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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu

Nr. V-823 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų

švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 26 d. sprendimu

Nr. T1-175

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilalės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo

veiklų finansavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – nustatyti lėšų, skirtų vaikų ir

jaunimo vasaros poilsio stovykloms bei kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms (neformaliojo

vaikų švietimo projektams, edukacinėms veikloms ir kitiems ugdomojo pobūdžio renginiams)

(toliau – Stovyklos ir kitos NVŠ veiklos) paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už lėšų naudojimą

tvarką. 

2. Stovyklos ir kitos NVŠ veiklos finansuojamos iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

skirtų lėšų ir kitų lėšų.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos

švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO PRINCIPAI

4. Lėšos Stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms organizuoti skiriamos skelbiant vaikų ir

jaunimo vasaros poilsio programų konkursą ir kitų NVŠ veiklų konkursą. Konkursas kitoms NVŠ

veikloms finansuoti skelbiamas tik patenkinus vaikų vasaros stovyklų finansavimo poreikį.

5. Konkursai Stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms finansuoti organizuojami, paraiškos

vertinamos ir lėšos skiriamos Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta

tvarka. 2020 m. lėšos gali būti skiriamos Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programų konkursui,

organizuotam pagal Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo

tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.

balandžio 9 d. įsakymą Nr. DĮV-335 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros

poilsio organizavimo tvarkos aprašo“, pateiktoms paraiškoms finansuoti.

6. Skirstant lėšas prioritetas teikiamas vaikų vasaros stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms,

vykdomoms vasaros metu, finansuoti, mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų

ugdymosi poreikių dėl negalios, gaunantiems socialinę paramą.

7. Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų vykdytojai gali būti švietimo, kultūros, sporto įstaigos,

asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios

veiklos pažymoje, verslo liudijime) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba

stovyklų organizavimo, veikla. 

8. Stovyklos ir kitos NVŠ veiklos finansuojamos, jeigu atitinka šiuos vertinimo kriterijus:

8.1. skirtos Šilalės rajono savivaldybės teritorijos mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ir

vidurinio ugdymo programas besimokantiems mokiniams;

8.2. užtikrinama dalyvių sveikata ir saugumas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje

paskelbimo“ nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. gegužes 14 d. sprendimą Nr. V-1162 „Dėl

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2020

m. gegužės 18 d. rekomendacijas „Dėl vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų organizavimo

karantino metu“;
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8.3. neformaliojo vaikų švietimo veiklas vykdo asmenys, turintys teisę dirbti mokytoju,

pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį.

9. Lėšos gali būti naudojamos toliau išvardytoms išlaidoms:

9.1. ne daugiau kaip 10 proc. veikloms vykdyti skirtų lėšų galima skirti fizinių asmenų,

dalyvaujančių įgyvendinant Stovyklų ir kitas NVŠ veiklas, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiais

privalomais mokėti mokesčiais;

9.2. mokinių dalyvavimo vaikų vasaros stovyklose išlaidoms finansuoti;

9.3. maitinimo, nakvynės išlaidoms;

9.4. transporto išlaidoms, kurui;

9.5. išlaidoms, kurios reikalingos Stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms vykdyti, prekėms ir

paslaugoms įsigyti ar nuomoti. 

10. Lėšos negali būti naudojamos:

10.1. rekonstrukcijos, remonto, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;

10.2. įsiskolinimams padengti;

10.3. išlaidoms, susijusioms su lizingo, išperkamosios nuomos sutartimis;

10.4. išlaidoms, skirtoms savivaldybės ir (arba) valstybės finansuojamų neformaliojo vaikų

švietimo programoms, įskaitant ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, įgyvendinti;

10.5. išlaidoms, kurios finansuotos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar

savivaldybių biudžetų lėšų, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos

finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšas.

11. Informacija apie finansuojamas Stovyklas ir kitas NVŠ veiklas skelbiama savivaldybės

interneto svetainėje ir programų teikėjų interneto svetainėse.

III SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ GAUTAS LĖŠAS

12. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius su konkursą laimėjusiais

Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų vykdytojais (programų vykdytojais) pasirašo Lėšų naudojimo sutartis

(toliau – sutartis) ir sąmatą (sąmatos forma B-1, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“). Prie

sutarties būtina pateikti patikslintą detalų programos veiklos planą.

13. Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų vykdytojai naudoja skirtas lėšas iki einamųjų biudžetinių

metų pabaigos, laikydamiesi galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų,

užtikrindami lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

14. Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų vykdytojai lėšas apskaito teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų vykdytojai, atsiskaitydami už skirtas lėšas Šilalės rajono

savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui už kiekvieną ketvirtį (kurį vykdomas

pavedimas) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos pateikia išlaidų sąmatos

įvykdymo ataskaitą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis.

16. Nepanaudotos lėšos iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos turi būti grąžinamos į

Šilalės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą.

17. Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų vykdymui skirtas lėšas naudojant ne pagal paskirtį, Šilalės

rajono savivaldybės administracijos direktorius gali koreguoti Programoms skiriamų lėšų sumą arba

nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti pervestas lėšas.

18. Jei finansavimą gavęs Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų vykdytojas piktybiškai ir

sistemingai nepateikia finansinių ataskaitų apie lėšų panaudojimą ir nevykdo kitų reikalavimų,

nustatytų sutartyje, finansavimas gali būti sustabdytas, o lėšos teisės aktų nustatyta tvarka

išieškomos Šilalės rajono savivaldybės administracijai. 
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IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų vykdytojų ataskaitų, pateiktų pagal 15 punktą, informacija

gali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Skundai dėl Aprašo įgyvendinimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________
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