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ĮŽANGA 

Šiaulių miesto savivaldybė šią vasarą ypatingą dėmesį skyrė vaikų vasaros poilsio užimtumui ir šiai 

veiklai finansuoti numatė priemonę „Įgyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programas“ 

(08.04.01.04). Dėl pandemijos atšaukus vasarą turėjusią vykti Moksleivių dainų šventę, sutaupyta 2,5 

mln. eurų, kuriuos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 m. birželio mėnesį paskirstė 

savivaldybėms. Gautas lėšas savivaldybės įpareigotos panaudoti vaikų vasaros stovykloms ir kitoms 

neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais, rekomenduojant prioritetą skirti 

„veikloms, vykdomoms vasaros metu, finansuoti, mokiniams, turintiems didelių ir labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, gaunantiems socialinę paramą, taip pat švietimo 

teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė arba valstybė“1. Dar 5,5 mln. 

eurų savivaldybėms paskirstyta liepos mėnesį. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skyrus lėšas 

vaikų vasaros stovyklų organizavimui, Šiaulių miesto savivaldybė turėjo galimybę šią vasarą 

organizuoti du vaikų vasaros stovyklų konkursus. Vaikų vasaros užimtumo programų įgyvendinimo 

priežiūrą pavesta vykdyti Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento 

Švietimo ir Socialinių paslaugų skyriams. 

Patikrinimo tikslas ir apimtis 

Patikrinimo atlikimo pagrindas – Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus 2020 m. liepos 22 d. 

pavedimas Nr. PA-6. 

Patikrinimo tikslas – įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų finansavimo vaikų vasaros 

užimtumo programoms administravimą. 

Patikrinimą pavesta atlikti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patarėjai Daivai Šimkienei.  

Patikrinimo metu vadovavomės Lietuvos Respublikos teisės aktais: Vaikų vasaros stovyklų ir kitų 

neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašu, Vaikų turizmo renginių 

organizavimo aprašu, Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendraisiais nuostatais, Vyriausybės nutarimais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Vaikų vasaros užimtumo programų 

finansavimo tvarkos aprašu, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais dėl lėšų skyrimo 

vaikų vasaros užimtumo programoms įgyvendinti, Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais. 

Atlikdami šį patikrinimą, darėme prielaidą, kad visi patikrinimui pateikti dokumentai yra išsamūs ir 

galutiniai, o dokumentų kopijos tiksliai atitinka originalus. Ataskaitoje pateikiame tik patikrinimo 

metu nustatytus dalykus. Patikrinimo metu finansinių ataskaitų ir kitų ataskaitų duomenys buvo 

vertinti tiek, kiek buvo susiję su patikrinimo dalyku, tačiau neatliktos procedūros ataskaitų tikrinimui 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. birželio 3 d. raštas Nr.SR-2609 „Dėl vaikų vasaros stovyklų 

ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo 2020 m.“. 
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ir teisingumui įvertinti, nes tai nėra šio patikrinimo tikslas. Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir 

patikimus įrodymus, buvo taikytos skaičiavimo, dokumentų tikrinimo, analitinės ir paklausimo 

procedūros. 

 

PATIKRINIMO REZULTATAI 

1. 2020 metais neįprastai daug lėšų skirta vaikų vasaros stovykloms finansuoti  

Šiaulių miesto savivaldybė 2020 metams Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos 

priemonei „Įgyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programas“ (08.04.01.04) patvirtino 99,0 

tūkst. Eur 2. 2019 metais šiai priemonei buvo patvirtinta 100,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų3, 

vasaros užimtumo programoms paskirstyta 84,8 tūkst. Eur4, panaudota 72,0 tūkst. Eur. Valstybės 

biudžeto lėšos 2019 metais šiai priemonei nebuvo skirtos.  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A-4425  

patvirtino Vaikų vasaros užimtumo programų finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašą). 

Jame numatyta Programų finansavimo konkurso būdu (toliau – Konkursas) tvarka, reikalavimai 

Programų teikėjams, dokumentų pateikimo Konkursui tvarka, Programų vertinimas ir finansavimo 

principai, finansavimą gavusių įstaigų įsipareigojimai ir jų vykdymo patikrinimas, atsiskaitymo už 

gautas lėšas tvarka (1 p.). Šio Tvarkos aprašo 41 p. nurodyta, kad jo įgyvendinimo priežiūrą pavesta 

vykdyti Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriui 

(toliau – Švietimo skyriui). 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, didindama neformaliojo švietimo plėtrą, 2020–2022 metų 

strateginiame veiklos plane6 numatė priemonę „Tobulinti neformalųjį vaikų švietimą, užtikrinant 

bendrųjų kompetencijų ugdymą“ (11.01.03.04.01). Šiai priemonei įgyvendinti Švietimo, mokslo ir 

sporto ministras 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-8237  skyrė lėšų savivaldybėms vaikų vasaros 

stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais ir patvirtino 

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašą (toliau 

– Aprašą). Jo paskirtis – nustatyti lėšų, skirtų vaikų vasaros stovykloms, kuriose vasaros atostogų 

metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (arba) 

apgyvendinimo paslaugomis, taip pat kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms (neformaliojo 

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

paskirstymo savivaldybėms, naudojimo ir atsiskaitymo už lėšų naudojimą tvarką. To pačio Aprašo 8 

p. nurodyta, kad savivaldybės gautas lėšas paskirsto Stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms finansuoti 

savivaldybių nustatyta tvarka, užtikrindamos lygias galimybes lėšas gauti visiems švietimo teikėjams, 

turintiems teisę vykdyti NVŠ veiklas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios institucijos.  

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-8238, atsižvelgiant į 

mokinių, besimokančių savivaldybėje skaičių, Šiaulių miesto savivaldybei Vaikų vasaros stovykloms 

                                                 
2 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų 

biudžeto patvirtinimo“ (2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-360 redakcija). 
3 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų 

biudžeto patvirtinimo“ (2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-432 redakcija). 
4 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. A-760 „Dėl lėšų skyrimo 2019 m. 

vaikų vasaros užimtumo programoms įgyvendinti“. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 12 

d. įsakymas Nr. A-496 „Dėl gabių mokinių vasaros užimtumo programos 2019 metais įgyvendinimo“. 
5  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A-442 „Dėl vaikų vasaros 

užimtumo programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A-909 redakcija). 
6 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymas Nr.V-163 „Dėl Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 
7 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-823 „Dėl vaikų vasaros stovyklų 

ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“.  
8 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr.V-823 „Dėl vaikų vasaros stovyklų 

ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“.  
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ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti skyrė 103,0 tūkst. Eur, o 2020 m. liepos 7 

d. įsakymu Nr. V-1022 9  minėtoms veikloms finansuoti papildomai skyrė 229,3 tūkst. Eur 

asignavimų. Iš viso Šiaulių miesto savivaldybei vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo 

vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metams skirta 332,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. 

1 pav. Lėšos vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programoms (tūkst. Eur) 

 

Šiaulių miesto savivaldybėje buvo paskelbti du Vaikų vasaros užimtumo programų (toliau – 

Programų) 2020 metams finansavimo  konkursai – gegužės ir birželio mėn., kuriems pasibaigus 

finansavimas paskirtas 45 Programoms.  

2 pav. Programų rūšys, gavusios finansavimą 

 

 

Vadovaujantis Programų vertinimo darbo grupės 2020 m. gegužės 20 d. 10 ir 2020 m. birželio 4 d. 11 

posėdžių protokolų nutarimais, finansavimas skirtas 30 Programų iš savivaldybės biudžeto lėšų12. 

Tačiau Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skyrus lėšas vaikų vasaros stovykloms ir kitoms 

                                                 
9Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 7 d. įsakymas Nr.V-1022 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-823 „Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų 

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“ pakeitimo“. 
10 Vaikų vasaros užimtumo programų vertinimo grupės  2020 m. gegužės 20 d.  posėdžio protokolas Nr. VAK-218. 
11 Gabių vaikų vasaros užimtumo programų vertinimo grupės 2020 m. birželio 4 d.  posėdžio protokolas Nr. VAK-244. 
12 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. A-677 „Dėl savivaldybės biudžeto 

lėšų skyrimo 2020 m. vaikų vasaros užimtumo programoms įgyvendinti. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2020 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A-726 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo 2020 m. gabių vaikų vasaros užimtumo 

programoms įgyvendinti“. 
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neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais13, kai kurios Programos finansuotos 

valstybės biudžeto lėšomis14. Vadovaujantis Programų vertinimo darbo grupės 2020 m. birželio 17 

d. posėdžio 15  protokolo nutarimu, iš valstybės biudžeto lėšų finansavimas buvo skirtas 15 

Programų16. Iš viso Šiaulių miesto savivaldybė vaikų vasaros stovykloms 2020 metams skyrė 134,2 

tūkst. Eur iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų. 

3 pav. Programų finansavimas pagal šaltinius 

 

Su programų teikėjais – nebiudžetinėmis įstaigomis, pasirašytos Biudžeto lėšų naudojimo sutartys 

dėl finansavimo skyrimo. Pastebėtina, kad jos sudarytos nevisiškai laikantis LR valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 17  reikalavimų – nenurodyta asignavimų 

valdytojo programa, pagal kurią skiriamos lėšos. 

2. Paraiškos vertintos nevisiškai laikantis Tvarkos aprašo reikalavimų 

Pagal Tvarkos aprašo 7 p. reikalavimus Programų teikėjai pagal Programos tipą teikė Paraiškas 

(Tvarkos aprašo 1-3 priedai) vaikų vasaros užimtumo programoms finansuoti (toliau – paraiška). 

Vaikų vasaros užimtumo programų vertinimui pagal Tvarkos aprašo 14 p. nuostatas Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu 18  sudaryta Programų vertinimo grupė (toliau – Vertinimo 

grupė). Pirmame Programų finansavimo konkurse, vykusiame gegužės mėn., vertinimui buvo 

pateiktos 37 Programos 19 , t. sk. Gabių vaikų vasaros užimtumo programa. Antrame Programų 

finansavimo konkurse, vykusiame birželio mėn., vertinimui buvo pateikta 16 Programų20. Programų 

vertinimas numatytas pagal Tvarkos aprašo 4–6 prieduose nustatytas formas, kuriuose nurodytas 

minimalus ir maksimalus balų skaičius:  

 Dieninei ar turistinei stovyklai – 21 balas iš 35 galimų; 

 Stacionariai stovyklai – 25 balai iš 37 galimų; 

 Gabių vaikų vasaros stovyklai – 37 balai iš 63 galimų. 

                                                 
13 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr.V-823 „Dėl vaikų vasaros stovyklų 

ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“.  
14  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A-924 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. A-677 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo 2020 

m. vaikų vasaros užimtumo programoms įgyvendinti“ pakeitimo“. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 

m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A-925 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymo 

Nr. A-726 „Dėl  savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo 2020 m. gabių vaikų vasaros užimtumo programoms įgyvendinti“ pakeitimo“. 
15 Vaikų vasaros užimtumo programų vertinimo grupės 2020 m. birželio 17 d. posėdžio protokolas Nr. VAK-280. 
16 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. A-811 „Dėl valstybės biudžeto lėšų 

skyrimo 2020 m. vaikų vasaros užimtumo programoms įgyvendinti“. 
17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 61 p. 
18  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A-456 „Dėl darbo grupės 

sudarymo“. 
19 Vaikų vasaros užimtumo programų vertinimo grupės  2020 m. gegužės 20 d. posėdžio protokolas Nr. VAK-218. 
20 Ten pat, 15. 
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Patikrinimo metu buvo peržiūrėtas atsitiktinės atrankos būdu pasirinktų 11 Programų (1 priedas, 4 

st.) paraiškų vertinimas pagal Tvarkos apraše numatytas formas, sprendimams dėl finansavimo 

suteikimo pagrįsti. 

Nustatyta, kad patikrintais atvejais Programos finansuotos pagal paraiškas ir pateiktus dokumentus, 

atitinkančius Tvarkos apraše nurodytą vertinimo tvarką, išskyrus keturis atvejus, kai vertinimas dėl 

finansavimo skyrimo pagrįstumo turėjo trūkumų: 

 Pirmame konkurse, vykusiame gegužės mėn., UAB „Laumžirgio namai“ pateikė paraišką 

Programai „Sportuok, judėk, tobulėk, kurk ir būsi sveikas“ stacionariai stovyklai 

finansuoti. Pagal Tvarkos aprašo 3.3. p. stacionari stovykla – „ ... veikla, kurią įgyvendina 

įstaiga, turinti ... visuomenės sveikatos centro leidimą – higienos pasą bei Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėjimą“. UAB „Laumžirgio namai“, teikdami 

paraišką stacionariai stovyklai finansuoti, nepateikė visuomenės sveikatos centro leidimo 

– higienos paso, kaip to reikalauja Tvarkos aprašo 2 priedo 18.3 p. Atkreiptinas dėmesys, 

kad stovyklų veiklai nuo 2009 m. gruodžio 28 d. nėra reikalingas leidimas-higienos pasas, 

tačiau jų organizatoriai privalo užtikrinti saugias poilsio, ugdymo ir priežiūros sąlygas. 

Pagrindinius vaikų poilsio stovyklų sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos 

higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“21. Ši higienos norma taikoma poilsio stovykloms, kuriose numatytas vaikų 

apgyvendinimas. Manytumėm, kad Tvarkos apraše nustatytas reikalavimas pateikti 

visuomenės sveikatos centro leidimą – higienos pasą yra perteklinis. 

 Antrame konkurse, vykusiame birželio mėn., UAB „Laumžirgio namai“ pateikė paraišką 

Programai „Sportuok, judėk, tobulėk, kurk ir būsi sveikas“ turistinei stovyklai finansuoti. 

Ši paraiška savo turiniu – (Programos (stovyklos) vadovas, grupės (užsiėmimų) vadovai, 

Programos pristatymas, detalus Programos veiklų planas, išlaidų detalizavimas) – atitiko 

pirmam konkursui pateiktos, ir Vertinimo grupės įvertintos 30 balų, stacionarios 

stovyklos paraišką. Vertinimo grupė šią Programą įvertino tik 22 balais, nes „nenurodyta 

grupės vadovų el. paštas, telefonas, nepateikti grupės vadovų CV, išlaidų sąmatoje 

nenumatytas vaikų maitinimas, kai Veiklų plane nurodyta, kad vaikai bus maitinami 4 

kartus per dieną“22, išlaidų detalizavime nenurodo kitų finansavimo šaltinių, neužpildytos 

kai kurios paraiškos grafos. Analogiškos paraiškos tų pačių Vertinimo grupės narių 

įvertintos skirtingai.  

Pastebėtina, kad Vertinimo grupės posėdžio, įvykusio 2020  m. birželio 17 d. protokole23 

nurodyta, kad „vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

patvirtintu Vaikų vasaros užimtumo programų finansavimo tvarkos aprašo 25 p., 

finansavimas gali būti skiriamas, jei Programa surinko ne mažiau nei Paraiškos Vaikų 

vasaros užimtumo programai finansuoti vertinimo formoje (pagal programos tipą) 

nurodytą minimalų balų skaičių. Viena Programa (UAB „Laumžirgio namai“ pateikta 

Programa „Sportuok, judėk, tobulėk, kurk ir būsi sveikas“) įvertinta žemesniu vertinimo 

balu (22 balai) nei nurodyta Paraiškos Vaikų vasaros užimtumo programai finansuoti 

vertinimo formoje (pagal programos tipą)“, todėl Vertinimo grupė nesiūlė šios Programos 

finansuoti. Tačiau Tvarkos aprašo 4 priedo „Paraiškos vaikų vasaros užimtumo 

programai – dieninei ar turistinei stovyklai – finansuoti vertinimas“ nurodyta, kad 

finansavimas gali būti skiriamas Programai, surinkusiai ne mažiau kaip 21 balą. Todėl, 

vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 p. nuostata, finansavimas Programai galėjo būti skirtas. 

 Pirmame konkurse, vykusiame gegužės mėn., Normundo Valterio jaunimo mokyklos 

Programa „Mes galime-4“, bei UAB „Menar“ Programa „Vasara su MENAR 3“ 

                                                 
21 LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų 

poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo. 
22 Vaikų vasaros užimtumo programų vertinimo grupės 2020 m. birželio 17 d. posėdžio protokolas Nr. VAK-280. 
23 Ten pat, 22. 
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Vertinimo grupės įvertintos atitinkamai 24 ir 22 balais24, tačiau Vertinimo grupė nesiūlė 

šių Programų finansuoti. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 20 ir 25 p. nuostatomis, 

finansavimas Programoms galėjo būti skirtas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad sudarytoje vaikų vasaros užimtumo programų Vertinimo grupėje buvo 3 

nariai, turėję privačių ir viešųjų interesų. Tvarkos aprašo 19 p. numatyta, kad jei yra galimas privačių 

ir viešųjų interesų konfliktas, Vertinimo grupės narys turi nusišalinti nuo konkrečios Programos 

vertinimo, tačiau konkreti nusišalinimo tvarka – žodinė ar rašytinė, nešališkumo deklaracijų 

pasirašymas – nėra numatyti. Peržiūrėjus Programos teikėjų paraiškų vertinimus nenustatyta atvejų, 

kad šios grupės narės vertino susijusių įstaigų paraiškas.  

Taip pat Tvarkos apraše nėra numatyta visos Programų paraiškose teikiamos informacijos, tokios 

kaip Programai įgyvendinti reikalingos lėšos, Programos teikėjo disponuojami ištekliai, Išlaidų 

detalizavimas, vertinimas. Manytume, kad Programos teikėjų paraiškų vertinimo metu turėtų būti 

atsižvelgiama ir į planuojamų išlaidų pagrįstumą, aiškumą, racionalumą, sąsają su veiklomis. 

3. Lėšos Programoms paskirstytos neatsižvelgiant į nustatytas jų paskirstymo proporcijas  

Tvarkos aprašo 20 p. nurodyta, kad Vertinimo grupė sudaro siūlomų finansuoti Programų sąrašą, 

atsižvelgdama į Tvarkos aprašo 23 p. nurodytas lėšų Programoms paskirstymo ribas. Numatytos 

tokios Programų finansavimo proporcijos: 

 Dieninėms stovykloms – ne daugiau nei 28 proc., 

 Turistinėms stovykloms – ne daugiau nei 30 proc., 

 Stacionarioms stovykloms – ne daugiau nei 24 proc. 

 Gabių vaikų vasaros užimtumo stovykloms – ne daugiau nei 18 proc.,   

tačiau to paties Tvarkos aprašo 24 p. numatytas galimas lėšų paskirstymo proporcijų keitimas, jeigu 

po Programų paraiškų įvertinimo kai kurių Programų paraiškų gaunama mažiau nei 23 p. numatytos 

lėšų paskirstymo proporcijos, nepanaudotos lėšos Vertinimo grupės siūlymu gali būti paskirstomos 

Programoms, kurioms lėšų nepakanka.  

Tvarkos aprašo 25 p. nustatyta, kad jeigu Programų, surinkusių ne mažiau nei Paraiškos Vaikų 

vasaros užimtumo programai finansuoti vertinimo formoje (pagal Programos tipą) nurodytą minimalų 

balų skaičių, lėšų poreikis bus didesnis nei nustatyta Aprašo 23 p., finansavimas pirmiausia bus 

skiriamas daugiau balų surinkusioms Programoms.  

Patikrinimo metu buvo peržiūrėti taikyti Programų finansavimo principai ir jų atitikimas Tvarkos 

aprašo nuostatoms. 

Pirmame Programų finansavimo konkurse, vykusiame gegužės mėn. 25 , Vertinimų grupė priėmė 

sprendimą siūlyti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui finansuoti 29 Programas 

proporcingai (nuo 100 iki 60 proc.) Programos įvertinimo balų dydžiui. Švietimo skyrius, 

atsakydamas į pateiktą klausimyną, nurodė, kad pirmam konkursui buvo pateiktos 37 Programų 

paraiškos (t.sk. Gabių vaikų vasaros stovyklai) 111,9 tūkst. Eur sumai. Tuo metu Programoms 

finansuoti numatyta suma buvo – 99,0 tūkst. Eur26. Tačiau Vertinimo grupė, pagal Tvarkos aprašo 20 

p., turėjo atsižvelgti į šiame apraše numatytas lėšų Programoms paskirstymo ribas ir, pagal Tvarkos 

aprašo 25 p., siūlyti finansuoti daugiau balų surinkusias Programas.  

Peržiūrėjus pirmo konkurso ir Gabių vaikų vasaros stovyklų Programų finansavimo sąrašą nustatyta, 

kad turistinėms ir stacionarioms stovykloms skirtas finansavimas didesnis, nei nustatytas Tvarkos 

aprašo 23 p.   

1lentelė. Lėšų paskirstymo proporcijos pagal stovyklų tipus 

                                                 
24 Vaikų vasaros užimtumo programų vertinimo grupės  2020 m. gegužės 20 d. posėdžio protokolas Nr. VAK-218. 
25 Ten pat, 24. 
26 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų 

biudžeto patvirtinimo“. 
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Eil. 

Nr. 

Stovyklų tipai Maksimalus lėšų dydis (%) 

Programoms finansuoti, 

patvirtintas Tvarkos apraše 

Skirtas 

finansavimas I 

konkurse ir gabių 

vaikų vasaros 

užimtumui (%) 

Skirtas 

finansavimas II 

konkurse (%) 

1. Dieninė stovykla 28 23 35 

2. Turistinė stovykla 30 39 65 

3. Stacionari stovykla 24 25  

4.  Gabių vaikų vasaros 

stovykla 
18 13  

 Iš viso 100 100 100 

 

Vertinimų grupė, siūlydama finansuoti Programas, neatsižvelgė į numatytas lėšų pagal Programos 

tipą paskirstymo proporcijas, o Programas pasiūlė finansuoti proporcingai įvertinimo balų dydžiui. 

Tačiau toks – proporcingas pagal įvertinimo balų dydį – Programų finansavimas Tvarkos apraše 

nenumatytas. 

Antrame Programų finansavimo konkurse, vykusiame birželio mėn., gavus valstybės finansavimą, 

buvo finansuotos visos Programos, kurių paraiškos, anot Vertinimo komisijos27, surinko ne mažiau 

nei Paraiškos Vaikų vasaros užimtumo programai finansuoti vertinimo formoje (pagal programos 

tipą) nurodytą minimalų balų skaičių. Vertinimo komisija nutarė finansuoti Programų teikėjų 

prašomas sumas visa apimtimi. 

2 lentelė. Programų finansavimas pagal stovyklų tipus 

Eil. Nr. Stovyklų tipai Skirtas 

finansavimas I 

konkurse, Eur 

Skirtas 

finansavimas II 

konkurse, Eur 

Skirtas 

finansavimas iš 

viso, Eur 

1. Dieninė stovykla 21 441 13 682 35 123 

2. Turistinė stovykla 37 576 25 500 63 076 

3. Stacionari stovykla 24 000  24 000 

4.  Gabių vaikų vasaros stovykla 12 000  12 000 

 Iš viso 95 017 39 182 134 199 

 

Atsižvelgiant į faktinį lėšų Programoms paskirstymą, bei Tvarkos apraše numatytas Programų 

finansavimo proporcijas ir išlygas, kai galima nesilaikyti šių proporcijų, lieka neaišku, kokiu tikslu 

Tvarkos apraše tos proporcijos buvo nustatytos. 

4. Finansavimas skirtas Programoms, nurodant mažesnį pamainos dienų skaičių negu 

nustatytas minimalus 

Tiek Tvarkos aprašo 3.6. p., tiek Vaikų vasaros poilsio stovyklų (toliau – Stovyklų) bendrųjų 

nuostatų28 8 p. nustato Programos pamainos įgyvendinimo trukmę, kuri gali svyruoti nuo 5 iki 18 

kalendorinių dienų. Jei Programos pamaina trumpesnė kaip 5 arba ilgesnė kaip 18 kalendorinių dienų, 

tokia Programos paraiška nesvarstoma (Tvarkos aprašo 13.5 p.). Lėšos Programai apskaičiuojamos 

pagal Programos paraiškoje nurodytą maksimalų vaikų skaičių, Programos įgyvendinimo trukmę 

(dienų skaičių) ir Programoje dalyvaujančiam vaikui vienai dienai nustatytą lėšų dydį (Tvarkos 

aprašo 28 p.).  

Patikrinimo metu vertinome, ar Programų, gavusių finansavimą, vienos pamainos dienų skaičius 

atitinka Tvarkos apraše ir Stovyklų bendruosiuose nuostatuose nustatytas ribas. 

Peržiūrėjus visų Programų (1 priedas, 5 st.), gavusių finansavimą, sąrašą nustatyti 7 atvejai, kai vienos 

pamainos dienų skaičius, skiriant finansavimą, nurodytas mažesnis, nei nustatytas minimalus:  

                                                 
27 Vaikų vasaros užimtumo programų vertinimo grupės posėdžio 2020 m. birželio 17 d. protokolas Nr. VAK-280.  
28 Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 

31 d. įsakymu Nr. ISAK-612. 
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 Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos birželio mėn. pateiktoje vertinimui Programos 

„Žaidimų vasara 2020“ paraiškoje nurodyta: 

- 5 dienų pamaina, 

- 60 Programoje dalyvaujančių mokinių,  

- 5 Eur vienam vaikui vienai dienai reikalingas lėšų dydis. 

Tačiau sąmatoje prašoma lėšų suma (1 140,0 Eur) mažesnė, nei galėtų būti, 

apskaičiuojant Programai lėšų sumą pagal Tvarkos aprašo 28 p. (1 500,0 Eur). Tvarkos 

aprašo 27 p. numatyta galimybė nustatyti mažesnį vienam vaikui vienai dienai lėšų dydį. 

Minėtai Programai buvo skirtas prašytas 1 140,0 Eur finansavimas29. Tačiau įsakyme šiai 

Programai nurodytas finansuojamų dienų skaičius – 3,8 d. – mažesnis, nei Tvarkos apraše 

ir Stovyklų bendruosiuose nuostatuose nustatytas minimalus.  

 Vertinimo grupei 2020 m. gegužės 20 d. posėdyje 30 nusprendus Programas finansuoti 

proporcingai pagal Programos įvertinimo balų dydį, 6 Programoms 31  skirtas 

finansavimas 32 , nurodant mažesnę – 3-4 dienų – pamainos trukmę, negu nustatyta 

minimali.  

Peržiūrėjus 3 Programų 33  veiklos ataskaitas nustatyta, kad šie Programų teikėjai vykdė 

nesutrumpintos pamainos, t. y. 5 dienų, Programas. 

3 lentelė. Programų rodiklių įvykdymo palyginimas su planu 

Rodikliai 

VŠĮ EDUPLIUS 

Programa „Kelias į 

sėkmę“ 

Šiaulių Jaunųjų technikų 

centras, Programa 

„STEAM Kids“ 

 

Šiaulių regbio ir žolės 

riedulio akademija, 

Programa „Žaidimų 

vasara 2020“ 

Nustatyta 

administr

acijos 

direktori

aus 

įsakymu 

Įvykdyta, 

pagal Vaikų 

vasaros 

užimtumo 

veiklos 

ataskaitą 

Nustatyta 

administr

acijos 

direktori

aus 

įsakymu 

Įvykdyta, 

pagal Vaikų 

vasaros 

užimtumo 

veiklos 

ataskaitą 

Nustatyta 

administr

acijos 

direktori

aus 

įsakymu 

Įvykdyta, 

pagal Vaikų 

vasaros 

užimtumo 

veiklos 

ataskaitą 

Programoje dalyvaujančių vaikų 

skaičius 
40 19 40 38 60 23 

Programoje dalyvaujančiam vaikui 

vienai dienai nustatytas Lėšų dydis 

(eurais) 

5 4* 5 4* 5 5* 

Programos vienos pamainos dienų 

skaičius 
4 5 4 5 3,8 5 

Lėšų suma Programai (eurais) 1200 380 800 760 1140 575 

* Nenurodyta, tačiau paskaičiuota atsižvelgiant į gautą finansavimą  

5. Dalis Programos teikėjų savo iniciatyva sumažino nustatytą stovyklos kainą dėl savivaldybės 

ar valstybės finansavimo 

Vienas iš Programų finansavimo konkurso tikslų, nurodytų Tvarkos aprašo 2 p. – „skatinti turiningą 

Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių 1-12 klasių mokinių vasaros poilsį...“. 

Viena iš skatinimo formų galėtų būti materialinis skatinimas, kuris gali mažinti atotrūkį tarp 

                                                 
29 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. A-811 „Dėl valstybės biudžeto lėšų 

skyrimo 2020 m. vaikų vasaros užimtumo programoms įgyvendinti“. 
30 Vaikų vasaros užimtumo programų vertinimo grupės posėdžio 2020 m. gegužės 20 d. protokolas Nr. VAK-218. 
31 Šiaulių Didždvario gimnazijos Programa „STE(A)M stovykla „Eureka“ 2020“, Šiaulių Jaunųjų technikų centro Programa 

„STEAM Kids“, VŠĮ EDUPLIUS Programa „Kelias į sėkmę“, Šiaulių sanatorinės mokyklos Programa „Sveikatos burbulai 3“, 

VŠĮ KSU Švietimo akademijos Programa „Mokslas ir kūrybiškumas“, Dainų progimnazijos Programa „Saulės miesto taku 2“. 
32 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. A-677 „Dėl savivaldybės biudžeto 

lėšų skyrimo 2020 m. vaikų vasaros užimtumo programoms įgyvendinti“. 
33 VŠĮ EDUPLIUS Programos „Kelias į sėkmę“, Šiaulių Jaunųjų technikų centro Programos „STEAM Kids“ ir Šiaulių regbio ir 

žolės riedulio akademijos Programos „Žaidimų vasara 2020“. 
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skirtingos socialinės ekonominės padėties šeimų vaikų ir sudaryti sąlygas turiningą poilsį turėti kuo 

daugiau vaikų.  

Švietimo ministro įsakymo 2020 m. birželio 2 d. Nr. V-823 34  preambulėje minima Valstybinė 

švietimo 2013–2022 metų strategija, kurios 13.3 p. numatytas tikslas – užtikrinant švietimo 

prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikti 

mokiniams, studentams ir jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir 

tenkinti specialiuosius ugdymosi ir studijų poreikius. 

Patikrinimo metu vertinome, ar reglamentuojant vaikų vasaros stovyklų finansavimą buvo numatytos 

kokios skatinimo priemonės, siekiant užtikrinti kuo didesnį vaikų, dalyvausiančių Programose, 

skaičių. Taip pat peržiūrėjome, ar tokias priemones taikė Programų teikėjai, nors Tvarkos apraše tokio 

reikalavimo nebuvo. 

Peržiūrėjus visų Programos teikėjų (1 priedas, 6 st.), gavusių finansavimą, viešoje erdvėje pateiktą 

informaciją apie dienos ar turistinio tipo stovyklas, tik 12 Programos teikėjų35 kvietimuose nurodė 

stovyklos kainą. Programos teikėjų nurodytos kainos svyravo nuo 25 Eur ( Šiaulių regbio ir žolės 

riedulio akademija, dienos tipo stovykla) iki 129 Eur (UAB „Menar“, dienos tipo stovykla). 3 

Programos teikėjai36 viešoje erdvėje nurodė mažesnę stovyklos kainą dėl savivaldybės ar valstybės 

finansavimo. 2 Programų teikėjai37 nurodė, kad stovykla yra nemokama.  

Pastebėtas atvejis, kai Programos teikėjas38 stovyklos internetinėje svetainėje39 deklaravo 190 Eur 

stovyklos pamainos (10 d.) kainą vienam vaikui. Tuo tarpu Savivaldybės skirtas finansavimas sudarė 

240 Eur vienam vaikui vienai pamainai (10 d.). 

Manytume, kad siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant 

vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, Programų finansavimo prioritetas galėtų būti taikomas tokiems 

Programų teikėjams, kurie mažina kainą, atsižvelgdami į gaunamą finansavimą, išskyrus tiems 

mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės 

arba savivaldybės finansuojamose įstaigose (globos įstaigos).  

6. Tvarkos apraše nėra numatyta galimybė skirti finansavimą socialiai remtinų vaikų 

maitinimui  

Savivaldybės administracijos Tvarkos aprašo 36 p. nurodytos išlaidų rūšys, kurios negali būti 

apmokamos iš vaikų vasaros stovyklai skirtų asignavimų. Viena iš jų – Programoje dalyvaujančių 

vaikų maitinimas. Tvarkos aprašo 2 priedo „Paraiška vaikų vasaros užimtumo programai – 

stacionariai stovyklai – finansuoti“ 15 p. prašoma nurodyti, ar Programos teikėjas numato vaikų 

maitinimą. Stovyklų bendruosiuose nuostatuose nustatyta, kad stovyklos vadovas užtikrina, kad būtų 

tinkamai organizuotas vaikų maitinimas40. 

Patikrinimo metu vertinome, ar skiriant Savivaldybės biudžeto lėšas buvo įsitikinta, kad būtų 

užtikrintas vaikų maitinimas stacionarioje stovykloje. 

Peržiūrėjus visų Programų, gavusių finansavimą, sąrašą nustatėme, kad buvo finansuota tik 1 

stacionari stovykla – UAB „Laumžirgio namai“ Programa „Sportuok, judėk, tobulėk, kurk ir būsi 

sveikas“. Šios Programos pateiktos paraiškos veiklų plane (12 p.) numatytas vaikų maitinimas, tačiau 

                                                 
34Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr.V-823 „Dėl vaikų vasaros stovyklų 

ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“.   
35 Šiaulių Sandoros progimnazija, Sporto klubas „Tavo iššūkis“, Šiaulių Santarvės gimnazija, VŠĮ „Menoja“, VŠĮ KSU Švietimo 

akademija, UAB „Laumžirgio namai“, Šiaulių Jaunųjų technikų centras, VŠĮ EDUPLIUS, Regbio klubas „Vairas“, UAB „Menar“, 

Karate klubas „Tori“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija.        

36 Karate klubas „Tori“, Šiaulių „Sandoros“ progimnazija, Regbio klubas „Vairas“. 
37 Šiaulių viešoji biblioteka, Šiaulių teniso akademija. 
38 UAB „Laumžirgio namų  Programa „Sportuok, judėk, tobulėk, kurk ir būsi sveikas“. 
39 www.virvytesstovykla.lt 
40 Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 

31 d. įsakymu Nr. ISAK-612, 12.6 p. 

http://www.virvytesstovykla.lt/
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tos pačios paraiškos išlaidų detalizavime maitinimui lėšos nenurodytos. Savivaldybės biudžeto lėšos 

skirtos darbo užmokesčiui, inventoriaus įsigijimui ir kitų paslaugų apmokėjimui. Lieka neaišku, kaip 

buvo užtikrintas vaikų maitinimas ir iš kokių finansavimo šaltinių apmokėtos maitinimo išlaidos.  

Socialinės paramos mokiniams įstatyme41 nustatyta viena iš socialinės paramos mokiniams rūšių yra 

„mokinių nemokamas maitinimas ... mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose“, 

neatsižvelgiant į stovyklos tipą. Pagal Tvarkos aprašo 3.3. p. išaiškinimą „stacionari stovykla – 

nepasiturinčių šeimų ir globojamiems vaikams skirta veikla, kurią įgyvendina įstaiga, turinti teisę 

vykdyti švietimo veiklą...“. Todėl manytume, kad finansuojant stacionarias stovyklas galėtų būti 

numatyta galimybė skirti finansavimą socialiai remtinų mokinių maitinimui.  

Atkreiptinas dėmesys, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas Aprašas42 leidžia vaikų 

vasaros stovyklų lėšas naudoti maitinimo išlaidoms kompensuoti (11.3 p.).  

7. Gabių mokinių vasaros stovyklai vaikui vienai dienai skirtas didesnis lėšų dydis, nei 

nustatytas  

Tvarkos aprašo, patvirtinto 2020 m. balandžio 2 d.43, 26 p. nustatyti Programoje dalyvaujančiam 

vaikui vienai dienai skiriamų lėšų dydžiai: 

- dieninei stovyklai – 5 eurai; 

- turistinei stovyklai – 10 eurų; 

- stacionariai stovyklai – nuo 20 iki 25 eurų; 

- gabių vaikų vasaros stovyklai – nuo 20 iki 25 eurų. 

Vėliau Tvarkos aprašas pakeistas44, gabių vaikų vasaros stovyklai nustatant didesnį – nuo 25 iki 40 

eurų – lėšų dydį vaikui vienai dienai.  

Patikrinimo metu vertinome, ar Programos finansuotos neviršijant nustatyto lėšų dydžio vaikui vienai 

dienai. 

Peržiūrėjus visų finansuotų (1 priedas, 7 st.) Programų sąrašą neatitikimų nenustatyta, išskyrus vieną 

– Gabių vaikų vasaros stovyklą. Ši stovykla skirta gabiems Šiaulių miesto 8-11 klasių mokiniams, 

dalykinių Šiaulių miesto olimpiadų ir konkursų prizininkams (3.4. p.). Šios stovyklos Programai 

„Mokslo virusas 5“, kurią vykdė Didždvario gimnazija, atsižvelgiant į Vertinimo grupės nutarimą45, 

skirtas finansavimas 12 tūkst. Eur 46 . Vėliau buvo gautas  Didždvario gimnazijos direktoriaus 

prašymas47 padidinti Programai finansavimą 2,0 tūkst. Eur. Iš viso šiai Programai buvo patvirtinta 

14,0 tūkst. Eur48, arba 46,67 Eur Programoje dalyvaujančiam vaikui vienai dienai, viršijant Tvarkos 

aprašo 26.4 p. nustatytą limitą.  

Švietimo skyrius, atsakydamas į pateiktą klausimyną, nurodė, kad ,,Gabių vaikų vasaros stovyklos 

programoje dalyvaujančiam vaikui vienai dienai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

                                                 
41 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymas 2018 m. gruodžio 4 d. Nr. XIII-

1690, 3 str. 1 d. 
42 Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.V-823.  
43 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A-442 „Dėl vaikų vasaros 

užimtumo programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
44 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. A-598 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. A-442 „Dėl vaikų vasaros užimtumo programų 

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
45 Gabių vaikų vasaros užimtumo programų vertinimo grupės posėdžio 2020 m. birželio 4 d. protokolas Nr. VAK-244. 
46 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A-726 „Dėl savivaldybės biudžeto 

lėšų skyrimo 2020 m. gabių vaikų vasaros užimtumo programoms įgyvendinti“(2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. A-925 redakcija).  
47  Šiaulių Didždvario gimnazijos 2020 m. birželio 17 d. prašymas Nr. 1.2-10 „Dėl vaikų vasaros užimtumo programos 

finansavimo“. 
48Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. T-311 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 

m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020  metų biudžeto  patvirtinimo“ pakeitimo“.  



 

 

11 

 

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“ nėra 

nustatytas vieno vaiko NVŠ veikloje vienai dienai lėšų dydis“. Tačiau to pačio Aprašo 8 p. nurodyta, 

kad „Savivaldybės gautas lėšas paskirsto Stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms finansuoti 

savivaldybių nustatyta tvarka...“. Savivaldybės nustatytas maksimalus dydis yra 40 Eur.  

Be to, pagal Tvarkos aprašo 21 p. nuostatas Programai skirtų lėšų suma patvirtinama Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu, tačiau Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl 

papildomo lėšų skyrimo šiai stovyklai nebuvo.  

Pastebėtina, kad Didždvario gimnazijos pateiktuose Biudžeto lėšų panaudojimo bei Biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo (Forma Nr.2) 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaitose šiai Programai nurodytas 14,0 

tūkst. Eur panaudojimas. 

8. Ne visi Programų teikėjai vykdė suplanuotas Programas, kiti nesurinko planuoto vaikų 

skaičiaus ar negalėjo pagrįsti išlaidų 

Kaip jau buvo minėta, vaikų vasaros stovykloms finansuoti buvo numatyta skirti iš viso 431,3 tūkst. 

Eur valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų. Finansuotos buvo 45 Programos, kurioms iš viso buvo 

skirta 136,2 tūkst. Eur, t. sk. 2,0 tūkst. Eur Gabių vaikų vasaros stovyklai papildomai skirtas 

finansavimas. 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis Programų teikėjai panaudojo ne visas jiems skirtas 

lėšas. 

Patikrinimo metu vertinome, ar Programų teikėjai panaudojo visą skirtą finansavimą. Peržiūrėjome 

Programų teikėjų pateiktas Vaikų vasaros užimtumo programos veiklos ataskaitas, Biudžeto lėšų 

panaudojimo bei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (Forma Nr.2) ataskaitas. 

4 lentelė. Panaudotos lėšos pagal stovyklų tipus  

Eil. 

Nr. 

Programos tipai Paskirstytos lėšos 

Programoms, Eur 

Panaudota 2020 m. 

rugsėjo 30 d. 

duomenimis, Eur 

Panaudojimo 

proc. 

1. Dieninė stovykla 35 123 19 685 56 

2. Turistinė stovykla 63 076 42 901 68 

3. Stacionari stovykla 24 000 16 922 71 

4.  Gabių vaikų vasaros stovykla 
14 000 14 000 100 

 Iš viso 134 199 93 508 70 

 

Programų teikėjai 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis panaudojo 70 proc. skirtų lėšų. Tokį 

panaudojimo procentą lėmė šios priežastys: 

 ne visi Programų teikėjai iki rugsėjo 30 d. pateikė paraiškas vaikų vasaros stovyklų 

finansavimui. Dalis – 9 903 Eur – Valstybės biudžeto lėšų bus paskirstytos 7 

Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms IV ketv.49; 

 2 Programų teikėjai informavo, kad nevykdys suplanuotų Programų: Tradicinė religinė 

bendruomenė Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia Programos „Pasakėčia“, kadangi „nepavyko 

sukviesti programoje numatyto vaikų skaičiaus“50. Kantri ir linijinių šokių klubas „Brandi 

kava“ Programos „Šok, keliauk, patirk“ – „atsižvelgiant į ekstremalią situaciją dėl 

koronoviruso“51; 

                                                 
49 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos žmonių gerovės ir ugdymo departamento švietimo skyriaus 2020 m. rugpjūčio 31 

d. raštas Nr. GF-2339 „Dėl 2020 m. savivaldybės švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos lėšų paskirstymo 

įstaigoms“. 
50 VĮ Šiaulių Jėzuitų mokyklos 2020 m. liepos 9 d. raštas Nr. S-28 „Dėl vaikų vasaros užimtumo programos“. 
51 Kantri ir linijinių šokių klubo „Brandi kava“ 2020 m. rugpjūčio 18 d. pranešimas „Dėl vaikų vasaros užimtumo programos“. 
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 7 Programų teikėjai 52  (iš peržiūrėtų 12 Programos teikėjų (1 priedas, 8 st.) veiklos 

ataskaitų) dėl mažesnio dalyvavusių vaikų skaičiaus nei planuota, panaudojo ne visas 

lėšas. Pvz. Karatė klubas „Tori“ buvo pasiruošęs užimti iki 180 moksleivių, tačiau šia 

galimybe pasinaudojo tik 9 moksleiviai. Karatė klubo „Tori“ direktorius 2020 m. 

rugpjūčio 03 d. rašte Nr. 20-08/0153 nurodo, kad dienos stovyklos nuo rugpjūčio 3 d. iki 

rugpjūčio 7 d. ir nuo rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 14 d. neorganizuos, nes nesusiformavo 

minimalios grupės;  

 UAB „Laumžirgio namai“ deklaravo 98 vaikus, dalyvavusius stacionarios stovyklos 

Programoje „Sportuok, judėk, tobulėk, kurk ir būsi sveikas“ ir gavo 23 520 Eur 

finansavimą. Tačiau šis Programos teikėjas pagrindė išlaidas tik 16 921,56 Eur sumai. 

Nepanaudotas lėšas – 6 598,44 Eur – šis Programos teikėjas Savivaldybės administracijos 

įpareigotas grąžinti54.  

9. Ne visi Programų teikėjai viešino informaciją  

Informacija apie stovyklas turi būti skelbiama stovyklas organizuojančių institucijų ir savivaldybių 

administracijų interneto tinklapiuose, žiniasklaidoje55 . Pagal Tvarkos aprašo 40 p. reikalavimus, 

Programų teikėjai, įgyvendindami Programą, privalo viešai skelbti, kad Programą finansuoja Šiaulių 

miesto savivaldybė, reklaminėje medžiagoje naudoti Šiaulių miesto savivaldybės logotipą.  

Patikrinimo metu vertinome, ar Programų teikėjai viešino privalomą informaciją. 

Patikrinus visų Programų teikėjų (1 priedas, 9 st.) informaciją viešoje erdvėje – interneto svetainėse, 

socialiniuose tinkluose, internetiniuose tinklalapiuose, dienraščiuose – nustatyta, kad tik 16 

Programos teikėjų56  viešai skelbė privalomą informaciją. Kiti programų teikėjai, įgyvendindami 

Programą, privalomos informacijos neskelbė arba skelbė ne visą.  

Peržiūrėjus Programų teikėjų tinklalapius pastebėta, kad reklaminėje medžiagoje naudota keletą rūšių 

Šiaulių miesto savivaldybės logotipų, pvz. 

 

 

Patikrinimo metu negavome duomenų apie nurodymus ar teiktas rekomendacijas, kokį logotipą turi 

naudoti Programų teikėjai.  

Atkreiptinas dėmesys, kad Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje nėra pakankamai paskelbtos 

informacijos apie vykdomas vaikų vasaros stovyklų programas. Savivaldybės tinklalapyje įrašius 

raktinį žodį „vaikų vasaros stovyklos“, nėra informacijos apie 2020 m. vykdomas vaikų vasaros 

stovyklas. Todėl tėvams ar globėjams nebuvo pilnai užtikrinta galimybė rinkis ir Šiaulių miesto 

                                                 
52 Šiaulių Jaunųjų technikų centras Programa „STEAM Kids“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija Programa „Žaidimų vasara 

2020“ , Sporto klubas „Tavo iššūkis“ Programa „Vaikų vasaros dienos stovykla“, VŠĮ EDUPLIUS Programa „Kelias į sėkmę“, 

Karatė klubas „Tori“ Programa „Samurajaus kelias“, „Santarvės“ gimnazija Programa „Saulutė-4. Neįprastas kruizas“, Šiaulių 

teniso akademija Programa „Pažink tenisą“. 
53 Šiaulių kyokushin karatė klubas „Tori“ 2020 m. rugpjūčio 3 d. raštas Nr. 20-08/01 „Dėl dienos stovyklos vykdymo“. 
54 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. raštas Nr. S-4530 „Dėl savivaldybės biudžeto 

lėšų grąžinimo“. 
55 Vaikų vasaros  poilsio stovyklų bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 

31 d. įsakymu Nr. ISAK-612, 4 p. 
56 Šiaulių teniso akademija, kompleksinių paslaugų namai „Alka“, sporto centras „Atžalynas“, „Ringuvos“ mokykla, Sanatorinė 

mokykla, Šiaulių skautų tuntas, Šiaulių vaikų globos namai, Šiaulių viešoji biblioteka, karate klubas „Tori“, laisvoji mokytoja D. 

Grigienė, VŠĮ futbolo akademija „Šiauliai“, Regbio klubas „Vairas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija, Sandoros 

progimnazija, Kudirkos progimnazija, Didždvario gimnazija. 



 

 

13 

 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams dalyvauti vaikų vasaros stovyklų programose, atsižvelgiant į 

jų pomėgius, stovyklų pobūdį, jų trukmę ir kt. 

Kaip gerąją praktiką norėtume paminėti Kauno miesto savivaldybės viešinamą informaciją apie 

organizuojamas vaikų stovyklas57: „Kauniečių patogumui, visos veiklos registracijos platformoje 

sugrupuotos pagal seniūnijas, todėl galima rinktis atsižvelgiant į savo gyvenamąją vietą bei 

pageidaujamą laiką. Taip pat lengva išskirti veiklas, pritaikytas vaikams su negalia“. 

10. Programų veiklų priežiūra buvo vykdoma pagal numatytą tvarką  

Tvarkos aprašo 42 p. nurodyta, kad Programų įgyvendinimo priežiūrą vykdo Švietimo ir Socialinių 

paslaugų skyriai. Švietimo skyriaus vedėjas Programų įgyvendinimo priežiūrai paskyrė skyriaus 

darbuotojus 58 , kuriems paskirta vykdyti Programų priežiūrą tikrinant veiklų grafiko atitikimą 

paraiškose nurodytam veiklų planui; dalyvių sąrašą ir su tėvais sudarytas sutartis, siekiant, kad būtų 

laikomasi Tvarkos aprašo 29 p. ir būtų finansuojama tik viena vaiko pasirinkta Programa; paraiškas 

lėšoms gauti; veiklą jos įgyvendinimo vietoje, užpildant patvirtintą Vaikų vasaros užimtumo 

programos patikrinimo įgyvendinimo vietoje pažymą. 

Vertinome kaip paskirti darbuotojai vykdė jiems priskirtų Programų veiklų vykdymo priežiūros 

funkcijas. 

Peržiūrai pasirinkome Švietimo skyriaus vedėjo paskirtų darbuotojų 59  10 Programų patikrinimo 

įgyvendinimo vietoje 14 pažymų60 (1 priedas, 10 st.). Nustatyta, kad šie darbuotojai vykdė planinius 

Programų patikrinimus, kurių tikslas – nustatyti, ar vaikų vasaros užimtumo programos (toliau – 

VVUP) vykdomos pagal įvertintą paraišką VVUP finansuoti. Tikrino, ar veiklos atitinka pateiktų ir 

įvertintų Programų paraiškas: Programos vykdymo laikas, dalyvių skaičius, grupės (užsiėmimų) 

vadovai, Programos planas, Programos tipas, Programos profilis. Pažymėti ir kiti tikrintos veiklos 

rezultatai. Peržiūrėjus pateiktas pažymas matyti, kad Švietimo skyriaus paskirti darbuotojai vykdė 

priskirtų Programų veiklų priežiūrą. 

Be to, atlikome tikrinimus 6 dieninių stovyklų Programų61 (1 priedas, 10 st.) užsiėmimų vykdymo 

vietose. Vertinome, ar įgyvendinamos Programos atitiko paraiškose nurodytus duomenis apie 

užsiėmimo vykdymo vietą, užsiėmimo temą, dalyvių skaičių, užsiėmimų vadovus ir jų skaičiaus 

atitikimą Stovyklų bendruosiuose nuostatuose nustatytiems reikalavimams, kad 15 vaikų būtų ne 

mažiau kaip 1 grupės vadovas62.  

Patikrinus pasirinktų Programų užsiėmimus jų vykdymo vietoje neatitikimų nepastebėta, išskyrus 

VŠĮ KSU Švietimo akademija numatytą Programą „Mokslas ir kūrybiškumas“, kuri 2020 m. liepos  

30 d. nurodytoje vietoje nebuvo vykdoma. Pagal patvirtintą šios Programos pamainos įgyvendinimo 

laikotarpį, ji turėjo vykti nuo 2020 m. liepos 27 d. iki 2020 m. liepos 31 d. Šis Programos teikėjas 

2020 m. liepos 24 d. raštu63 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo 

                                                 
57 http://www.kaunas.lt/2020/06/naujienos/kauno-vaiku-vasara-2020-startuoja-registracija-i-laisvalaikio-uzsiemimus-ir-stovyklas/  
58 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. birželio 

9 d. įsakymas Nr. Š-185 „Dėl Šiaulių miesto vaikų vasaros užimtumo programų įgyvendinimo priežiūros“. Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. birželio 26 d. įsakymas 

Nr. Š-235 „Dėl Šiaulių miesto vaikų vasaros užimtumo programų  įgyvendinimo priežiūros“.  
59 Ten pat, 58.  
60 VŠĮ KSU Švietimo akademija, Programa „Jaunasis aviatorius“; VŠĮ Menoja Programa „Mada ir dizainas“, „Menučių vasara“ 

(3), „Paveikslas mišria technika“, sporto klubas „Tavo iššūkis“ Programa „Vaikų vasaros dienos stovykla“(3), UAB „Menar“ 

Programa „Vasara su Menaru“, karate klubas „Tori“ Programa „Samurajaus kelias“,  Šiaulių Santarvės gimnazija Programa 

„Saulutė-4. Neįprastas kruizas“, VŠĮ Eduplius Programa „Kelias į sėkmę“, Šiaulių Jaunųjų technikų centras Programa „STEAM 

Kids“. 
61 Šiaulių m. savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių teniso akademija, Šiaulių Jaunųjų technikų centras, VŠĮ KSU Švietimo 

akademija, UAB „Menar“, VŠĮ Menoja. 
62 Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 

31 d. įsakymu Nr. ISAK-612, 13 p.  
63 VŠĮ KSU Švietimo akademijos 2020 m. liepos 24 d. prašymas. 

http://www.kaunas.lt/2020/06/naujienos/kauno-vaiku-vasara-2020-startuoja-registracija-i-laisvalaikio-uzsiemimus-ir-stovyklas/
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departamentui prašė pakeisti šios Programos I pamainos vykdymo laiką nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. 

iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. Su Programos teikėju buvo pasirašyta Savivaldybės biudžeto lėšų 

naudojimo sutartis64, tačiau paraiška šios Programos finansavimui, bei numatytos ataskaitos nebuvo 

pateiktos ir numatytas finansavimas nepanaudotas.  

Pastebėtina, kad Sveikatos apsaugos ministras 2020 m. birželio 16 d. išleido sprendimą 65  dėl 

neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų, kuriame įpareigoja neformaliojo vaikų 

švietimo programų, įskaitant vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų teikėjus užtikrinti 

Programų veiklą taip, kad būtų išvengta COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) plitimo grėsmės. 

Tačiau patikrinimo metu negavome informacijos, kad Programų teikėjai būtų įpareigoti laikytis šių 

reikalavimų.  

11. Lėšų panaudojimas atitiko sąmatose numatytą paskirtį 

Tvarkos aprašo 35 p. nurodyta, kad lėšos Programoms gali būti numatomos darbo užmokesčiui, prekėms, 

paslaugoms ir kitoms išlaidoms, kurios tiesiogiai susijusios su Programos įgyvendinimu.  

Patikrinimo metu vertinome, ar stovyklų Programų biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitose nurodytos lėšos 

išleistos toms sritims, kurios numatytos sąmatose vykdyti stovyklų veiklai. Peržiūrėjome Programų teikėjų 

pateiktas Vaikų vasaros užimtumo programos veiklos ataskaitas, biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas, 

atskirais atvejais – išlaidas pagrindžiančius dokumentus (sąskaitas faktūras, sutartis).  

Peržiūrėjus 7 dieninių stovyklų 66 , 7 turistinių stovyklų 67 , Gabių vaikų vasaros stovyklos ir 

stacionarios stovyklos (1 priedas, 11 st.) lėšų panaudojimo ataskaitas pastebėta, kad turistinio tipo 

stovyklų Programų teikėjai daugiausiai lėšų panaudojo apgyvendinimo paslaugoms apmokėti; 

dieninių stovyklų, stacionarios stovyklos – apmokėjimui už darbą, gabių vaikų stovyklos – 

apmokėjimui pagal autorines sutartis (4 pav.). 

4 pav. Peržiūrėtų programų teikėjų panaudotos lėšos pagal išlaidų rūšis ir stovyklų tipus (Eur) 

 

                                                 
64 Vaikų vasaros užimtumo programos įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo 2020 m. liepos 9 d. sutartis Nr. SŽ-831.  
65 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020  m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo būtinų sąlygų“. 
66 VŠĮ Menoja, VŠĮ Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“, laisvoji mokytoja D. Grigienė, VŠĮ KSU Švietimo akademija, karate 

klubas „Tori“, UAB „Menar“, VŠĮ Eduplius. 
67 VŠĮ Futbolo akademija, šiuolaikinio šokio klubas „Flamingas“, VŠĮ Šiaulių Jėzuitų mokykla, sporto klubas „Mangustas“, Šiaulių 

Skautų tuntas, vaikų sporto klubas „Gytariai“, asociacija „Futbolo profesionalai“. 
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12. Daugiau kaip pusę Gabių vaikų vasaros stovyklos vykdymo išlaidų  2020 m. sudarė autorinis 

atlyginimas 

Pagal pateiktos Gabių vaikų vasaros stovyklos Programos „Mokslo virusas 5“ lėšų panaudojimo 

ataskaitos duomenis matyti, kad didžioji dalis lėšų – 7,5 tūkst. Eur iš 14,0 tūkst. Eur – panaudota 

Didždvario gimnazijos 5 autorinių sutarčių 68 , sudarytų su tos pačios gimnazijos darbuotojais, 

apmokėjimui.  

Peržiūrėjus kitų Programų teikėjų paraiškų ir biudžeto lėšų panaudojimo 2020 m. ketvirčių ataskaitų 

duomenis, matyti, kad dauguma biudžetinių įstaigų69 – Programų teikėjų – darbo užmokesčiui lėšų 

nenumatė (arba numatė iš kitų finansavimo šaltinių), asignavimus skyrė kitoms vaikų ugdymo 

išlaidoms. 

Palyginus Didždvario gimnazijos Gabių vaikų vasaros stovyklos ir UAB „Laumžirgio namai“ 

stacionarios stovyklos darbuotojų darbo apmokėjimą (5 lentelė) pastebėta, kad Gabių vaikų vasaros 

stovyklos 1 darbuotojui skirtas apmokėjimas už darbą žymiai (25 kartus) didesnis, nei stacionarios 

stovyklos, kurioje dalyvavo socialiai remtini mokiniai, 1 darbuotojui. 

Šiaulių Didždvario gimnazija vykdė ir kitą vaikų vasaros stovyklos programą – dienos tipo stovyklą 

„STE(A)M stovykla „Eureka“ 2020“, kurios pateiktoje paraiškoje finansavimui gauti nurodytas 3 

darbuotojų darbo užmokestis – 1 000 Eur. Programos vykdytojas įsipareigojo priimti 70 vaikų. 

Stovyklos trukmė – 5 d. 

5 lentelė. Programos vykdytojų darbo apmokėjimo palyginimas: 

Stovyklų tipai 

Dalyvaujančiųjų 

skaičius 

Stovyklos 

trukmė,   

dienų sk. 

Apmokėj

imas iš 

viso 

(Eur) 

Paskaičiuotas vidutinis apmokėjimas 

Vykd

ytojų 

Savan

orių 
Vaikų 

1 

vykdytojui

/ stovyklai 

(Eur) 

1 

vykdyt

ojui/ 1 

dienai 

(Eur) 

1 

vykdytojui/

1 dienai/1 

vaikui 

(Eur) 

1 2 3 4 5 6 7= 6/2 8= 7/5 9= 8/4 

Gabių vaikų 

vasaros stovykla 
5 7 60 5 7 500 1 500 300 5,0 

Stacionari stovykla 9  98 4*10 8 432 937 23 0,2 

Dienos stovykla* 3  70 5 1 000 333 67 1,0 

* vykdė Šiaulių Didždvario gimnazija STE(A)M stovyklą „Eureka“ 2020 

Peržiūrėjus ankstesnių metų vaikų vasaros stovyklų paraiškų, finansavimo ir Programų įgyvendinimo 

ataskaitų duomenis matyti, kad Didždvario gimnazija Gabių vaikų vasaros stovyklai „Mokslo 

virusas“ finansavimą gauna nuo 2015 metų. Pateiktų paraiškų Gabių vaikų vasaros stovyklai 

finansuoti duomenimis, nuo 2016 metų – sudaromos autorinės sutartys. 

6 lentelė. Didždvario gimnazijos Gabių vaikų vasaros stovyklos išlaidos programos vykdytojų darbo 

apmokėjimui  

Metai Stovykla 

Skirta 

suma iš 

viso, Eur 

t. sk. 

autorinės 

sutartys* 

Autorių 

sk. 

vidut. 

autorinis 

atlyginima

s/ 1 

žmogui 

Autorinio 

atlyginimo 

dalis/  

visas 

finansavimas 

t. sk. DU 

2015 m. Mokslo virusas 8 100,0        6 678,0 

2016 m. Mokslo virusas 2 7 500,0 3 150,0 5 630,0 42%   

2017 m. Mokslo virusas 3 9 500,0 3 300,0 5 660,0 35%   

                                                 
68 Šiaulių Didždvario gimnazijos 2020 m. liepos 2 d. autorinės sutartys Nr. 34; 35; 36; 37; 38. 
69 Šiaulių Santarvės gimnazija, Šiaulių vaikų globos namai, Šiaulių menų mokykla, Šiaulių sanatorinė mokykla, Kompleksinių 

paslaugų namai „Alka“, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija, Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių „Sandoros“ 

progimnazija. 
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2018 m. Susitikime Šiauliuose 33 400,0       14 500,0 

2019 m. Mokslo virusas 4 18 000,0 8 300,0 5 1 660,0 46%   

2020 m. Mokslo virusas 5 14 000,0 7 500,0 5 1 500,0 54%   

 

Be Didždvario gimnazijos darbuotojų, įgyvendinančių Programos veiklas pagal sudarytas autorines 

sutartis, Programos „Mokslo virusas 5“ paraiškos bei Didždvario gimnazijos pateiktos šios 

Programos veiklos ataskaitos duomenimis, prie stovyklos veiklų įgyvendinimo prisidėjo bei 

užsiėmimus su vaikais vykdė ir 7 Europos solidarumo korpuso savanoriai. Tačiau konkrečios veiklos, 

kurias vykdė autorinį atlyginimą gaunantys Programos vykdytojai, kurias – savanoriai, nei šios 

programos paraiškoje, nei veiklos ataskaitoje nenurodytos. 

Be to, papildomai Didždvario gimnazija įsigijo edukacinius užsiėmimus už 2,0 tūkst. Eur70, kurie taip 

pat užėmė dalį programoje dalyvaujančių vaikų laiko.   

Finansuotos stovyklos buvo numatytos Didždvario gimnazijos 2020 metų veiklos plane71. Jame 

numatytas vienas iš tikslo „Telkiant mokyklos bendruomenę, organizuoti kokybišką visuminį 

ugdymą“ numatomų rezultatų – „organizuotos ... stovyklos: ... gamtamokslinė stovykla ,,Eureka”, 

miesto gabiųjų mokinių stovykla...“. Šio tikslo vykdytojai – dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo 

mokytojai. Peržiūrėjus pateiktų pareigybių aprašymus72, funkcijos, susijusios su stovyklų vykdymu, 

nei vienai pareigybei nebuvo priskirtos. 

Autorinis atlyginimas apie 5 kartus didesnis nei vidutinis vienos dienos darbo užmokestis 

Didždvario gimnazijos Gabių vaikų vasaros stovyklos Programos „Mokslo virusas 5“ paraiškoje  

(7.1. p.) nurodyta, kad programos vykdytojai – 5 Didždvario gimnazijos mokytojai ir pateiktos 

konkrečios pavardės bei einamų pareigų pavadinimai. 

Palyginus Programoje dalyvavusių darbuotojų pareigybių vidutinį mėnesinį darbo užmokestį su 

išmokėtu autoriniu atlyginimu (už 5 d.), bei atitinkamai vienos dienos (2020 m. liepos mėnesio) 

apmokėjimą, matyti, kad mokėto autorinio atlyginimo įkainiai vidutiniškai 5 kartus didesni už įprastą 

darbo užmokestį (7 lentelė). 

7 lentelė. Darbuotojų pareigybių vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio palyginimas su išmokėtu 

autoriniu atlyginimu 

Pareigybė 

Vidutinis 

pareigybei 

nustatytas 

darbo 

užmokesčio 

koeficientas* 

Vidutinis 

pareiginis 

mėnesinis  

darbo 

užmokestis, 

Eur 

Paskaičiuota

s vidutinis1 

dienos darbo 

užmokestis, 

Eur 

 

Autorinis 

atlygis, 

Eur  

(5 d.) 

1 dienos 

autorinis, 

Eur 

Palyginimas 

su 1 dienos 

darbo 

užmokesčiu, 

kartais 

Duomenys neskelbtini  

Duomenys neskelbtini 

 

Duomenys neskelbtini 

6,6 

Duomenys neskelbtini 
 4,4 

Duomenys neskelbtini 
 4,4 

Duomenys neskelbtini 
 4,8 

Duomenys neskelbtini 
 5,1 

Iš viso 5 pareigybėms 
 6 513,0 296,0  7392,8 1478,6 5,0 

                                                 
70 VŠĮ „Eduplius“ 2020 m. liepos 2 d. sąskaita faktūra Nr. EDU 88.  
71 Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-131.  
72 Šiaulių Didždvario gimnazijos pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo neformalaus švietimo mokytojo, Šiaulių 

Didždvario gimnazijos pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo užsienio kalbos (anglų) mokytojo, Šiaulių Didždvario 

gimnazijos pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo  informacinių technologijų  mokytojo, Šiaulių Didždvario gimnazijos 

veiklos stebėsenos skyriaus/ poskyrio vedėjo, Šiaulių Didždvario gimnazijos klasių kuratoriaus pareigybės aprašymai, patvirtinti 

Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-17a. 
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* Didždvario gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-59 patvirtinto Pedagoginių darbuotojų (be 

mokytojų) pareigybių (etatų) sąrašo ir 2019–2020 metų mokytojų darbo krūvio paskirstymo lentelės duomenimis. 

Autorinių sutarčių objektas neatitinka įstatyme nustatyto apibrėžimo bei Tvarkos apraše apibrėžtos 

lėšų naudojimo paskirties 

Su viešąjį pirkimą laimėjusiais darbuotojais buvo sudarytos autorinės sutartys, kurių kiekvienoje 

buvo nurodyta: 

 

o autoriai įsipareigoja: 

 

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo73 4 str. 1 d. nurodyti autorių teisių objektai 

– originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas 

kūrybinės veiklos rezultatas. To pačio įstatymo 5 str. nurodyta kas nelaikoma autorių teisių objektais: 

 idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar 

atskiri duomenys (5 str. 1 d. 1 p.); 

 įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius (5 str. 1 d. 5 p.). 

Norėdami įsitikinti Programos darbuotojų autorinio darbo originalumu, paprašėme Programos teikėjo 

pateikti įsigytų autorinių darbų turinio ir jų vykdymo dokumentus. Didždvario gimnazija pateikė 

Programos „Mokslo virusas 5“ dienotvarkę (2 priedas), detalizuojančią šios Programos paraiškos 

vaikų vasaros užimtumo programai – gabių mokinių vasaros stovyklai – finansuoti 12 p. numatytą 

detalų Programos veiklų planą (3 priedas). Panaši dienotvarkė buvo sudaryta ir Programai „Mokslo 

virusas 4“. Daugiau dokumentų, pagrindžiančių autorinėse sutartyse numatytų programų parengimą 

Didždvario gimnazija nepateikė. Peržiūrėjus ankstesnių metų Didždvario gimnazijos paraiškas gabių 

vaikų vasaros stovykloms finansuoti matyti, kad stovyklos vadovai, trukmė, vykdymo vieta, 

partneriai (savanoriai), programos paraiškoje nurodytas programos aktualumas, tikslas, uždaviniai, 

metodai ir formos nuo 2015 metų iš esmės nepasikeitė (4 priedas). 

Autorinių sutarčių realizavimas, parengiant vieną 5 dienų dienotvarkę bei programos „įgyvendinimas, 

analizė, komentavimas, praktinių užsiėmimų atlikimas" neatitinka autorių teisių objekto apibrėžimo, 

kaip tai numato minėtas įstatymo 74  4 str. 1 d. Tų pačių autorinių sutarčių 3.1. p. nurodytas 

atlyginimas, mokėtas "už 5 dienų stovyklos įgyvendinimą" negalėtų būti laikomas autoriniu 

atlyginimu.  

                                                 
73 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185 (2003 m. kovo 5 d. 

įstatymo Nr. IX-1355 redakcija). 
74 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185 (2003 m. kovo 5 d. 

įstatymo Nr. IX-1355 redakcija). 
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Be to, toks Didždvario gimnazijos lėšų panaudojimas programos parengimo (ir  įgyvendinimo) 

paslaugoms įsigyti pagal autorines sutartis neatitinka Tvarkos aprašo 36.4 p. reikalavimo, kuriame 

nurodyta, kad lėšos negali būti naudojamos „Programos parengimo išlaidoms padengti“. Todėl 

Didždvario gimnazijos 7,5 tūkst. Eur išmokėjimas pagal autorines sutartis neatitinka aukščiau minėto 

įstatymo ir Tvarkos aprašo nuostatų. 

Tvarkos aprašo 34 p. nurodyta, kad Programos teikėjas (Savivaldybės biudžetinė įstaiga) paskirtas 

lėšas naudoja, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, 

biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašu. Biudžeto sandaros įstatymo75 5 str. 1 d. 7 p.  

nurodyta įstaigos vadovo - biudžeto asignavimų valdytojo pareiga užtikrinti programų vykdymo ir 

paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. Ši nuostata 

numatyta ir minėto aprašo76 11 p.  

Pažymėtina, kad pagal Tvarkos aprašo 41 p. „Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Švietimo 

skyrius“. Didždvario gimnazijos lėšų panaudojimas programos parengimo (ir  įgyvendinimo) 

paslaugoms įsigyti rodo, kad šiuo atveju Švietimo skyriaus vykdyta priežiūra neužtikrino Tvarkos 

aprašo 36.4 p. nuostatos laikymosi. Patikrinimo metu negavome duomenų, kuris Švietimo skyriaus 

darbuotojas buvo paskirtas atsakingu už Tvarkos aprašo įgyvendinimo priežiūrą. 

Viešąjį pirkimą laimėjo asmenys, iš anksto nurodyti stovyklos paraiškoje 

Pažymėtina, kad Didždvario gimnazija, jau 2020 m. gegužės 29 d. teikdama paraišką Vaikų vasaros 

stovyklų konkursui, joje nurodė konkrečius Programos vadovus ir vykdytojus, kurie yra ir Didždvario 

gimnazijos darbuotojai.  

Patikrinimo metu paprašėme Didždvario gimnazijos pateikti dokumentus, susijusius su Programai 

įgyvendinti reikalingų paslaugų įsigijimu, sudarant autorines sutartis. 

Pagal Didždvario gimnazijos pateiktą 2020 m. birželio 29 d. tiekėjų apklausos pažymą Nr. 15, 

Stovyklos programos parengimo ir įgyvendinimo žodinės apklausos būdu vykdytą viešąjį pirkimą 

laimėjo 5 darbuotojai (kaip pateikę pigiausią pasiūlymą), iš kurių 4 buvo nurodyti 2020 m. gegužės 

mėnesį teiktoje Programos paraiškoje. 

13. Negauta duomenų apie kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą stacionarių ir gabių 

vaikų vasaros programoms  

Tvarkos aprašo 6 p. numatytas vienas iš Programų finansavimo prioritetų  –  ne mažesnis kaip 30 proc. kitų 

finansavimo šaltinių lėšų nuo bendros Programos sąmatos. Dieninių ir turistinių Programų paraiškos Vaikų 

vasaros užimtumo programai finansuoti (Tvarkos aprašo 4 priedas), bei gabių vaikų vasaros stovyklos 

(Tvarkos aprašo 6 priedas) vertinimo formų 1 p. numatytas galimas įvertinimas (iki 5 balų), jei programa 

turi papildomų finansavimo šaltinių.  

Vertinome, ar Programų teikėjai, įgyvendindami stovyklas, prisidėjo lėšomis iš kitų finansavimo šaltinių, 

kaip buvo nurodę Programų paraiškose. 

Peržiūrėjome 10 Programų teikėjų (1 priedas, 12 st.) pateiktas Programų paraiškas ir tų pačių Programų 

veiklos ataskaitas. Vertinimo grupė, vertindama šių Programų paraiškas, galėjo skirti nuo 0 iki 5 balų už 

Programų teikėjų prisidėjimą lėšomis iš kitų finansavimo šaltinių: 

                                                 
75 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990 m. liepos 30 d.  Nr. I-430 ( 2003 m. gruodžio 23 d. redakcija Nr. IX-

1946, su vėlesniais pakeitimais). 
76 Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, 

patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-67 (2020 m. birželio 4 d. sprendimo 

Nr. T-218 redakcija).  
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 8 Programų teikėjai77 Programų įgyvendinimui paraiškose nurodė daugiau kaip 40 proc. prisidėjimą 

iš kitų finansavimo šaltinių, todėl Vertinimo grupė šioms Programoms papildomai skyrė po 5 balus. 

 Didždvario gimnazija, teikdama paraišką gabių vaikų vasaros stovyklos įgyvendinimui nurodė          

4 260,0 Eur prisidėjimą iš kitų finansavimo šaltinių (23,3 proc. bendros Programos sąmatos). 

Vertinimo grupė papildomai skyrė 2 balus, nors gabių vaikų vasaros stovyklos vertinimo formos 1 

p. numatytas 2 balų įvertinimas skiriamas Programoms, turinčioms 30-40 proc. papildomų 

finansavimo šaltinių.  

 Stacionarios stovyklos Programos vertinimo formoje tokio aspekto vertinimas nenumatytas. 

Programų teikėjai, Programų veiklos ataskaitų duomenimis, prisidėjo prie stovyklų vykdymo kitomis 

lėšomis, išskyrus dvi Programas – Didždvario gimnazijos gabių vaikų vasaros stovyklą ir UAB „Laumžirgio 

namai“ stacionarią stovyklą: 

 Didždvario gimnazijos pateiktoje Programos „Mokslo virusas 5“ paraiškoje vaikų vasaros 

užimtumo programai – gabių mokinių vasaros stovyklai – finansuoti numatyta dalyvių maitinimui 

skirti 4,3 tūkst. Eur iš labdaros ir paramos lėšų, tačiau gimnazijos pateiktoje šios Programos veiklos 

ataskaitoje šių lėšų panaudojimas Programai vykdyti nenurodytas. Lieka neaišku, kaip buvo 

užtikrintas vaikų maitinimas ir iš kokių finansavimo šaltinių apmokėtos maitinimo išlaidos; 

 UAB „Laumžirgio namai“ pateiktoje Programos „Sportuok, judėk, tobulėk, kurk ir būsi sveikas“ 

paraiškoje ir tos pačios Programos veiklos ataskaitoje prisidėjimas iš kitų finansavimo šaltinių 

nenurodytas.  

                                                 
77 VŠĮ Menoja Programa „“Mada ir dizainas“, sporto klubas „Tavo iššūkis“ Programa „Vaikų vasaros dienos stovykla“, UAB 

„Menar“ Programa „Vasara su Menaru“, Šiaulių Santarvės gimnazija Programa „Saulutė-4. Neįprastas kruizas“, VŠĮ Eduplius 

Programa „Kelias į sėkmę“, Šiaulių Jaunųjų technikų centras Programa „STEAM Kids“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija 

Programa „Žaidimų vasara 2020“, sporto klubas „Mangustas“ Programa „Judėk per vasara 2020“. 
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam 

pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimas 

(Subjekto numatytos 

priemonės)* 

Rekomendaci

jos 

įgyvendinimo 

terminas 

(data)* 

1. Siekiant užtikrinti aiškų ir vienodą 

vaikų vasaros stovyklų Programų 

vertinimą, finansavimo skyrimą,  

– nustatyti aiškų ir suprantamą 

Programų vertinimą, įskaitant 

planuojamų išlaidų aiškumą,  

racionalumą, pagrįstumą, sąsają su 

veiklomis; 

– įtraukti finansavimo prioritetą 

Programoms, kurių dalyviams 

mažinama stovyklos kaina, 

atsižvelgiant į skirtą finansavimą; 

– apsvarstyti galimybę skirti lėšas 

mokinių ar socialiai remtinų vaikų 

maitinimui; 

– numatyti vertinimo grupės dalyvių 

nešališkumo deklaravimą raštu. 

Savivaldybės 

administracija  

 

Pakoreguoti 

Tvarkos aprašą, 

parengti ir 

patvirtinti vertinimo 

grupės narių 

nešališkumo 

deklaracijos formą. 

2021-04-01  

2. Siekiant užtikrinti tinkamą ir skaidrų 

vaikų vasaros stovyklų finansavimą, 

numatyti kontrolės priemones, 

leidžiančias atlikti  Programų teikėjų 

pateiktų paraiškų vertinimą ir 

finansavimo skyrimą, vadovaujantis 

Tvarkos aprašo nuostatomis. 

Savivaldybės 

administracija 

 

Pakoreguoti 

Tvarkos aprašą, 

kuriame bus 

apibrėžtos Programų 

vertinimo komisijos 

funkcijos ir 

patikslintos paraiškų 

vertinimo ir 

finansavimo skyrimo 

nuostatos. 

2021-04-01  

3. Siekiant platesnės informacijos 

sklaidos, pasirinkimo galimybės bei 

didesnio Programų teikėjų (ypač 

organizuojančių stacionarias ir gabių 

vaikų vasaros stovyklas) ir 

dalyvaujančių mokinių skaičiaus 

– numatyti  Savivaldybės 

administracijos (ir Programų teikėjų) 

papildomus informacijos apie 

organizuojamus vaikų vasaros stovyklų 

finansavimo konkursus ir finansavimą 

gavusių stovyklų viešinimo būdus ir 

užtikrinti jų vykdymą. 

Savivaldybės 

administracija 

 

2021 m. biudžeto lėšų 

panaudojimo 

sutartyse su 

Programų teikėjais 

numatyti finansavimą 

gavusių vaikų vasaros 

užimtumo programų 

viešinimo 

būdus, o 

Savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius 

informuos apie 

organizuojamus vaikų 

vasaros užimtumo 

programų 

finansavimo 

konkursus ir 

finansavimą gavusias 

programas 
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Eil. 

Nr. 
Rekomendacija 

Subjektas, 

kuriam 

pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos 

įgyvendinimas 

(Subjekto numatytos 

priemonės)* 

Rekomendaci

jos 

įgyvendinimo 

terminas 

(data)* 

Savivaldybės 

interneto svetainėje ir 

socialinių tinklų 

paskyrose. 

4. Atsižvelgiant į tai, kad lėšų iš kitų 

finansavimo šaltinių prisidėjimas –  

vienas iš prioritetų, numatytų Tvarkos 

apraše, užtikrinti šių lėšų prisidėjimo 

kontrolę. 

Savivaldybės 

administracija 

Pakoreguoti 

Tvarkos aprašą, 

kuriame bus 

numatyta, kad 

Programos teikėjas 

atsiskaitydamas už 

Programos 

įgyvendinimą, 

pateiktų dokumentus, 

įrodančius kitų 

finansavimo šaltinių 

prisidėjimą. 

2021-04-01  

5. 
Atsižvelgiant į tai, kad gabių vaikų 

vasaros stovyklos Programos 

vykdytojas – Didždvario gimnazija – 

dalį skirtų lėšų neteisėtai panaudojo 

autoriniams atlyginimams, spręsti dėl 

– Didždvario gimnazijos vadovo 

atsakomybės; 

– Savivaldybės administracijos 

atsakingų asmenų atsakomybės už šios 

stovyklos paraiškos vertinimą, bei 

įgyvendinimo priežiūrą. 

Savivaldybės 

administracija 

Bus sprendžiama dėl  

Didždvario 

gimnazijos 

direktoriaus 

atsakomybės. 

Švietimo skyriaus 

specialistas bus 

įpareigotas ateityje 

užtikrinti Programų 

kontrolę ir Tvarkos 

aprašo įgyvendinimo 

priežiūrą. 

 

6. Numatyti priemones, užtikrinančias 

teisės aktus atitinkančius vaikų vasaros 

stovyklų Programų vykdytojų atlikto 

darbo mokėjimo būdus. 

Savivaldybės 

administracija 

Pakoreguoti 

Tvarkos aprašą, 

kuriame bus 

detalizuotos Vaikų 

vasaros užimtumo 

programų vykdymo 

išlaidos. 

2021-04-01  

* Savivaldybės administracijos 2021-02-02 raštas Nr. S-451 „Dėl vaikų vasaros užimtumo programų finansavimo 

administravimo patikrinimo“. 
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1 priedas Patikrinimo metu vertintos programos 

Eil. 

Nr. 

Programos teikėjo 

pavadinimas 

Programos 

pavadinimas 

2. 

Paraiškos 

vertintos ne 

visiškai 

laikantis 

Tvarkos 

aprašo 

reikalavim

ų 

4. 

Finansavimas 

skirtas 

Programoms, 

nurodant 

mažesnį 

pamainos 

dienų skaičių 

negu 

nustatytas 

minimalus 

5. Tik dalis 

Programos 

teikėjų 

sumažino 

nustatytą 

stovyklos 

kainą dėl 

savivaldybės 

ar valstybės 

finansavimo 

7. Gabių 

mokinių 

vasaros 

stovyklai 

vaikui vienai 

dienai skirtas 

didesnis lėšų 

dydis, nei 

nustatytas 

8. Ne visi 

Programų 

teikėjai vykdė 

suplanuotas 

Programas, 

kiti nesurinko 

planuojamų 

vaikų 

skaičiaus, ar 

negalėjo 

pagrįsti 

išlaidų 

9. Ne visi 

Programų 

teikėjai 

viešino 

informaciją 

10. 
Programų 

priežiūra 

buvo 

vykdoma 

pagal 

numatytą 

tvarką 
 

11. Lėšų 

panaudojima

s atitiko 

sąmatose 

numatytą 

paskirtį 

 

13. Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšos 

nepanaudoto

s stacionarių 

ir gabių 

vaikų vasaros 

programoms 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Šiaulių 

„Ringuvos“ 

specialioji 

mokykla 

„Vasara kitaip“   X X X   X     

 

2 

Sporto klubas 

„Tavo iššūkis 

„Vaikų vasaros 

dienos 

stovykla“ 
X X X X X X X X  X 

3 

Šiaulių 

Didždvario 

gimnazija 

STE(A)M 

stovykla 

„Eureka“ 2020 

  X X X   X     
 

4 

VšĮ Šiaulių 

krepšinio 

akademija 

„Saulė“ 

„Pažink save 

sportuodamas“ 
  X X X   X   X 

 

5 

VšĮ „Menoja“ „Menučiai“- 

„Mada ir 

dizainas“ 
  X X X X X X X X 

6 

VšĮ „Menoja“ „Menučiai“- 

„Paveikslas 

mišria 

technika“ 

  X X X   X X   

 

7 
Šiaulių Jaunųjų 

technikų centras 
„STEAM 

Kids“ 
  X X X X X X X  X 

8 
Šiaulių menų 

mokykla 
„Saulės pėdos“ X X X X   X     

 

9 

„Santarves“ 

gimnazija 

„Saulutė-4. 

Neįprastas 

kruizas“ 
x X X X X X X X   X 

10 
Dainų 

progimnazija 

„Saulės miesto 

taku 2 “ 
  X X X   X     

 

11 

VšĮ KSU 

Švietimo 

akademija 

„Jaunasis 

Aviatorius“ 
  X X X   X X X 

 

12 

VšĮ KSU 

Švietimo 

akademija 

„Mokslas ir 

kūrybiškumas“ 
X X X X   X X   

 

13 
VšĮ EDUPLIUS „Kelias į 

sėkmę“ 
X X X X X X X X X 

14 

Šiaulių sporto 

centras 

„Atžalynas“ 

"Europa"   X X X   X     
 

15 
Laisvoji mokytoja 

Donata Grigienė 
„Žolės riedulio 

asas 2020“ 
  X X X   X   X 

 

16 

Šiaulių plaukimo 

centras „Delfinas“ 

„Intensyvaus 

mokymo 

plaukti 

stovykla“ 

  X X X   X     

 

17 
Šiaulių sanatorinė 

mokykla 

„Sveikatos 

burbulai 3“ 
  X X X   X     

 

18 
VšĮ Šiaulių 

jėzuitų mokykla 

„Mes Tavo 

vaikai“ 
  X X X   X   X 

 

19 

Šiaulių 

„Sandoros“ 

progimnazija 

„Pajūrio 

gintaro takais“ 
  X X X   X     

 

20 

Šiaulių 

„Sandoros“ 

progimnazija 

„Mes žemėj tik 

svečiai- ne 

šeimininkai“ 

  X X X   X     

 

21 
Šiaulių Skautų 

tuntas 
„Laisvi ir 

laukiniai“ 
  X X X   X     

 

22 
Šiaulių Skautų 

tuntas 

„Protėvių 

žemė“ 
  X X X   X   X 

 

23 

Asociacija 

„Futbolo 

profesionalai“ 

„Sporto ir 

iššūkių 

stovykla 

futbolo 

mėgėjams“ 

  X X X   X   X 

 

24 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

Vaikų globos 

namai 

„Mes 

keliaujam, 

iškylaujam 

15...“ 

  X X X   X     

 

25 

VšĮ Futbolo 

akademija 

„Šiauliai“ 

„Vasara 

futbolo 

meistriškumo 

tobulėjimui“ 

  X X X   X   X 

 

26 
Šiaulių menų 

mokykla 
„Augame kartu 

su teatru“ 
  X X X   X     

 

27 

Kompleksinių 

paslaugų namai 

„Alka“ 

„Mūsų vasara - 

mūsų svajonė“ 
  X X X   X     

 

28 
Vaikų sporto 

klubas „Gytariai“ 
„SMART 

2020“ 
  X X X   X   X 

 

29 

UAB 

„Laumžirgio 

namai“  

stacionari 

„Sportuok, 

judėk, tobulėk, 

kurk ir būsi 

sveikas“ 

X X X X X X   X  X 
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UAB 

„Laumžirgio 

namai“                           

turistinė 

„Sportuok, 

judėk, tobulėk, 

kurk ir būsi 

sveikas“ 

X           

 

30 

Šiaulių 

Didždvario 

gimnazija   gabių 

vaikų 

Mokslo virusas 

5 

  X X X   X   X X 

31 
Sporto klubas 

„Mangustas 
„Judėk per 

vasara 2020“ 
X X X X X X   X X 

32 

Tradicine religine 

bendruomene Šv. 

Ingaco Lajolos 

bažnyčia 

„Pasakėčia“   X  X        

 

33 

Kantri ir linijinių 

šokių klubas   

„Kantri“ 

„Šok, keliauk, 

patirk“ 
  X  X        

 

34 

Šiuolaikinio šokio 

klubas 

„Flamingas“ 

Turistauk ir 

šok su vasara“ 
  X X X   X   X 

 

35 

Regbio klubas 

„Vairas“ 

„Kartu mes 

galime viską!“-

2 

  X X X   X     
 

36 

VšĮ futbolo 

akademija 

„Šiauliai“ 

„Vasara-

futbolo 

meitriškumo 

tobulėjimui“ 

30 

  X X X   X     

 

37 
VšĮ „Menoja“ „Menučių 

vasara“ 
  X X X   X X   

 

38 
Regbio klubas 

„Vairas“ 

„Kartu mes 

galime viską!“ 
  X X X   X     

 

39 
Šiaulių Vinco 

Kudirkos 

progimnazija 

„Duok penkis“ 

28 
  X X X   X     

 

40 

Šiaulių regbio ir 

žolės riedulio 

akademija 

„Žaidimų 

vasara 2020“ 
X X X X X X   X  X 

41 
Karate klubas 

„Tori“ 

„Samurajaus 

keliais“ 
X X X X X X X X 

 

42 
Šiaulių menų 

mokykla 
„Saulės pėdos“   X X X   X     

 

43 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

viešoji biblioteka 

„Vasaros diena 

bibliotekoje su 

augintiniais“ 
  X X X X X X   

 

44 
UAB „MENAR“ „Vasara su 

MENARU“ 
X X X X X X X X X 

45 
Šiaulių teniso 

akademija 
„Pažink tenisą“   X X X X X X   
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2 priedas. Vykdant autorines sutartis parengta 2020 m. vaikų vasaros stovyklos „Mokslo virusas 5“ 

programa- dienotvarkė 
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3 priedas. Didždvario gimnazijos 2020 m. gegužės 29 d. teiktos paraiškos gabių vaikų vasaros 

stovyklai finansuoti duomenys apie planuotas veiklas 
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4 priedas. Didždvario gimnazijos teiktų paraiškų gabių vaikų vasaros stovyklai finansuoti ištraukos 

2015 metų paraiškos duomenys: 

 
 

 

2020 metų paraiškos duomenys: 

 


