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UKMERGĖS ŠVIETIMO CENTRO VAIKŲ PRIĖMIMO Į VEPRIŲ  

STOVYKLOS PROGRAMOS “ŠVENTOSIOS VINGIAI” PAMAINAS  

TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Ukmergės švietimo centras (toliau – Švietimo centras) organizuoja ir įgyvendina neformaliojo 

švietimo programas (toliau – Programa) Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filiale, stacionarioje vaikų 

vasaros poilsio stovykloje (toliau – Stovykla).  

2. Socialiai remtinas vaikas, dalyvaujantis rajono savivaldybės administracijos remiamoje Programoje, 

kai šeimos pajamos 1 šeimos nariui per mėnesį neviršija 1,5 Valstybės remiamų pajamų dydžio(VRP). 

3. 2 grupei priskiriamas vaikas, dalyvaujantis ŠMPF TAPK2 projekto remiamoje programoje, iš 

šeimos, kuri iki Programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos gauna finansinę socialinę paramą pagal 

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą. Vaikas iš gausios šeimos, gaunančios 

finansinę išmoką pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir 

vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, Vaikas, 

kuriam iki Programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 

prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo nustatyta ir patvirtinta negalia, 

Vaikas, kuris yra imigrantas iš trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos), turintis papildomos apsaugos ar 

pabėgėlio statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 

ar kitos Europos Sąjungos šalies ir leidimą laikinai ar nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje. 

4. Tėvai/globėjai – vaiko stovyklautojo atstovai (toliau – Pareiškėjas). 

5. Priėmimo į Stovyklą tvarką nustato Švietimo centras, vadovaujantis bendraisiais dokumentų 

priėmimo kriterijais bei teikiamos Programos/paraiškos daliniam finansavimui gauti nuostatomis. 

6. Stovyklautojai į atskiras pamainas priimami Programoje numatyta tvarka, iš numatytų teritorijų, 

atsižvelgiant į teiktos Programos/paraiškos nuostatas, gaunamą dalinį ar pilną finansavimą, vaikų amžių, 

pageidaujamą stovyklavimo laiką ir esamas laisvas vietas.  

7. Viešą informaciją apie Programą, vaikų priėmimą į Stovyklą rengia ir skelbia Švietimo centras. 
 

II. PRIĖMIMO Į STOVYKLĄ TVARKA 
 

8. Vaikų priėmimo į Stovyklą eiliškumo (pirmumo) tvarka:  

8.1. Rajono ugdymo įstaigų vaikai, kurie yra iš dalies finansuojami Ukmergės rajono savivaldybei 

teiktos Programos lėšomis, pirmumą taikant kaimo vietovių vaikams; 

8.2. Socialiai remiamų šeimų vaikai, turintys teisę gauti dalinį finansavimą, vadovaujantis teiktos 

Programos/paraiškos nuostatomis; 

8.3. Vaikai, kurie turi teisę į dalinį finansavimą, vadovaujantis institucijoms teiktos Programos/paraiškos 

nuostatose numatytais įsipareigojimais; 

8.4. Vaikai finansuojami Pareiškėjo lėšomis. 

9. Prašymai dėl vietų rezervacijos/priėmimo į Stovyklą registruojami internetu 

vepriaistovykla@gmail.com. Vietų rezervacija galioja tik tada, kai apie tai Pareiškėjui patvirtina su juo 

susisiekęs Stovyklos administratorius. 

10. Stovyklai pateikiami dokumentai ir jų pateikimo tvarka: 

10.1. Prašymas. Pateikiamas ne vėliau, kaip likus vienam mėnesiui iki stovyklavimo dienos. Galioja 

prašymo forma patvirtinta Švietimo centro direktoriaus įsakymu. Prašymas saugomas 5 metus; 

10.2. Stovyklavimo sutartis su Pareiškėju. Švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta sutartimi 

įforminami Stovyklos ir Pareiškėjo susitarimai/įsipareigojimai. Galioja sutarties forma patvirtinta Švietimo 

centro direktoriaus įsakymu. Sutartis sudaroma (2 egz.) prieš stovyklavimo pradžią, kai yra patvirtinta 

registracija ir kelialapio kaina. Pateikiama kartu su prašymu. Sutartis saugoma 5 metus; 

10.3. Pažyma ar ugdymo įstaigos parengtas sąrašas, dėl valstybės lėšomis remiamų ar mažas pajamas 

uždirbančių šeimų vaiko stovyklavimo, patvirtinti rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus; 

10.4. Kiti dokumentai, įrodantys teisę gauti dalinį finansavimą Programoje numatyta tvarka; 
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10.5. Sveikatos pažyma f.079/a išduota prieš stovyklavimą, ar f.027a, jos kopija, išduota ne anksčiau 

kaip prieš metus (įskaitant stovyklavimo laiką). Pateikiama atvykus į stovyklą. 

11. Stovyklos kelialapio kainą tvirtina Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Kelialapio kainą sudaro 

maitinimo, apgyvendinimo paslaugos ir edukacinių paslaugų/prekių kaina. 
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