
 

 

 

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ  

RĖMIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų vasaros poilsio programų (toliau – 

Programos) rėmimo organizavimo, paraiškų vertinimo, finansavimo, stovyklų veiklos 

organizavimo, atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą, atsakomybės ir Programų priežiūros tvarką. 

2. Konkurso tikslai: 

2.1. skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam 

aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui(si); 

2.2.  užimti kuo daugiau Kauno rajono vaikų vasaros poilsio stovyklose; 

2.3. sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikų, augančių nepalankioje socialinėje, 

ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje, užimtumui vasaros metu. 

3. Kauno rajono savivaldybėje numatomų organizuoti vaikų vasaros poilsio stovyklų 

tipai: 

3.1. dieninė stovykla – stovykla, turinti vaikų poilsiui ir maitinimui pritaikytas patalpas. 

Stovykla skirta vaikų poilsiui, kryptingam užimtumui, neformaliajam švietimui ir sveikatai stiprinti 

dienos metu.  

3.2. turistinė stovykla – rekreacinėse teritorijose veikianti stovykla, kurioje 

organizuojamas trumpalaikis vaikų poilsis, kryptingas užimtumas, stiprinama vaikų sveikata.  

4. Stovyklos gali būti įvairių veiklos krypčių: bendro pobūdžio, kūrybinės, meninės, 

kraštotyrinės, ekologinės, sportinės, mokslinės, istorinės, karinės, kalbų mokymo, konfesinės, 

mišrios (pvz., kūrybinės-meninės, kraštotyrinės-istorinės ir pan.) ir kitos.  

5. Programos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais su vaikų ugdymu, sveikata, saugumu ir higiena 

susijusias normas, ir šiuo Aprašu.  

II. PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

6. Programų rėmimo konkursą organizuoja Kauno rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius (toliau – Skyrius), kuris: 

PATVIRTINTA 

Kauno rajono savivaldybės administracijos  

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. T1- 60 
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6.1. nustato ir tvirtina Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso paraiškos (1 

priedas), Vaikų vasaros poilsio programos finansavimo sutarties (2 priedas), Vaikų vasaros poilsio 

programos veiklos ataskaitos (3 priedas) formas; 

6.2. sudaro nepriklausomų recenzentų grupę; 

6.3.  sudaro programų vertinimo komisiją (toliau – komisija); 

6.4. vykdo programų vertinimo, įgyvendinimo priežiūrą. 

7. Komisija, vadovaudamasi recenzavimo išvadomis, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui 

dėl Programų finansavimo. 

8. Programų veikloje gali dalyvauti Kauno rajono savivaldybės ugdymo įstaigas 

lankantys vaikai. 

9. Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

įstaigos, neformaliojo švietimo mokyklos, sanatorinės mokyklos, kultūros įstaigos, asociacijos, kiti 

juridiniai asmenys, kurie: 

9.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą; 

9.2. turi Programai įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; 

9.3. užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.4. turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti 

neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogai; asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą 

(aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir per vienerius metus 

nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir 

psichologinių žinių kursą; asmenys, baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą 

ir kvalifikaciją, turintys 3 metų darbo stažą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę 

pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir švietimo ir mokslo 

ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. 

10. Laisvieji mokytojai, norintys įgyvendinti Programas: 

10.1. turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 9.4 papunktyje; 

10.2. teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos 

pažymą. 

11. Vienas Programų teikėjas gali pateikti vieną paraišką. Išimtis taikoma ugdymo 

įstaigoms, kurios turi skyrius. Tokiu atveju konkursui galima pateikti dar vieną paraišką siekiant 

užimti to skyriaus vaikus. Neformaliojo švietimo mokyklos, turinčios skyrius, gali teikti ne daugiau 

nei dvi paraiškas. 

12. Programų konkursui pateikiama: 

12.1. užpildyta Programų konkurso paraiška (1 priedas); 
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12.2. preliminarus vaikų sąrašas, pažymint jame vaikus, kurie gauna socialinę paramą 

(nemokamą maitinimą). Sąrašas turi būti pasirašytas įstaigos vadovo ir patvirtintas spaudu; 

12.3. jei Programos teikėjas yra ne Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaiga, papildomai 

turi būti pateikti nuostatai (įstatai, individualios veiklos pažymėjimas, verslo liudijimas), kuriuose 

nurodoma, kad programos teikėjas turi teisę vykdyti švietimo veiklą.  

13. Užpildyta paraiška (1 egzemplioriumi), pasirašyta įstaigos vadovo, teikiama įrišta ar 

susegta, įdėta į užklijuotą ir įstaigos spaudu antspauduotą voką. Kiekvienas paraiškos puslapis turi 

būti sunumeruotas, ant kopijų turi būti tikrumo žyma. Ant voko turi būti užrašyta „Vaikų vasaros 

poilsio programų konkursui”. 

14. Užpildytos paraiškos teikiamos Skyriaus sekretoriatui (312 kab., Savanorių pr. 192, 

Kaunas, tel. 8-37 330 931) iki 2019 m. balandžio 25 d. 15.00 val. 

15. Teikiamos vienos Programos paraiškos bendras biudžetas neturi viršyti 700 EUR 

sumos. 

16. Konkursui pasibaigus paraiškos negrąžinamos ir saugomos vienerius metus. 

 

III. PROGRAMŲ VERTINIMAS 

 

17. Programas vertina Skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta recenzentų grupė (pirminis 

programų vertinimas) ir komisija (įvertina recenzuotas Programas ir teikia siūlymus dėl jų 

finansavimo) 

18. Skyriaus specialistas, atsakingas už Programų įgyvendinimo koordinavimą, teikia 

registruotas Programas recenzentams, vykdo Programų recenzavimo priežiūrą ir pateikia 

recenzuotas Programas programų vertinimo komisijai. 

19. Recenzentų grupė atlieka Programų vertinimą. Kiekvieną Programą vertina du 

nepriklausomi recenzentai. 

20. Komisija, vadovaudamasi Programų recenzavimo išvadomis, teikia siūlymus Skyriaus 

vedėjui dėl Programų finansavimo.  

21. Programos vertinamos pagal šiuos vertinimo kriterijus: 

21.1. atitikimas formaliems konkurso reikalavimams (tinkama paraiškos forma, užpildyta 

pagal reikalavimus, pateikti visi reikalingi dokumentai – vaikų sąrašas, dokumentai, nurodantys, 

kad teikėjas gali vykdyti švietimo veiklą ir kt.) 

21.2. atitikimas Programų paraiškos bendriesiems reikalavimams (programos pagrindimas, 

tikslų aiškumas, uždavinių konkretumas, metodų tinkamumas, veiklų ir siekiamų rezultatų 

konkretumas ir jų tarpusavio sąsaja, sėkmės kriterijų ir jų įvertinimo būdų bei sklaidos numatymas);  

21.3. idėjos aktualumas/naujumas; 
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21.4. aktyvių, netradicinių metodų ir priemonių numatymas; 

21.5. sąmatos pagrindimas ir tikslingumas, atitikimas programoje numatytų priemonių 

įgyvendinimui. 

22. Prioritetai teikiami Programoms: 

22.1. tarptautinėms; 

22.2. į aktyvią veiklą įtraukiančioms didesnį vaikų skaičių; 

22.3.  numatančioms užimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, vaikus iš 

socialiai remtinų, gausių šeimų, mažas pajamas gaunančių, socialinę riziką patiriančių šeimų (ne 

mažiau nei 10 procentų nuo visų programoje dalyvaujančių vaikų); 

22.4. turinčioms kitų finansavimo šaltinių; 

22.5.  numatančioms veiklas liepos ir rugpjūčio mėnesiais; 

22.6. ilgesnėms nei 5 dienų trukmės; 

22.7. skatinančioms vaikų kūrybiškumą, iniciatyvumą; 

22.8. numatančioms vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymą, orientuotoms į 

smurto ir patyčių prevenciją;  

22.9. įtraukiančioms į veiklas socialinius partnerius, išorės lektorius. 

23. Paraiška nevertinama, jei Programos teikėjas neatitinka konkurso reikalavimų, 

nurodytų Aprašo 8-10, 12-13 punktuose, arba praėjusiais metais laiku neatsiskaitė už Programai 

skirtų lėšų panaudojimą ir Programos veiklą.  

24. Programa nefinansuojama, jei recenzentai jai skiria 10 ir mažiau balų. 

25. Informacija apie konkursą ir jo laimėtojus skelbiama Kauno rajono savivaldybės 

tinklalapyje www.krs.lt.  

IV. PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 

26. Programos finansuojamos iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų.  

27. Teikėjai, kurių Programoms buvo skirtas finansavimas, su Skyriaus vedėju pasirašo 

Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo sutartį (2 priedas). Lėšos teikėjui pervedamos 

pavedimu į jo nurodytą sąskaitą.  

28. Lėšos gali būti numatytos sumokėti už prekes ir paslaugas, kurios numatytos 

Programos sąmatoje ir yra tiesiogiai susijusios su Programos įgyvendinimu. 

29. Lėšos negali būti numatytos:  

29.1. darbo užmokesčiui; 

29.2. baldų, transporto priemonių, kompiuterinės, medicininės įrangos ir kito inventoriaus 

ar ilgalaikio turto įsigijimui; 

http://www.krs.lt/
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29.3. ilgalaikei patalpų nuomai ar išperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai ir 

statybai, patalpų eksploatacijai; 

29.4. Lietuvos ir kitų šalių piliečių atvykimo ir išvykimo iš Lietuvos bei kelionės draudimo 

išlaidoms.  

30. Programų įgyvendinimas gali būti finansuojamos rėmėjų, tėvų, kitų fizinių ir juridinių 

asmenų lėšomis. 

 

V. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS. STOVYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

31. Programos organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 79:2010 

„Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei 2015 m. vasario 23 d. 

įsakymu Nr. V-253 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. 

įsakymo  Nr.  V-765 „Dėl  Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ISAK-612 patvirtintais „Vaikų vasaros poilsio 

stovyklų bendraisiais nuostatais“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 

1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 patvirtintu „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu“, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtintu 

„Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymu“, Lietuvos Respublikos socialinės paramos 

mokiniams įstatymu. 

32. Programos vaikų vasaros poilsiui organizuoti gali būti vykdomos: 

32.1. savivaldybės švietimo įstaigose, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir kitose 

institucijose, kurių patalpos, aplinka, priemonės pritaikytos tokiai veiklai; 

32.2. stovyklavietėse, kuriose sudarytos sąlygos palapinėms, laikiniems ar mobiliems 

nameliams statyti, higienos poreikiams tenkinti, laužui kurti, atliekoms sudėti. 

33. Programų ir renginių vadovai įstatymų nustatyta tvarka atsako už poilsiaujančių vaikų 

saugumą, sveikatos priežiūrą, higienos sąlygas ir poilsio organizavimo kokybę bei skirtų lėšų 

tinkamą panaudojimą. 

34. Vasaros stovyklos (pamainos) trukmė – nuo 5 iki 18 kalendorinių dienų.  

35. Vasaros poilsio stovykloje 15 vaikų grupei skiriamas 1 grupės vadovas, 15 neįgaliųjų 

vaikų – ne mažiau kaip 2 grupės vadovai. Konkretų vadovų skaičių, atsižvelgiant į vasaros poilsio 

stovyklos specifiką, vaikų amžių, specialiuosius poreikius, nustato programos vadovas. 
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36. Programos vadovas ir vykdytojai privalo turėti pedagogo kvalifikaciją, kaip tai 

nustatyta Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-774. Laisvieji mokytojai turi atitikti Aprašo 9.4.punktą. 

37. Programos vykdytojai privalo turėti vardinius Programose dalyvaujančių vaikų 

sąrašus. 

38. Mažas pajamas gaunančiose šeimose augantiems vaikams, poilsiaujantiems mokyklos 

organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje, lėšos maitinimui skiriamos vadovaujantis Mokinių 

nemokamo maitinimo Kauno rajono mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl mokinių nemokamo 

maitinimo Kauno rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kreipimosi gauti socialinę 

paramą mokiniams tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 

31 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (mokyklos administracija informaciją apie nemokamą maitinimą gaunančius vaikus, 

dalyvausiančius Programoje, perduoda vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos 

seniūnijai. Nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams lėšų maitinimui programoje numatyti 

nereikia). 

 

VI. ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, ATSAKOMYBĖ IR 

PROGRAMŲ PRIEŽIŪRA 

 

39. Programų vykdytojai, vykdantys buhalterinę apskaitą savo įstaigose, iki kiekvieno 

einamojo ketvirčio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, pateikia 

biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija) „Dėl Valstybės ir savivaldybės 

biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo 

taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir išlaidas pateisinančius dokumentus. 

40. Kiti vykdytojai, atsižvelgdami į 39 punkto reikalavimus, už Programai skirtų lėšų 

panaudojimą atsiskaito Skyriaus centralizuotai buhalterijai ir pateikia išlaidas pateisinančius 

dokumentus. 

41. Pasibaigus Programoms, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 5 d., Programų 

vykdytojai Skyriui pateikia metinę biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą pagal formą Nr. 2 

ir Programos veiklos ataskaitą (3 priedas). 

42. Programoms skirtos ir nepanaudotos lėšos grąžinamos į Skyriaus centralizuotos 

buhalterijos sąskaitą iki einamųjų metų spalio 5 dienos. 
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43. Programų vykdytojams skirtas lėšas naudojant ne pagal paskirtį ar nesilaikant sutarties 

sąlygų, Skyrius gali koreguoti Programoms skiriamų lėšų sumą arba siūlyti Skyriaus vedėjui priimti 

sprendimą dėl sutarties su Programų vykdytojais nutraukimo ir pareikalauti nedelsiant grąžinti 

pervestas ir panaudotas lėšas. 

44. Vykdytojas, negalintis įvykdyti Programos, arba nusprendęs, kad Programos vykdymą 

tęsti netikslinga, turi nedelsdamas raštu pranešti Skyriui ir grąžinti skirtas lėšas į Skyriaus sąskaitą. 

45. Už skirtų tikslinių lėšų naudojimą ne pagal paskirtį Programos vadovas, vykdytojai 

atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

46. Programų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdo Skyrius. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ 

RĖMIMO KONKURSO PARAIŠKA 
                                 

1. Informacija apie programos teikėją 

Institucijos pavadinimas 

Adresas   

Telefonas  

Faksas 

Elektroninis paštas     

 

2. Informacija apie programos vadovą 

Vardas, pavardė 

Pareigos organizacijoje 

Adresas 

Telefonas  

Elektroninis paštas     

 

3. Programos pavadinimas 

 

 

4. Programai įgyvendinti pasirinktas stovyklos tipas (pažymėti x) 

Dieninė stovykla  

Turistinė stovykla  

Veiklos kryptis (įrašyti) 

 

5. Programos vykdymo laikas ir trukmė  

Programos vykdymo laikotarpis (tikslios datos)  

Programos dienų skaičius  

 

6. Programos vykdymo tiksli vieta (įstaiga, adresas) 

 

 

7. Programos pristatymas  

7.1.Aktualumas/naujumas/naudingumas 

7.2.Tikslas, uždaviniai 

7.3.Trumpas programos aprašymas 

7.4.Metodai 

7.5.Siekiami rezultatai 

7.6.Sėkmės kriterijai, jų įvertinimo būdai 

7.7.Veiklų sklaida/viešinimas 

7.8. Jei programa tęstinė, nurodyti, nuo kurių metų vykdoma 

 

8. Programos dalyviai (įrašyti) 
Dalyvaujančių vaikų skaičius (iš viso)  

Dalyvaujančių vaikų dalis (%) nuo bendro vaikų 

skaičiaus įstaigoje 

 

Socialiai remtinų vaikų, dalyvausiančių 

programoje, skaičius 

 

Kauno rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų 

rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo 

1 priedas 
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Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, 

dalyvausiančių programoje, skaičius 

 

Mokytojų skaičius  

Pagalbos mokiniui specialistų skaičius  

Nepedagoginių darbuotojų skaičius  

Sveikatos priežiūros specialistų skaičius  

Savanorių skaičius  

Kiti (įrašykite)  

     

9. Veiklų planas  

Numatomos vykdyti veiklos, 

priemonės, renginiai 

Vykdymo laikas 
(nurodyti kuo 

tiksliau- mėnuo, 

diena, laikas) 

Atsakingas 

vykdytojas 

Vieta 

   

 

 

 

10. Programos partneriai ir jų vaidmuo įgyvendinant programą (aprašykite kiekvieną 

numatomą programos partnerį)  

 

 

11. Kiti finansavimo šaltiniai (būtina nurodyti organizacijos pavadinimą, lėšas, tėvų įnašą)   

 

 

12. Programos išlaidos 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas  

(detalizuoti ir nurodyti paskirtį) 

Lėšos, prašomos iš 

savivaldybės 

biudžeto  

 Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

(nurodyti kiek ir 

iš kokių) 

Viso 

(Eur) 

Ketvirtis 

II III   

1. Prekės (kokios, kiek, kokiam tikslui)     

2. Paslaugos (kokios, kiek, kokiam tikslui)     

3. Kitos išlaidos (išlaidų pavadinimas, 

intensyvumas, kiekis, įkainiai) 

    

                                                   IŠ VISO     

 

 

13. Prie paraiškos pridedama (pažymėti x) 

Preliminarus vaikų sąrašas, pažymint vaikus, gaunančius nemokamą maitinimą   

Dokumentas, įrodantis, kad teikėjas turi teisę vykdyti švietimo veiklą (įrašykite 

dokumento pavadinimą) 
 

 

201__m. _____________________d. 

 

 
Institucijos vadovo pareigos                              (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

  

                                  A.V.     

 

 

Programos vadovas                                            (parašas)                                               (vardas ir pavardė) 
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VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ FINANSAVIMO SUTARTIS 

 

2019 m. _________________d. Nr. ______ 

Kaunas 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius (toliau – 

Skyrius), atstovaujamas vedėjo Jono Petkevičiaus ir 

______________________________________________________________(toliau – Vykdytojas), 

                    (įstaigos pavadinimas) 

atstovaujamas,-a __________________________________________________ (toliau kiekviena 
(įstaigos vadovo vardas, pavardė) 

atskirai – Šalis, kartu vadinama – Šalys), sudaro šią vaikų vasaros poilsio programos finansavimo 

sutartį (toliau – ši Sutartis). 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

Skyrius šioje Sutartyje numatyta tvarka perveda Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšas 

(toliau – lėšos) Vykdytojui Vaikų vasaros poilsio programai 

______________________________________________________________ (toliau – Programa) 

            (programos pavadinimas)  

vykdyti, o Vykdytojas įsipareigoja naudoti šias lėšas ir atsiskaityti už jų panaudojimą, kaip 

numatyta šioje Sutartyje.  

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

1. Skyrius įsipareigoja:  

1.1. vadovaujantis Skyriaus vedėjo įsakymu dėl lėšų skyrimo Kauno rajono savivaldybės 

2019 m. vaikų vasaros poilsio programoms vykdyti ir sąmata, pridėta prie šios Sutarties, pervesti 

Vykdytojui ______Eur (suma žodžiais:________________________________________________) 

Programai vykdyti; 

1.2. lėšas pervesti į Vykdytojo nurodytą banko sąskaitą; 

1.3. teikti Vykdytojui informaciją, susijusią su vykdomos Programos apskaita ir 

dokumentavimu, konsultuoti Vykdytoją Programos įgyvendinimo klausimais; 

1.4. vykdyti Programos įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę; 

1.5. nustatęs rimtų lėšų panaudojimo pažeidimų, kurių neįmanoma ištaisyti, arba gavęs 

pagrįstą informaciją apie tokius pažeidimus, imtis būtinų priemonių netinkamai panaudotoms 

lėšoms susigrąžinti. 

2. Skyrius turi teisę: 

Kauno rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų 

rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo 

2 priedas 
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2.1. prireikus reikalauti iš Vykdytojo papildomos informacijos arba dokumentų, susijusių 

su Programos įgyvendinimu, jeigu, Skyriaus nuomone, pateiktos informacijos nepakanka; 

2.2. turėti kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių ir įsipareigojimų, 

susijusių su lėšų panaudojimu Programai įgyvendinti. 

3. Vykdytojas įsipareigoja: 

3.1. įgyvendinti šios Sutarties objekte nurodytą Programą iki Programos paraiškoje 

nurodytos įgyvendinimo laikotarpio pabaigos; 

3.2. užtikrinti, kad Programos veikloje būtų užimta __________vaikų ir jaunimo. 

Programą vykdyti nuo 201_ m.________________________ iki 201_ 

m.________________________ Programos veiklos trukmė ________dienų; 

3.3. lėšas naudoti vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio 

programų rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašu, išlaidoms, numatytoms Vykdytojo 

Programoje, padengti; 

3.4. pateikti nustatytos formos finansines ir veiklos ataskaitas: 

3.4.1. biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija) „Dėl Valstybės ir 

savivaldybės biudžetinių  įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų 

sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (teikiama kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 

pirmo mėnesio 5 dienos); 

3.4.2. metinę biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą pagal formą Nr. 2, nurodytą 

3.4.1. punkte ir išlaidas pateisinančius dokumentus iki einamųjų metų spalio 5 dienos; 

3.4.3. Programos veiklos ataskaitą (Kauno rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio 

programų rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas) iki einamųjų metų spalio 5 

dienos; 

3.5. kontroliuoti vykdomos Programos įgyvendinimą; 

3.6. laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pirkdamas prekes ar 

paslaugas, jei pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą Vykdytojas yra perkančioji 

organizacija; 

3.7. viešinti vykdomos Programos veiklas; 

3.8. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Skyriui per klaidą gautą didesnę 

lėšų sumą, nei numatyta šioje Sutartyje; 

3.9. tinkamai tvarkyti Programos išlaidų buhalterinę apskaitą, kad apskaitos informacija 

būtų objektyvi, pateikiama laiku, išsami, taip pat laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

norminių teisės aktų reikalavimų; 
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3.10. bendradarbiauti su Skyriaus atsakingais darbuotojais, laiku teikti visą reikiamą 

informaciją, sudaryti sąlygas apžiūrėti Programos veiklų vykdymo vietą, susipažinti su 

dokumentais, susijusiais su Programos ir šios Sutarties vykdymu; 

3.11. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, pranešti Skyriui apie Vykdytojo adreso, 

telefono, banko sąskaitos pakeitimus; 

3.12. grąžinti Skyriui visas Programai skirtas nepanaudotas lėšas ne vėliau kaip iki 

einamųjų metų spalio 5 d. 

4. Vykdytojas turi teisę: 

4.1. dėl iš anksto nenumatytų priežasčių ar aplinkybių atsisakyti vykdyti Programą ir apie 

tai raštu informuoti Skyrių. Tokiu atveju į Vykdytojo sąskaitą pervestos lėšos Programos vykdymui 

turi būti grąžintos Skyriui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po rašto apie atsisakymą 

vykdyti Programą pateikimo; 

4.2. žodžiu ir raštu teikti Skyriui paklausimus, susijusius su Programos įgyvendinimu. 

 

III. LĖŠŲ MOKĖJIMO SUSTABDYMAS, SUMAŽINIMAS, SUTARTIES 

NUTRAUKIMAS, PERVESTŲ LĖŠŲ GRĄŽINIMAS 

5. Skyrius turi teisę inicijuoti lėšų mokėjimo sustabdymą, sumažinimą arba šios Sutarties 

nutraukimą ir (arba) sprendimą dėl Vykdytojui išmokėtų lėšų arba jų dalies grąžinimo, paaiškėjus, 

kad Vykdytojas naudoja Programos lėšas ne pagal paskirtį, laiku nepateikia reikiamų dokumentų 

arba pažeidžia kitas šios Sutarties sąlygas. 

6. Skyrius, nustatęs ar gavęs informaciją, kad esama šios Sutarties 5 punkte išvardytų 

pažeidimų, kuo greičiau atlieka papildomą iš Vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir (ar) patikrą 

vietoje. 

7. Skyrius, atlikęs papildomą iš Vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir (ar) patikrą 

vietoje ir aptikęs pažeidimų, sustabdo lėšų mokėjimą, nustato Vykdytojui terminą, per kurį 

pažeidimai turi būti pašalinti. Vykdytojas, per nurodytą terminą privalo pašalinti pažeidimus ir apie 

tai raštu informuoti Skyrių. 

8. Jei Vykdytojas per nustatytą terminą nepašalina nustatytų pažeidimų, Skyrius gali 

nutraukti lėšų mokėjimą ir pareikalauti grąžinti sumokėtas netinkamai panaudotas lėšas ar jų dalį 

arba sumažinti šios Sutarties 1.1. punkte nurodytų Vykdytojui skirtų lėšų dalį. 

9. Skyrius, prieš priimdamas sprendimą inicijuoti lėšų mokėjimo nutraukimą ar 

sumažinimą, atsižvelgia į tai, ar Programa įgyvendinama netinkamai dėl Vykdytojo kaltės ar 

aplaidumo, ar dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma nustatyti teikiant Programos 

paraišką. 
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10. Skyrius per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo nutraukti arba sumažinti lėšų 

mokėjimą priėmimo dienos apie šį sprendimą informuoja Vykdytoją. 

11. Sustabdytą lėšų mokėjimą Skyrius atnaujina tik Vykdytojui pašalinus pažeidimus. 

12. Ši Sutartis laikoma nutraukta nuo tada, kai Skyrius priima sprendimą nutraukti lėšų 

mokėjimą Vykdytojui ir raštu informuoja Vykdytojui apie šios Sutarties nutraukimą. 

13. Skyriui priėmus sprendimą sumažinti lėšas Vykdytojui, ši Sutartis laikoma pakeista 

nuo tokio sprendimo priėmimo. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Ši sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šios Sutarties Šalys ir galioja 

iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

15. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl šios Sutarties vykdymo esant nenugalimos 

jėgos (force majeure) aplinkybėms. 

16. Nesutarimai tarp Šalių, vykdant šios Sutarties sąlygas, sprendžiami derybose, o 

nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

17. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

18. Šios Sutarties priedas yra laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi. 

19. Šios Sutarties priedas: 

19.1. Vaikų vasaros poilsio programos sąmata. 

 

V. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 

Pavadinimas 

Įstaigos kodas 188756386 Įstaigos kodas 

Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas Adresas 

Tel. (8 37) 330 931 Tel. 

Sąsk.Nr. LT744010042502930596 Sąskaitos numeris 

Luminor Bank AB Bankas 

Banko kodas 40100 Banko kodas 

  

Vedėjas              A.V. Pareigos                        A.V. 

_______________________ 
             Parašas                  

________________________ 
                    Parašas                  

 

_______________________ 
    (Vardas ir pavardė) 

 

________________________ 
             (Vardas ir pavardė) 
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__________________________________________________________________ 
(Įstaigos pavadinimas) 

 

VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMOS 

 

 ___________________________________________ 
(Programos pavadinimas) 

 

 

SĄMATA 

 

Eil.

Nr. 

Išlaidų pavadinimas (detalizuoti ir 

nurodyti paskirtį) 

Lėšos, prašomos 

iš savivaldybės 

biudžeto 

Lėšų paskirstymas 

II ketv. III ketv. 

1.      

2.      

3.      

4.      

 Iš viso:    

 

 

 

 

 

___________________________   A.V.               
Skyriaus vedėjo vardas pavardė 

 

_______________________ 

 (parašas) 
 

___________________________   A.V.               
Įstaigos vadovo pareigos, vardas, pavardė            
 

_______________________ 

 (parašas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo sutarties 

1 priedas 
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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 
                            

1. Informacija apie programos teikėją 

Institucijos pavadinimas 

Adresas   

Telefonas  

Elektroninis paštas     

 

2. Informacija apie programos vadovą 

Vardas, pavardė 

Pareigos organizacijoje 

Telefonas  

Elektroninis paštas     

 

3. Programos pavadinimas 

 

 

4. Stovyklos tipas (pažymėti x) 

Dieninė stovykla  

Turistinė stovykla  

Veiklos kryptis (pažymėti x) 

 bendro pobūdžio  turistinė  kraštotyrinė  meninė 

 sportinė   istorinė  kalbų mokymo  mokslinė 

 kūrybinė/meninė  gamtotyrinė/ekologinė  kraštotyrinė/istorinė  karinė 

 konfesinė  kita (nurodyti, kokia) 

 

5. Programos vykdymo laikas ir trukmė  

Programos vykdymo laikotarpis   

Programos dienų skaičius  

 

6. Programos dalyviai (įrašyti) 

Dalyvusių vaikų skaičius (iš viso). Iš jų:  

socialiai remtinų vaikų, dalyvavusių 

programoje, skaičius 

 

vaikų, patiriančių riziką, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų, 

dalyvavusių programoje, skaičius 

 

Mokytojų skaičius  

Pagalbos mokiniui specialistų skaičius 

(detalizuoti, kokie specialistai dalyvavo) 
 

Nepedagoginių darbuotojų skaičius 

(detalizuoti, kokie darbuotojai dalyvavo) 
 

Sveikatos priežiūros specialistų skaičius  

Savanorių skaičius  

Kiti (įrašykite, kokie ir kiek)  

Kauno rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų 

rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo 

3 priedas 
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7. Gauta lėšų programai vykdyti 

Savivaldybės biudžeto lėšos __________   EUR 

Nemokamo maitinimo lėšos __________   EUR 

Labdaros-paramos lėšos __________   EUR 

Partnerių lėšos __________   EUR 

Tėvų lėšos __________   EUR 

Kitos lėšos (nurodyti, kiek, iš kur) __________   EUR 

Nepanaudota lėšų __________   EUR 

 

 

8. Programos rezultatai  (ar pasiekti programos tikslai, kokie rezultatai, kaip buvo vertinamas 

programos veiksmingumas, ko ir kodėl nepavyko įgyvendinti, kokia vykdyta programos sklaida). 

 

 

9. Nelaimingi atsitikimai, traumos, vaikų susirgimai (nurodyti skaičių, pobūdį, veiksmus po 

įvykio)   

 

 

10. Programos priežiūra (ar buvo tikrinama stovyklos veikla, kada, kokie rasti privalumai, 

trūkumai)   

 

 

11. Siūlymai, pageidavimai 

 

 

12. Ataskaitą parengusio asmens vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono nr., el. paštas 

 

 

 

 

 

 

201__m. _____________________d. 

 

 

 
Programos vadovas                                            (parašas)                                               (vardas ir pavardė) 

       

 

 
Institucijos vadovo pareigos                              (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

  

                                  A.V.     

 

 

 


