
                                                                                 
 

ATMINTINĖ 

EDUKACINIŲ PROGRAMŲ,  

ĮGYVENDINAMŲ 2019 M. VAIKŲ VASAROS STOVYKLOSE ORGANIZATORIAMS 

 

Stovyklų organizavimo veiklos laikotarpis.  

 Stovyklų organizavimo veiklos laikotarpis nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 

31 d. imtinai. 

 Tiekėjas turi teisę ne vėliau kaip dvi savaitės iki numatomos stovyklos pamainos pradžios 

raštu informuoti Perkančiąją organizaciją apie pamainos(ų) grafiko pakeitimą. 

Programos trukmė. 

 Programos trukmė nuo 7 iki 10 nepertraukiamų kalendorinių dienų su nakvyne. 

 Vienos pamainos pabaigos ir kitos pamainos pradžios dienos negali sutapti. 

 Programa gali būti keičiama tik gavus Perkančiosios organizacijos sutikimą raštu. 

 

Stovyklos vieta.  

 Sutarties 1 priede nurodyta stovyklos vieta.  

 Leidžiama iki perkamo 50 % Paslaugų kiekio teikti kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nei 

stovyklos(-ų) buvimo vieta(-os).  

 Vieta gali būti keičiama tik gavus Perkančiosios organizacijos sutikimą raštu. 

 

Stovyklos dalyvis. 

 vaikas, kuris Programos pradžios, t. y. atitinkamos pamainos dieną yra ne jaunesnis nei 7 ir 

ne vyresnis nei 18 m. amžiaus arba ne vyresnis nei 21 m. negalią turintis vaikas. 

 

Gr Vaikas, atitinkantis šiuos požymius iki  atitinkamos 

pamainos dienos: 

Dokumentai, patvirtinantys, atitinkamą vaiko 

statusą (teikiami su galutine ataskaita) 

1.   nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje 

 mokosi lietuvių mokomąją kalba 
- 

2.   nuolatos gyvenantis Lietuvos Respublikoje; 

 iš šeimos, kuri iki Programos pradžios, gauna 

finansinę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos mokiniams įstatymą;  

 iš šeimos, kuri Programos laikotarpiu gauna 

finansinę socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymą.  

 Negalią turintis vaikas, kuriam Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnyba nustatė ir patvirtino 

negalią; 

 imigrantas iš trečiųjų šalių (ne ES), turintis 

papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą, suteiktą 

vadovaujantis LR įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės 

padėties“ ar kitos ES šalies ir leidimą laikinai ar 

nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje. 

- pažyma, išduota atitinkamos valstybinės institucijos, 

patvirtinanti atitinkamą vaiko statusą.  

3.    mokėsi Lietuvos Respublikoje ne lietuvių mokomąją 

kalba  

- mokinio pažymėjimo kopija; 

- arba raštas iš mokyklos, kurioje mokosi vaikas; 

- arba sutartyje su tėvais nurodyta mokymosi įstaiga, 

kurioje mokosi vaikas. 

4.  užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių kilmės 

asmenų  vaikas ir nuolat gyvena ne Lietuvos 

Respublikoje. 

- dokumentas patvirtinantis vaiko lietuvišką kilmę ir 

gyvenamąją vietą/mokymosi įstaigą užsienyje, pvz. 

pažyma iš mokyklos, kurioje mokosi vaikas, mokinio 

pažymėjimas; 

- arba sutartyje su tėvais nurodyta nuolatinės 

gyvenamosios vietos adresas, įstaigos pavadinimas, 

kurioje mokosi vaikas ir adresas. 



                                                                                 
 

Dalyvavimo stovykloje ribojimas. 

 Vaiko dalyvavimas yra ribojamas viena pamaina mokinių vasaros atostogų metu TAPK2 

projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo 2016-03-17 iki 2021-04-18).  

 

Vaikų sąrašai. 

 ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną po kiekvienos stovyklos pamainos, kurioje 

teikiamos Paslaugos, pradžios turite pateikti kiekvienoje stovyklos pamainoje dalyvaujančių 

vaikų sąrašą ne viešoje TAPK2 projekto dalyvių registracijos sistemoje 

https://www.tapk.lt/stovyklu-organizatoriams (išsamiau žr. 1 priedą „Kaip pateikti dalyvių 

sąrašus „TAPK2“ dalyvių registracijos sistemoje“) 

 Galutiniai sąrašai, patvirtinant tiekėjo parašu, pateikiami kartu su galutine ataskaita. 

 

Stovyklos kaina.  

 Teikėjas privalo perkamų Paslaugų kiekiui ir perkama dalimi sumažinti teikiamų paslaugų 

kainą galutiniam vartotojui taikant nuolaidą nuo Tiekėjo siūlomos kainos.  

 Tiekėjas turi pateikti nuorodą į viešąją ofertą Tiekėjo interneto tinklapyje, kitose paskyrose 

ar viešose vietose, pranešimuose ir pan. nurodant Paslaugų kainas su ir be nuolaidos, taikomas 

įgyvendinant Programą. 

 

Sutarčių su Vaiko teisėtais atstovais sudarymas.  

 Tiekėjas privalo pasirašyti sutartį raštu su Programoje dalyvaujančio Vaiko teisėtais 

atstovais (tėvais, globėjais). 

 Šioje sutartyje turi būti nustatyti Vaiko asmens duomenų ir atvaizdo saugojimo, tvarkymo, 

viešinimo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai (Sutarties vykdymo tikslais) tvarką. 

Sutartyje turi būti tėvų sutikimas, perduoti vaikų, dalyvaujančių programoje, ir tėvų, 

pasirašančių sutartis, asmens duomenis Perkančiajai organizacijai. Sutartyje taip pat turi būti 

nurodyta stovyklos kaina. 

 

Edukacinė programa. 

 Programa turi būti vykdoma neformaliojo ugdymo principais ir metodais (simuliacija, 

refleksija ir pan.), skirta kūrybiškumui, kūrybiniam mąstymui, konstruktyviam problemų 

sprendimui, mokymuisi bendradarbiauti ir pan. ugdyti. 

 Turi būti įgyvendinama pagal pasiūlyme ir sutartyje pateiktą Programos aprašymą ir grafiką.  

 Ne vėliau nei 5 dienos iki stovyklos pradžios programa turi būti užregistruota Kvalifikacijos 

tobulinimo programų ir renginių registre: https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/ 

 Planuojami Programos pokyčiai turi būti derinami su Fondu iš anksto ir jiems turi būti gautas 

Fondo pritarimas. 

 

Programos kokybės vertinimas: 

 Tiekėjai privalo užtikrinti įgyvendinamos Programos kokybės vertinimą, kuriame turi 

dalyvauti stovyklaujantys vaikai, jų tėvai, grupių vadovai; 

 Galima rinktis priimtiniausius apklausos būdus ir formas, tačiau anketose turi būti ir klausimai, 

kurie išvardinti Fondo pateiktose vertinimo anketose; 

 Galutinėje ataskaitoje turės būti aprašytas programų kokybės vertinimas ir pateikti atliktų 

apklausų duomenys el. formate (dėl šios priežasties rekomenduojame dalį apklausų (ypač 

tėvų) vykdyti internete, pvz. www.publika.lt).     

 Tiekėjas turi sudaryti visas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovams vietoje tikrinti, ar 

tinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, teikiamų Paslaugų kokybę ir pateikti su Sutarties 

vykdymu ir kitais Tiekėjui taikomais reikalavimais susijusius dokumentus bet kokioje formoje. 

 

Programos viešinimas: 

 Tiekėjas įsipareigoja gauti vaikų tėvų ar jų globėjų leidimus raštu dėl vaizdinės medžiagos, 

kuriose vaizduojami nepilnamečiai asmenys, panaudojimo Sutarties nurodytais tikslais. 

https://www.tapk.lt/stovyklu-organizatoriams
https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/
http://www.publika.lt/


                                                                                 
 savo organizacijos interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas tokią turi), kitose paskyrose ar 

viešose vietose, pranešimuose ir pan. paskelbti informaciją apie įgyvendinamą Programą, 

apibūdinti jos tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš ES struktūrinio fondo lėšų. 

 Programos įgyvendinimo pradžioje pakabinti bent vieną plakatą (informacinę lentelę), 

kuriame turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą Programą ir finansavimo šaltinius. 

 Visuose su veikla susijusiuose pranešimuose bei kitose vaizdinėse ir informavimo priemonėse 

turi būti tinkamai naudojami projekto TAPK2, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Švietimo 

mainų paramos fondo, ES 2014-2020 struktūrinių fondų logotipai: 

 

ESF paramos 

logotipas 

Projekto „TAPK 

2“ logotipas 

ŠMSM logotipas ŠMPF logotipas 

  

 

 

 

 pateikti e. paštu stovyklos@smpf.lt 1 straipsnį su nuotraukomis (jpg. formate) apie Programos 

įgyvendinimo eigą: svarbius renginius, šventes, reikšmingus įvykius ir kt. Atsiųsta informacija 

bus viešinama interneto svetainėje www.tapk.lt. 

 visiems stovyklų dalyviams turi būti išduoti dalyvavimo edukacinėje programoje 

pažymėjimai.  

 

Atsiskaitymas: 

 mokėjimai atliekami tik pateikus galutinę ataskaitą su priedais pagal Fondo pateiktą formą; 

 Ataskaitos pateikimo terminas: ataskaita turi būti pateikta per 10 d. d. nuo paskutinės 

pamainos pasibaigimo dienos, bet ne vėliau nei iki 2019 m. rugsėjo 15 dienos. 

 Ataskaitinis laikotarpis nuo Paslaugų pradžios (pirma pirmos pamainos diena) iki visiško jų 

suteikimo dienos (paskutinė paskutinės pamainos diena). 

 Ataskaitos priedai: 

o  Vaikų, kurie buvo finansuoti pagal sutartį, sąrašas (pagal Fondo pateiktą formą). 

o  2 grupės vaikų statusą, įrodančių dokumentų kopijos. 

 Ataskaitos pateikimo būdas:  

o Užpildyta ir el. kvalifikuotu parašu pasirašyta ataskaita su priedais siunčiama ADOC 

formatu el. paštu stovyklos@smpf.lt.  

 Sąskaitos pateikimo būdas:  

o  Fondui patvirtinus pateiktą ataskaitą, sąskaita turės būti pateikta „E. sąskaita“ sistemoje 

https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/ 

 

Išlaidos. 

 Tinkamų  išlaidų kategorijos: 

o su Programos aprašyme numatytų veiklų įgyvendinimu susijusių darbuotojų DU, socialinio 

draudimo ir garantinio mokesčio įmokoms; 

o prekėms ir paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su Programos aprašyme numatytų veiklų 

įgyvendinimu; 

o savanorių maitinimui, apgyvendinimui ir kelionės į\iš stovyklą išlaidoms; 

o 2 gr. Vaikų maitinimui bei apgyvendinimui (negali būti priskiriamos Programos 

įgyvendinimo išlaidų daliai). 

 Vaiko dienos įkainis negali būti sudaromas iš šių išlaidų kategorijų:  

o ilgalaikio turto įsigijimui; 

o įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti; 

o patalpų išperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai, statybai; 

o kitų išlaidų kategorijų, kurios nenumatytos pirkimo sąlygų 5.1.3.2.1. punkte. 

 Programos įgyvendinimo išlaidos negali viršyti 30 % vaiko dienos įkainio. 

mailto:stovyklos@smpf.lt
http://www.tapk.lt/lt/naujienos.html
mailto:stovyklos@smpf.lt
https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/


                                                                                 
 

Reikalavimai apskaitai 

 mokėjimai vykdomi atskiroje (ne organizacijos ūkinės veiklos) banko sąskaitoje; 

 vedama projekto analitinė lėšų apskaita, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymu, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, kitais su 

buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, įmonės 

apskaitos politika, patvirtintomis vidaus tvarkos taisyklėmis; 

 Programos kainą pagrindžiantys dokumentai (pvz. banko sąskaitos išrašai arba kasos pajamų 

orderiai apie gautus mokėjimus); 

 darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; 

 darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai; 

 buhalterinės pažymos apie lėšų panaudojimą; 

 sutartys su prekių ir paslaugų tiekėjais; 

 rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitus lėšų atskyrimo būdus, 

pavyzdžiui, kodavimą; 

 patirtos išlaidos lengvai identifikuojamos bei patikrinamos; 

 tinkamos išlaidos – išlaidos patirtos sutarties galiojimo laikotarpiu;  

 ant visų finansinių dokumentų rašomas paslaugų pirkimo sutarties numeris; 

 PVM nėra paslaugos objektas; 

 Pagrindimas, kad iš projekto finansuotų vaikų Programos kaina buvo sumažinta. 

 

Kilus klausimų, kreipkitės el. paštu stovyklos@smpf.lt arba tel. 8 (5) 2610592. 

 

mailto:stovyklos@smpf.lt

