikis tobul÷ti yra susijęs su pasirinkta Stovyklos tema, kadangi keletas vadovų min÷jo, kad 

būtent čia jiems dar trūksta patirties. Taip pat vadovai pageidautų daugiau d÷mesio skirti 

bendravimo su vaikais aptarimui, konfliktinių situacijų sprendimui, daugiau gauti praktinių 

užsi÷mimų, kurių metu gal÷tų išbandyti teorines žinias.  

Dalis 2012 m. Stovyklų vadovų dalyvavo TAPK projekto Neformaliojo švietimo 

teik÷jų (mokytojų) ir Mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymuose. 

V÷liau panaudojo mokymų metu įgytas žinias ir pateik÷ pratimų, testų, užduočių pavyzdžių, kuriuos 

kiti vadovai mielai įsisavino bei naudojo įgyvendinant Stovyklų programas. 

 

2.8. Programų viešinimo veiklos 

 

 Informacija apie stovyklas bei jų siūlomas Programas buvo viešinama panaudojant 

įvairias priemones: 
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- Tiek÷jų ir/ar j ų stovyklų interneto puslapius: www.latgaja.lt, www.energetikas.lt/lt/vaiku-

vasaros-stovyklos.html, www.silelis.local.lt, www.zilvitis.eu, www.usc.lt, www.tolieja.lt, 

www.vaikupoilsis.com, www.stovyklagintaras.lt, www.berciunai.lt, www.sjtc.tinkle.lt, 

www.kaltanenai.eu. 

- kitų organizacijų ir institucij ų interneto puslapius: www.tapk.lt, www.smm.lt, 

www.bernardinai.lt, www.anonsas.lt,  www.alytausgidas.lt, www.zaliakalnis.kaunas.lt, 

www.vilkmerge.lt, www.ukmerge.lt, www.valstietis.lt, www.gzeme.lt, www.lrytas.lt, 

www.uzupys.ukmerge.lm.lt/, www.mokinukai.lt, www.demesiojaunimas.lt, www.smpf.lt, 

www.jas.ateitis.lt, www.esuvaikas.lt , www.vaikolaikas.lt , www.vaikogidas.lt, www.ukmergietis.lt, 

http://www.youtube.com, www.ateitis.lt, http://jas.ateitis.lt, www.katalikai.lt.  

- įvairius spaudos leidinius: „Lietuvos rytas“, „Laikinoji sostin÷“, „Panev÷žio balsas“, „Gimtoji 

žem÷“, „Alio reklama“, „Mamos žurnalas“, „Mažylis“,  „Moters savaitgalis“, „Magija“, 

„Mergait÷“, „Donaldas ir kiti“, „Švietimo naujienos“, ,,Medicina ir dar kai kas visiems“, ,,T÷višk÷s 

žinios“, „Klaip÷da“, „Vilniaus diena“, „Kauno diena“,  Klaip÷dos rajono dienraštį „Savait÷“, 

Klaip÷dos rajono laikraštį „Banga“, LŽŪDPSF Respublikin÷s Tarybos laikraštį, „Kalvarijos 

kraštas“, „Miesto laikraštis“ , „Suvalkietis“, žurnalą „Ateitis“, Šiaulių kraštas“, „Ukmerg÷s žinios“, 

„Gimtoji žem÷“, „Švenčionių kraštas“, „Merkio kraštas“, „Vilniaus diena“, „Vakarų Lietuva“, 

„Druskininkų naujienos“, „Alytaus naujienos“, “Valstiečių laikraštis“, ,,Vakarų ekspresas“, „Mama 

ir vaikas“. 

- radijo stotis: „ Lietuvos radijas“, „M1“, „M-1 plius“, „Pulsas“, „Marijos radijas“, „Radijas 

kelyje“, „Laluna“, „Lietus“. 

- televiziją: Baltijos televizija,  Lietuvos televizija, „INIT“ TV, Lietuvos TV 2  kanalas, 

Marijampol÷s TV.  

- elektroninį paštą: laiškai buvo siunčiami Lietuvos švietimo įstaigoms, įmon÷ms, organizacijoms, 

pasaulio lietuvių bendruomen÷ms, ambasadoms, lituanistin÷ms mokykloms, lietuviškai užsienio 

spaudai, kt. 

- plakatus reklamuojant stovyklų paslaugas viešoje erdv÷je, skrajutes platinant informaciją 

įvairiose įstaigose bei institucijose, stendus stovyklose bei įvairius reklaminius gaminius, pvz.  

dovanų d÷žutes.  

 

 

2.9. Sunkumai, su kuriais susidūr÷ stovyklų  organizatoriai įgyvendinami Programas 

 

2010 m. didžioji dauguma Stovyklų organizatorių išskyr÷ sunkumus, su kuriais 

susidūr÷. Kai kurie jų buvo aktualūs daugeliui stovyklų, kai kurie – tik atskiroms jų: 
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1. Pamainų užpildymas.  

2. Stovyklaujančių vaikų transportavimo išlaidos.  

3. Reikalavimai grupių vadovų kvalifikacijai.  

4. T÷vų nenoras pildyti apklausos anketas. 

  

 2011 m. dauguma stovyklų organizatorių ataskaitose teig÷, kad sunkumų netur÷jo. Tik 

2 organizatoriai nurod÷, kad tur÷jo sunkumų d÷l socialiai remtinų vaikų. Vienoje stovykloje t÷vai 

man÷, kad jų vaikams stovyklauti su socialiai remtinais vaikais n÷ra saugu. Kitas organizatorius 

tur÷jo sunkumų d÷l socialiai remtinų vaikų pažymų. Daugelis 2010 m. kilusių problemų 2011 m. 

nepasikartojo. Vienas tokių pavyzdžių gal÷tų būti vaikų, t÷vų ir vadovų apklausų organizavimas. 

2011 Fondui rekomendavus apklausas organizuoti internetu, buvo gautas sistemiškas ir didesnis 

vertinimų skaičius.  

 Kaip ir 2011 m., taip ir 2012 m. bei 2013 m. daugelis Tiek÷jų ataskaitose pažym÷jo, 

kad sunkumų netur÷jo. 3 TAPK projekto Tiek÷jai 2012 m. ir 2 Tiek÷jai 2013 m. nurod÷, kad 

norinčių dalyvauti programoje buvo daugiau, nei buvo galima priimti. Vienas stovyklų 

organizatorius susidūr÷ su labai didele kelialapių socialiai remtiniems vaikams paklausa. 

Vienoje iš Tiek÷jų ataskaitų buvo aprašytas sunkumas, kad vaikams trūksta darbinių 

įgūdžių buityje susitvarkant ir palaikant tvarką gyvenamoje vietoje. Taip pat su tokiu iššūkiu teko 

susidurti ir renginiuose, kai jungiantis visiems dalyviams  į bendrą stovyklos programą iškilo 

problemų d÷l skirtingų vaikų įpročių, tarp miesto ir kaimo vaikų. D÷l to, ugdant darbinius įgūdžius 

buityje, kiekvieną rytą buvo tikrinami vaiko geb÷jimai susitvarkyti aplinką, kurioje jis gyvena, o tai 

buvo paversta žaidimu: tvarka buvo vertinama balais (1-10), o tai skatino vaikus gyventi 

tvarkingiau. Vadovai noriai mok÷ vaikus, kaip taisyklingai pasikloti lovą, išplauti grindis ir t.t. Taip 

pat buvo organizuojami įvairūs psichologiniai žaidimai, kurių metu vaikai geriau pažino vienas kitą, 

atsiskleid÷ jų pom÷giai bei asmenyb÷s. Taip pat veik÷ ,,Angelų paštas“, kur ištisą dieną vaikai 

gal÷jo rašyti laiškus vieni kitiems, išsakydami juose savo mintis, išgyvenimus ir įspūdžius. 

Kaip ir ankstesniais, taip ir 2013 m. Tiek÷jai susidūr÷ su sunkumu – nesuformuoti 

socialiai remtinų vaikų elementarios higienos įgūdžiai. Taip pat 7-8 metų amžiaus vaikams, kurie 

atvyksta į stovyklą pirmą kartą gyvenime, kelias dienas sunku adaptuotis, prisitaikyti prie ritmo, 

kolektyvinio bendravimo. Kitas Tiek÷jas pasteb÷jo, kad kad vaikams trūksta darbinių įgūdžių 

buityje - vaikai nesugeba palaikyti tvarkos gyvenamojoje vietoje.  

Vienas Tiek÷jas pasteb÷jo, kad stovyklose dalyvavo vaikai, jau turintys priklausomybę kompiuteriui 

ar televizoriui. Tai labai apsunkina bendrą stovyklos veiklą ir demotyvuoja kitus dalyvius. 
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2.10. Stovyklų organizatorių pasiūlymai 

  

 Visų metų ataskaitose stovyklų organizatoriai nurod÷ siūlymus stacionarių vaikų 

vasaros poilsio stovyklų finansavimo ir organizavimo tobulinimui. Apibendrinus, galima išskirti 

šiuos esminius pasiūlymus, susijusius su Stovyklų organizavimo tobulinimu: 

1. Tiek÷jai siūlo diferencijuoti kelialapio kompensavimo proporcijas d÷l šeimų 

finansin÷s pad÷ties skirtumų, t.y. leisti stovyklos organizatoriams patiems nuspręsti, kokios išlaidos 

ir kokia dalimi kompensuojamos. 

2. Didinti pilnai finansuojamų socialiai remtinų vaikų skaičių, nes norinčių patekti yra 

daugiau nei 10 proc. stovyklaujančių. 

3. Suvienodinti dokumentus, pagal kuriuos pripažįstamas socialiai remtinų vaikų 

statusas. 

4. Organizuojant konkursus stacionarioms stovykloms, paslaugos tiek÷jus rinktis ne 

pagal apskritis, o pagal atskiras stovyklas, kadangi stacionarių stovyklų skaičius Lietuvoje labai 

ribotas.  

5. Padidinti programos finansavimą, kadangi daug÷ja t÷vų, kurie nor÷tų mok÷ti kiek 

galima mažesnį mokestį už kelialapį, nes sunkiai verčiasi, tačiau rūpinasi vaikais ir vertina jų 

užimtumą vasaros stovyklose. 

6. Taikyti atskirus lengvatinius kelialapius daugiavaik÷ms šeimoms, šeimoms, kurios į 

pamainą atveža daugiau nei vieną vaiką, vienišoms mamoms, vaikams, kurie nebūtinai atitinka 

socialiai remtinų vaikų statuso reikalavimus. 

7. Organizuoti stovyklų grupių vadovų mokymus, kur būtų gvildenamos bendros visų 

stovyklų aktualijos, darbo su vaikais specifikos netradicin÷se aplinkose, komandinio darbo metodų, 

emocinio intelekto klausimai ir t.t. Į renginius Programų rengimo-įgyvendinimo klausimais 

stovyklų organizatoriai gal÷tų susiburti savo l÷šomis. 

8. Pasidom÷ti, kaip organizavo vaikų poilsį projekto l÷šomis nefinansuotos  

stacionarios stovyklos, kiek stovyklavo vaikų, kokia kelialapio kaina ir pan. 

9. Tęsti prad÷tą stacionarių stovyklų programų finansavimą ir inicijuoti naujas 

programas, kurių l÷šos būtų skiriamos stovyklų materialin÷s baz÷s stiprinimui, patalpų renovacijai, 

pritaikant jas veikloms, truksiančioms ištisus metus. 

10. Tiek÷jas siūlo ateityje peržiūr÷ti finansuojamas stovyklos išlaidas, neapsiribojant 

vien programai skirtomis išlaidomis. Siūlo leisti stovyklos organizatoriams patiems nuspręsti, 

kokios išlaidos ir kokia dalimi kompensuojamos.  

11. Siūloma ateityje mažinti vertinimo anketų skaičių bei jų pildymo trukmę. Galbūt 

būtų tikslinga atsiliepimų formas dar labiau susisteminti. 
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12. Tiek÷jas siūlo, kad neformalaus ugdymo programos tur÷tų būti vykdomos ištisus 

metus ir neapsiriboti tik vasaros vaikų poilsio stovyklomis. Tiek÷jo įgyvendinama programa gali 

būti vykdoma ir rudens, ir žiemos, ir pavasario atostogų metu vaikams iš visos Lietuvos.  

13. Parengti Tiek÷jams metodinę medžiagą pagal programų temas.   

 

Dalis Teik÷jų teiktų siūlymų buvo įgyvendinti vykdant TAPK projektą. Vienas iš 

tokių įgyvendintų siūlymų buvo didinti skiriamą biudžetą ir pratęsti projekto trukmę. Papildomai 

skyrus l÷šų buvo finansuota 2076 vaikų dalyvavimas Stovyklų programose. Tiek÷jams pareiškus 

norą dalyvauti mokymuose dauguma jų buvo pakviesti į į neformaliojo švietimo tiek÷jų mokymus 

2011 m. 

Kita dalis siūlymų negali būti įgyvendinta d÷l dviejų priežasčių: 

1. Tai pažeistų sutarties tarp Fondo ir ESFA sutarties reikalavimus, tod÷l į kai kuriuos 

siūlymus negal÷jo būti atsižvelgiama (organizuojant konkursus stacionarioms stovykloms, 

paslaugos tiek÷jus rinktis ne pagal apskritis, o pagal atskiras stovyklas, panaikinti reikalavimą d÷l 

stovyklos vadovų mokymų ir pan.). 

2. Kai kurių siūlymų įgyvendinimas yra susijęs su įstatymų ir kitų teis÷s normų 

įgyvendinimu Lietuvoje ir n÷ra Fondo reguliuojamos sritys (suvienodinti dokumentus, pagal 

kuriuos pripažįstamas socialiai remtinų vaikų statusas). 
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3. STOVYKLŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO FINANSINIAI ASPEKTAI 

 

 3.1. Stovyklų įkainiai  

 

 Vaikų vasaros poilsio stovyklų kainos skyr÷si d÷l siūlomų paslaugų, Programų, 

aplinkos, kt. Visa stovyklos kaina buvo dengiama projekto l÷šomis tik socialiai remtiniems 

vaikams, pateikusiems tokį statusą patvirtinančius dokumentus. Kitiems vaikams buvo dengiama tik 

Programos įgyvendinimo stovykloje kaina, kuri sudar÷ iki 30 procentų kelialapio kainos. 

Kelialapių kainos tarp Stovyklų 2010 m. svyravo nuo 43,00 Lt. iki 65,00 Lt. Tais 

pačiais metais vidutin÷ vieno vaiko vienos dienos poilsio kaina buvo 54,72 Lt. 

 

18 pav. 2010 m. finansuotų Stovyklų vieno vaiko vienos dienos kaina, Lt. 
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 2010 m. vidutin÷ Programos dienos kaina stovyklose buvo 15,85 Lt. Atskirose 

stovyklose kainos svyravo nuo 11,00 Lt. iki 19,50 Lt. Šis įkainis visai pamainai pagal Fondo 

numatytus reikalavimus negal÷jo viršyti 30 procentų visos stovyklos kelialapio kainos. 

 

19 pav. 2010 m. finansuotų Stovyklų vieno vaiko vienos dienos programos kaina, Lt. 
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 2011 m. vieno vaiko vienos dienos programos kainų skirtumas buvo nuo 40,00 Lt. iki 

65,00 Lt. Vidutin÷ vieno vaiko vienos dienos kaina buvo 57,39 Lt., o tai 2,67 Lt. daugiau nei 2010 

m. 

 2011 m. vidutin÷ Programos dienos kaina stovyklose buvo 17,20 Lt. ir palyginti su 

2010 m., išaugo 1,35 Lt. Atskirų stovyklų kainos svyravo nuo 12,00 Lt. iki 19,50 Lt. 

 

6 lentel÷. 2011 m. finansuotų Stovyklų vieno vaiko vienos dienos ir vieno vaiko vienos dienos 

programos kaina, Lt. 

Stovyklos pavadinimas Vieno vaiko vienos 
dienos kaina, Lt. 

Vieno vaiko vienos 
dienos programos 
kaina, Lt.  

„Lietuvos atgaja“ – Želva 60,25 18,00 

„Jaunasis automobilininkas“ 60,25 18,00 
„Šventosios vingis“ 50,00 15,00 

„Kaltan÷nų vasaros poilsio stovykla“ 50,00 15,00 

„Merkurijus“ 65,00 19,50 
„Ten, kur saulę nusineša jūra“ 64,29 19,29 

„Elijos v÷jarož÷“ 64,29 19,29 
„Pasaka“ 65,00 19,50 

„Žilvitis“ 65,00 19,50 
„Olimpin÷ savait÷“ 40,00 12,00 

„Berčiūnų ateitininkų stovykla“ 52,00 15,60 
„Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 65,00 19,50 
„Gintaro poilsiaviet÷“ 45,00 13,50 
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 2012 m. vieno vaiko vienos dienos programos kainos svyravo nuo 48,00 Lt. iki 65,00 

Lt. Vidutin÷ vieno vaiko vienos dienos kaina buvo 60,42 Lt., o tai 3,03 Lt. daugiau nei 2011 metais 

ir 5,70 Lt. daugiau nei 2010 m.  

 2012 m. vidutin÷ Programos dienos kaina stovyklose buvo 18,08 Lt. ir palyginti su 

2011 m., išaugo 0,88 Lt. ir 2,23 Lt. daugiau nei 2010 m. Atskirų stovyklų kainos svyravo nuo 14,40 

Lt. iki 19,50 Lt.  

 

7 lentel÷. 2012 m. finansuotų Stovyklų vieno vaiko vienos dienos ir vieno vaiko vienos dienos 

programos kaina, Lt. 

Stovyklos pavadinimas Vieno vaiko vienos 
dienos kaina, Lt. 

Vieno vaiko vienos 
dienos programos 
kaina, Lt.  

„Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 65,00 19,50 
„Merkurijus“ 65,00 19,50 
„Pasaka“ 65,00 19,50 
„Žilvitis“ 65,00 19,50 
„Ten, kur saulę nusineša jūra“ 59,86 17,96 
„Elijos paslaptys“ 59,86 17,96 
„Gintaro poilsiaviet÷" 52,00 15,60 
„Berčiūnų ateitininkų stovykla“ 55,00 16,00 
„Tolieja“ 65,00 19,50 
„Lietuvos atgaja“ – Želva 65,00 19,50 
„Veprių vaikų vasaros poilsio stovykla“ 48,00 14,40 

 

 2013 m. vieno vaiko vienos dienos programos kainų skirtumas buvo nuo 50,00 Lt. iki 

65,00 Lt. Vidutin÷ vieno vaiko vienos dienos kaina buvo 57,50 Lt., o tai 2,92 Lt. mažiau nei 2012 

m. 

 2013 m. vidutin÷ Programos dienos kaina stovyklose buvo 17,94 Lt. ir palyginti su 

2012 m., sumaž÷jo 12 centų. Atskirų stovyklų kainos svyravo nuo 15,00 Lt. iki 19,50 Lt. 

 

8 lentel÷. 2013 m. finansuotų Stovyklų vieno vaiko vienos dienos ir vieno vaiko vienos dienos 

programos kaina, Lt. 

Stovyklos pavadinimas Vieno vaiko vienos 
dienos kaina, Lt. 

Vieno vaiko vienos 
dienos programos 
kaina, Lt.  

„Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 65,00 19,50 
„Merkurijus“ 65,00 19,50 
„Pasaka“ 65,00 19,50 
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„Žilvitis“ 65,00 19,50 
„Ten, kur saulę nusineša jūra“ 58,86 17,66 
„Elijos paslaptys“ 58,86 17,66 
„Gintaro poilsiaviet÷" 55,00 16,50 
„Trimitas“ 55,00 16,50 
„Tolieja“ 65,00 19,50 
„Lietuvos atgaja“ – Želva 65,00 19,50 
„Veprių stovykla“ 50,00 15,00 
„Kaltan÷nų vaikų vasaros poilsio stovykla“ 50,00 15,00 

 

 

3.2. Stovykloms skirtas finansavimas  

 

Kaip jau buvo min÷ta, iš viso TAPK projekto l÷šomis 2010-2013 m. finansuotas 

19.902 vaikų poilsis Stovyklose. Reik÷tų atkreipti d÷mesį į tai, koks buvo skiriamas finansavimas 

atskiroms stovykloms, atsižvelgiant į Paslaugos pirkimų reikalavimus atskirais metais. 

9 lentel÷. 2010 m. Stovyklų finansavimas 

Stovyklos pavadinimas Skirtas 
finansavimas, 
Lt. 

Viso 
finansuota 
vaikų 

Tame tarpe 
socialiai remtinų 
vaikų skaičius 

„Šventosios vingis“ 31.494,00 221 20 
„Lietuvos atgaja“ – Želva 54.148,00 269 35 
„Jaunasis automobilininkas“ 30.800,00 161 19 
„Merkurijus“ 120.445,00 501 50 
„Ten, kur saulę nusineša jūra“ 319.959,90 1726 175 
„Elijos paslaptys“ 108.435,40 588 58 
„Tolieja“ 84.596,00 352 36 
„Trimitas“ 29.935,00 200 17 
„Saul÷s zuikutis“ 36.410,00 235 24 
„Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 82.349,00 385 44 
„Dzūkijos šilas“ 23.680,00 150 10 
„Gintaro poilsiaviet÷“ 36.980,00 233 23 

 

 Bendrai skirta suma Stovyklų finansavimui 2010 m. buvo 959.232,30 Lt., o 2011 m. ši 

suma padid÷jo 389.936,90 Lt ir sudar÷ iš viso 1.349.169,20 Lt.  

10 lentel÷. 2011 m. Stovyklų finansavimas 

Stovyklos pavadinimas Skirtas 
finansavimas, 
Lt. 

Viso 
finansuota 
vaikų 

Tame tarpe 
socialiai remtinų 
vaikų skaičius 

„Lietuvos atgaja“ – Želva 70.200,00 304 24 
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„Jaunasis automobilininkas“ 51.150,00 240 30 
„Šventosios vingis“ 35.500,00 240 24 
„Kaltan÷nų vasaros poilsio stovykla“ 33.300,00 180 18 
„Merkurijus“ 173.160,00 720 72 
„Ten, kur saulę nusineša jūra“ 305.476,80 1292 125 
„Elijos paslaptys“ 54.974,40 236 21 
„Pasaka“ 168.350,00 700 70 
„Žilvitis“ 120.250,00 500 50 
„Olimpin÷ savait÷“ 44.716,00 432 43 
„Berčiūnų ateitininkų stovykla“ 92.092,00 500 50 
„Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 100.100,00 413 43 
„Gintaro poilsiaviet÷“ 99.900,00 600 60 

 

 2012 m. Stovyklų finansavimui buvo skirta 962.994,10 Lt.  

11 lentel÷. 2012 m. Stovyklų finansavimas 

Stovyklos pavadinimas Skirtas 
finansavimas, 
Lt. 

Viso 
finansuota 
vaikų 

Tame tarpe 
socialiai remtinų 
vaikų skaičius 

„Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 97.630,00 419 35 
„Merkurijus“ 121.485,00 511 48 
„Pasaka“ 105.495,00 443 42 
„Žilvitis“ 100.815,00 419 42 
„Ten, kur saulę nusineša jūra“ 206.593,80 938 91 
„Elijos paslaptys“ 34.123,00 155 15 
„Gintaro poilsiaviet÷" 84.188,00 444 41 
„Berčiūnų ateitininkų stovykla“ 72.850,00 370 35 
„Tolieja“ 45.831,50 208 19 
„Lietuvos atgaja“ – Želva 63.570,00 256 30 
„Šventosios vingis“ 30.412,80 235 24 

 

 2013 m. Stovyklų finansavimui buvo skirta 722.936,10 Lt.  

12 lentel÷. 2013 m. Stovyklų finansavimas 

Stovyklos pavadinimas Skirtas 
finansavimas, 
Lt. 

Viso 
finansuota 
vaikų 

Tame tarpe 
socialiai remtinų 
vaikų skaičius 

„Lietuvos atgaja“ - Smarliūnai 76.700,00 321 31 

„Merkurijus“ 118.885,00 500 47 

„Pasaka“ 91.455,00 385 36 

„Žilvitis“ 91.000,00 385 35 

„Ten, kur saulę nusineša jūra“ 181,715,80 833 84 

„Elijos paslaptys“ 36.791,00 185 10 

„Gintaro poilsiaviet÷" 84.315,00 420 39 

„Trimitas“ 69.245,00 345 32 
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„Tolieja“ 39.955,00 182 16 

„Lietuvos atgaja“ – Želva 70.785,00 300 27 

„Veprių stovykla“, „Kaltan÷nų vaikų 

vasaros poilsio stovykla“ 

43.805,00 270 25 

 

Per trejus metus iš viso buvo finansuotos 48 Stovyklų programos už 4.106.802,40 Lt. 

ir ši suma buvo skirta 9 Tiek÷jams ir jų partneriams. 

13 lentel÷. 2010-2013 m. Stovyklų finansavimas pagal Tiek÷jus 

Institucijos pavadinimas Skirta suma, Lt. 

Ukmerg÷s kultūros centras 259.459,80 

VšĮ „Frageta“ 533.975,00 

UAB Sveikatos centras „Energetikas“ 1.248.070,10 

UAB „Bačkonys“ 170.382,50 

VšĮ „Vaikų poilsis“ 743.710,00 

Labdaros fondas „Vienyb÷“ 636.164,00 

VšĮ „Gintaro poilsiaviet÷“ 305.383,00 

Šiaulių jaunųjų turistų centras 44.716,00 

VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla" 164.942,00 
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4. IŠVADOS 

 

o 2010 m. birželio m÷n. sutartys pasirašytos su 7 tiek÷jais, kurie įsipareigojo įgyvendinti 

neformalaus švietimo programas (toliau – Programas) stovyklose. Iš viso 2010 m. 

finansuota 12 Stovyklų. 2011 m. geguž÷s m÷n. sutartys pasirašytos su 9 tiek÷jais. Iš viso 

2011 m. finansuota 13 Stovyklų. 2012 m. sutartys pasirašytos su 8 tiek÷jais. 2013 m. 

sutartys pasirašytos su 9 Tiek÷jais. Viso 2012 m. finansuota 11 Stovyklų, o metais v÷liau – 

12. Iš viso per TAPK projekto įgyvendinimą buvo finansuotos 48 stovyklos. Atkreiptinas 

d÷mesys į tai, kad Lietuvoje yra ribotas skaičius stovyklų organizatorių ir tod÷l tie patys 

Tiek÷jai dalyvavo visuose konkursuose. 

o 2010 m. planuota remti 5000 vaikų poilsį Stovyklose. Faktiškai projekto l÷šomis 2010 m. 

buvo paremtas 5021 vaikas (0,42 procento daugiau). 2011 m. planuota remti 5860 vaikų 

poilsį Stovyklose, faktiškai 2011 m. projekto l÷šomis buvo paremtas 6357 vaikas (8,48 

procento daugiau). 2012 metams buvo planuota 3700, o faktiškai finansuota 4398 (18,86 

procento daugiau). 2013 metams buvo planuota 3828, o faktiškai finansuota 4126 (7,22 

procento daugiau). 

o Iš viso projekto l÷šomis 2010-2013 m. finansuotas 19.902 vaikų poilsis Stovyklose. Taigi, 

poreikis dalyvauti Stovyklų programose yra labai didelis ir poreikis finansavimui taip pat. 

Tai pažym÷jo ir Tiek÷jai, argumentuodami tuo, kad jie negal÷jo priimti visų norinčių 

stovyklauti. 

o 2010 m. Stovyklose projekto l÷šomis stovyklavo 511 socialiai remtinų vaikų, 2011 m. – 

630, 2012 m. - 422, 2013 m. - 383. Viso projekto laikotarpiu Stovyklose Programose 

dalyvavo 1946 socialiai remtini vaikai. Tiek÷jai pažym÷jo, kad poreikis dalyvauti stovyklose 

socialiai remtiniems vaikams yra daug didesnis nei 10 proc., ką leido finansuoti sutartis tarp 

ESFA ir Fondo.  

o Pagrindin÷s problemos, susijusios su socialiai remtinų vaikų poilsiu stovyklose: ne visi 

socialiai remtini vaikai buvo motyvuoti dalyvauti programoje, dažnai jiems buvo reikalingos 

specialios programos; kai kurie t÷vai nesutiko, kad pamainoje būtų socialiai remtinų vaikų; 

kilo sunkumų d÷l socialiai remtinų vaikų nuvykimo į/iš Stovyklas/-ų; paaišk÷jo, kad 

skirtingose savivaldyb÷se galioja skirtinga pažymų, patvirtinančių socialiai remtinų vaikų 

statusą, išdavimo tvarka, jų galiojimo laikotarpis.  

o 2011 - 2013 m. Stovyklų Programų įgyvendinimo laikotarpis buvo ilgesnis – kiekvienų 

metų nuo geguž÷s 15 d. iki rugpjūčio 31 d. lyginant su 2010 metais - birželio 21 d. – 

rugpjūčio 30 d., kai Stovyklų pradžios laiką sąlygojo sutarties tarp Fondo ir ESFA v÷lyvas 

pasirašymas. Fondo nuomone, 2011 – 2013 m. Programų įgyvendinimo laikotarpis tur÷jo 
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teigiamos įtakos Stovyklų organizavimui, kadangi Tiek÷jai tur÷jo daugiau laiko pasiruošti, 

organizuoti mokymus vadovams ir pan. Toks konkursų administravimas dar prieš 

Stovykloms prasidedant prisid÷jo prie kokybiškesnio jų įgyvendinimo. 

o Bendras vaikų skaičius pamainose įvairiose stovyklose skyr÷si. Jis svyravo nuo 15 iki 457 

vaikų 2010 m., nuo 22 iki 336 vaikų – 2011 m., nuo 58 iki 156 vaikų – 2012 m. bei nuo 32 

iki 365 vaikų – 2013 m. Galima daryti prielaidą, kad tai labai priklauso nuo stovyklų 

galimybių priimti tam tikrą vaikų skaičių, nuo bendro vasarą atostogaujančių vaikų tam 

tikroje stovykloje kiekio bei nuo susiformavusių tradicijų organizuojant vaikų poilsį 

stovyklose. 

o 2010 m. 12-oje  finansuotų stovyklų buvo įgyvendintos 12 Programų, 2011 m. – 13, 2012 

m. – 11, 2013 - 12. Iš viso per TAPK projekto laikotarpį buvo įgyvendintos 48 Programos. 

Galima daryti išvadą, kad reikalavimas, jog Stovyklų Programos turi atitikti tam tikrą temą 

ar temas, prisid÷jo prie turiningo ir kokybiško vaikų poilsio. Žinoma, galima diskutuoti d÷l 

pačių temų ar jų kiekio.  

o 2010 m. konkursui pateiktos Programos atitiko tik 4 iš 5 skelbtų temų: meninis ugdymas, 

kultūrinio-etninio paveldo pažinimas, lyderyst÷s ir pilietiškumo ugdymas bei sveikatos 

ugdymas. Negauta programų ekologinio-gamtosauginio ugdymo tema. 2011 m. atsisakyta 

lyderyst÷s temos, ją pakeičiant pilietinio ir tautinio ugdymo tema, kuri tarp visų temų buvo 

populiariausia. 2011 m. negauta Programų ekologinio-gamtosauginio ir meninio ugdymo 

temomis, tačiau jau 2012 m. šios temos susilauk÷ Teik÷jų d÷mesio ir šių temų Programos 

buvo įgyvendintos Lietuvoje. 2012 m. konkursui papildomai buvo įtraukta nauja tema - 

pakantumo ir tolerancijos ugdymas ir būtent šia tema vienos Stovyklos Programa buvo 

įgyvendinta tų pačių metų vasarą. 2013 m. konkursui buvo skelbiamos sveikos gyvensenos 

ir fizinio aktyvumo skatinimo, meninio ugdymo, kultūrinio-etninio paveldo pažinimo ir 

pilietinio  ugdymo temos. Didžiausio populiarumo susilauk÷ sveikatos ugdymo programos. 

o Vaikų, kurių poilsis iš projekto buvo dengiamas dalinai, atranka vykdoma nebuvo. Socialiai 

remtini vaikai kai kuriose apskrityse buvo kviečiami stovyklauti bendradarbiaujant su 

mokyklomis, neformalaus švietimo įstaigomis, savivaldyb÷mis bei seniūnijomis, apskričių 

socialin÷s rūpybos skyriais. Didžiojoje daugumoje stovyklų socialiai remtinų vaikų atrankos 

kriterijumi buvo jų statusą patvirtinanti pažyma. Kai kurie Tiek÷jai bendradarbiaudavo su 

socialiniais darbuotojais nor÷dami nustatyti vaiko motyvaciją. Darytina išvada, kad tie 

Tiek÷jai, kurie bendradarbiavo su atsakingomis institucijomis ir darbuotojais, gal÷jo labiau 

rekomenduoti tuos vaikus, kurių motyvacija dalyvauti tokiose veiklose buvo didesn÷, 

kadangi ne visi norintys gal÷jo gauti finansavimą.  

o 2010 m. išsiskyr÷ Stovyklų organizatorių nuomon÷ apie anketavimą. Vieni labai džiaug÷si 
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grįžtamuoju ryšiu ir steb÷josi, kad ypač iš vaikų t÷vų jis buvo gana aukštas, kiti kaip tik 

skund÷si, kad t÷vai nenor÷jo pildyti anketų, pageidavo individualaus pokalbio su vadovu. 

2011 m. ir 2012 m. Stovyklų organizatoriams buvo siūloma vykdyti t÷vų apklausą internete 

ir pakviesti t÷vus įvertinti jų vaikų stovyklavimą vaikams grįžus iš stovyklos. 2011 m. 

apklausoje dalyvavo 3965 vaikai, 2096 t÷vai ar glob÷jai bei 579 vadovai. 2012 m. 

apklausoje dalyvavo 3120 vaikų, 1815 t÷vų ar glob÷jų bei 511 vadovų. 2013 m. apklausoje 

dalyvavo 1761 vaikas, 798 t÷vai ar glob÷jai bei 237 vadovai. Bet kuriuo atveju, grįžtamojo 

ryšio suteikimas Stovyklų organizatoriams iš vaikų, t÷vų (glob÷jų) ir vadovų, tur÷tų būti 

privalomas ateityje įgyvendinant tokias ar panašias veiklas. 

o Bendras Stovyklų Programų vertinimas yra panašus kiekvienais metais. Griežčiausiai 

Programų kokybę vertino grupių vadovai. Didžiajai daugumai vaikų užsi÷mimai buvo 

įdomūs arba labai įdomūs. Tik 2 proc. dalyvių kiekvienais metais liko nepatenkinti 

Programų veiklomis.  

o Žemiausiai visose Stovyklose buvo įvertinta priemonių užsi÷mimams (dažai, sporto 

priemon÷s, muzikos instrumentai ir pan.) pasiūla. 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. šis 

vertinimas yra aukštesnis, tačiau  labiausiai priemonių visais metais trūko grupių vadovams. 

Galima daryti išvada, kad grupių vadovai atsakingai atlieka savo darbą ir kritiškai vertina 

turimas galimybes bei mato tobulintinas sritis. 

o Didžioji dauguma vaikų, t÷vų ir vadovų kritiškai vertina Stovyklų patalpų būklę, pasenusius 

ir nerenovuotus namelius, kambarius, nerenovuotas dušo kabinas (kai kur jų iš viso n÷ra), 

tualetus bei kitas buitines sąlygas, kurios netiesiogiai įtakoja Programų kokybę. Nepaisant 

vaikų ir t÷vų kritiško požiūrio į patalpų būklę, 2011 m. 94 proc. ir 2012 m. bei 2013 m. 98 

proc. stovyklavusių vaikų rekomenduotų stovyklą, kurioje poilsiavo, savo draugams. Trijų 

pastarųjų metų apklausų duomenimis apie 95 proc. t÷vų leistų savo vaikus į tas pačias 

stovyklas ir ateinančiais metais 

o 2010 m. Stovyklų grupių vadovų parengimas įvairiose stovyklose labai skyr÷si tiek turiniu, 

tiek metodikomis, tiek trukme, tiek pačių mokymų įvertinimu. 2010 m. mokymuose, 

kuriuose daugiausia d÷mesio buvo skiriama saugos reikalavimams,  bendrus pranešimus 

apie vaiko raidą ir vystymąsi, dienos režimo organizavimą, kt. grupių vadovai vertino 

neigiamai, teig÷, kad tokių mokymų nereikia, nes personalas turi ilgametę pedagoginę patirtį 

ir visą informaciją žino. 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. sugriežtinus reikalavimus stovyklų 

grupių vadovams ir nustačius minimalią 8 valandų mokymų trukmę bei sąlygą mokymų 

metu supažindinti grupių vadovus su Programos įgyvendinimo metodais ir priemon÷mis, o 

ne saugumo, higienos ir kt. reikalavimais, pager÷jo mokymų kokyb÷ – daugiau laiko buvo 

skiriama Programai, jos išd÷stymui, metodikos išaiškinimui, įvairių metodinių priemonių 
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pristatymui ir praktiniam pritaikymui.  Atitinkamai pager÷jo ir šių mokymų vertinimas. Net 

virš 85 proc. visų vadovų mokymų turinį vertina gerai bei labai gerai, o virš 80 proc. grupių 

vadovų mano, kad mokymai jiems buvo naudingi arba labai naudingi. 

o Kiekvienais metais Stovyklų kainos skyr÷si d÷l siūlomų paslaugų, Programų, aplinkos, kt. 

2010 m. vidutin÷ Programos kaina stovyklose buvo 15,85 Lt., 2011 m. – 17,20 Lt., 2012 m. 

– 18,08 Lt.  2013 m. vidutin÷ Programos dienos kaina stovyklose buvo 17,94 Lt. ir palyginti 

su 2012 m., sumaž÷jo 12 centų. Šis įkainis pagal Fondo numatytus reikalavimus 

kiekvieniems metams negal÷jo viršyti 30 procentų visos stovyklos kelialapio kainos. Tod÷l 

atsižvelgus į pasaulines ir Lietuvos ekonomikos tendencijas, galima teigti, kad jeigu ateityje 

tokio pobūdžio Stovyklos būtų įgyvendinamos, išlaidos programų vykdymui tik did÷tų. 

o Vieno vaiko vienos dienos kaina stovykloje 2010 m. buvo – 54,72 Lt. 2011 m. ji siek÷ 57,39 

Lt., 2012 m. – 60,42 Lt. 2013 m. vidutin÷ vieno vaiko vienos dienos kaina buvo 57,50 Lt., o 

tai 2,92 Lt. mažiau nei 2012 m Visa stovyklos kaina buvo dengiama projekto l÷šomis tik 

socialiai remtiniems vaikams, pateikusiems tokį statusą patvirtinančius dokumentus. 

Kitiems vaikams buvo dengiama tik Programos įgyvendinimo Stovykloje kaina. 

o Informacija apie Stovyklas bei jų siūlomas Programas buvo viešinama panaudojant įvairias 

priemones: Stovyklų interneto puslapius, kitų organizacijų ir institucijų interneto puslapius, 

įvairius spaudos leidinius,  radiją,  televiziją, elektroninį paštą,  plakatus,  stendus bei 

reklaminius gaminius. Tik÷tina, kad informacijos apie Stovyklas skleidimui labiausiai 

pasiteisina informacin÷s komunikacin÷s technologijos, bei geras Tiek÷jo vardas, kai į tas 

pačias stovyklas atvyksta tie patys vaikų, jų broliai ar/ir seserys, ar kiti vaikai, kuriems 

rekomendavo buvę dalyviai.  

o Sklaidos tikslais Fondas buvo pagaminęs lenteles, kurias Stovyklos mielai naudojo 

reklamuodamos savo Programas. Prie sklaidos prisid÷jo ir ženkliukai, kuriuos mielai seg÷jo 

vaikai ir vadovai. 

o Fondo sukurtame Tapk projekto tinklapyje www.tapk.lt buvo talpinama visa naujausia 

informacija susijusi su šio projekto įgyvendinimu, Stovyklų ir organizavimu ir įspūdžiais iš 

jų. 

o 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. perkant Stovyklų organizavimo paslaugas ir įgyvendinant 

programas buvo atsižvelgta į įgyvendinamus Tiek÷jų siūlymus, pareikštus 2010 m.,  2011 

m. ir 2012 m. (pvz.: finansuota daugiau vaikų, įskaitant ir socialiai remtinų vaikų, poilsio; 

beveik visose Stovyklose darbavosi savanoriai; Stovyklų organizatoriai buvo kviečiami į 

neformaliojo švietimo tiek÷jų mokymus ir pan.). 

o Viešųjų pirkimų mechanizmas n÷ra tinkamas būdas perkant tokias paslaugas, nes tokiu 

atveju atskiroje pirkimo dalyse yra tik vienas laim÷tojas. Taikant viešųjų pirkimų 



 

 

43

mechanizmą, didieji stovyklų organizatoriai, galintys organizuoti pagal tam tikrą pirkimo 

dalį perkamą poilsiaujančių vaikų skaičių, nukonkuruoja mažuosius, kurių įgyvendinamos 

Programos dažnu atveju būna kokybiškesn÷s. Norit užtikrinti Programų kokybę, Stovyklų 

grupių vadovų pasirengimą, būtina sudaryti vienodas sąlygas visiems stovyklų 

organizatoriams konkuruoti Programų kokybe, o ne kaina.    

 

 



 

 

44

5. REKOMENDACIJOS 

 

o Perkant Stovyklų organizavimo paslaugas skirti finansavimą tik Programos įgyvendinimui. 

Ta dalis, kuri n÷ra skirta Programos įgyvendinimui, turi būti finansuojama iš kitų šaltinių.  

o Organizuojant Stovyklų organizavimo paslaugų konkursus, įpareigoti stovyklų 

organizatorius kiekvienais metais įgyvendinti naujas arba patobulintas Programas, 

atsižvelgiant į vaikų, t÷vų ir vadovų atsiliepimus ir poreikius. Tas yra būtina siekiant kelti 

neformalaus ugdymo kokybę Stovyklose.  

o Kiekvienais metais svarstyti neformaliojo ugdymo programų temų aktualumą ir sekti 

Stovyklų Programų temų pasiskirstymą atskirais metais, siekiant organizuoti kuo įvairesnes 

Programas. Norint užtikrinti ekologinio ugdymo Programų įgyvendinimą, kurti nacionalinę 

ekologinio ugdymo ilgalaikę strategiją, apimančią visus švietimo lygius, įskaitant ir 

neformalų ugdymą. 

o Ieškoti galimybių remti Stovyklų infrastruktūros (patalpų, baldų, įrangos, aplinkos, kt.) 

renovaciją, nes didžios daugumos Stovyklų buitin÷s sąlygos vaikų, t÷vų ir grupių vadovų 

įvardinamos kaip pati silpniausia pus÷, o Stovyklų organizatoriai infrastruktūros gerinimui 

l÷šų neturi.  

o Įpareigoti stovyklų organizatorius vykdyti vaikų, t÷vų ir vadovų apklausas ir atsižvelgus į jų 

rezultatus tobulinti Programas. 

o Įpareigoti stovyklų organizatorius rengti grupių vadovų mokymus, skirtus vadovų 

neformaliojo švietimo kompetencijų ugdymui bei konkrečios Programos įgyvendinimo 

metodų ir priemonių pristatymui bei apmokymui. 

o Skatinti savanorių dalyvavimą Stovyklų veiklose, atitinkamai tobulinant teisinę bazę, 

peržiūrint pasenusius reikalavimus Stovyklų grupių vadovams ir įteisinant savanorių darbą 

Stovyklose.  

o Prapl÷sti „stacionarios stovyklos“ sąvoką, numatant galimybes vykdyti vaikų poilsį ir tiems 

paslaugų tiek÷jams, kurie vaikų poilsį nor÷tų organizuoti neapgyvendindami jų 

stacionariuose pastatuose. 

o Paaišk÷jo, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos teis÷s aktai socialiai remtino asmens 

sąvokos ir statuso neapibr÷žia. Skirtingi teis÷s aktai kiekvienu reguliavimo atveju nurodo 

konkrečią asmenų grupę, kuriai taikomos atitinkamos teis÷s normos. Kadangi socialiai 

remtini vaikai, kurių poilsis būtų finansuojamas 100 proc. projekto l÷šomis gali gauti 

socialinę paramą pagal 2 skirtingus įstatymus (Pinigin÷s socialin÷s paramos 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą bei Socialin÷s 

paramos mokiniams įstatymą), tai skiriasi ir jiems teikiamos paramos terminas bei statusą 
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pagrindžiantys dokumentai. D÷l šios priežasties nemažai stovyklų organizatorių patyr÷ 

sunkumų renkant dokumentus, patvirtinančius socialiai remtino vaiko statusą. Tod÷l reik÷tų 

ateityje suvienodinti reikalavimus socialiai remtino asmens statusui gauti. 

o Rekomenduoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir toliau remti vaikų 

poilsio organizavimą iš ESF l÷šų.  

 


