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VARĖNOS R. LIŠKIAVOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 
 

VAIKŲ POILSIO STOVYKLOS „VAIVORYKŠTĖ“ ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro vaikų poilsio stovykla „Vaivorykštė“  (toliau – 

stovykla) organizuojama vadovaujantis Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio cento nuostatais,  Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

 2. Vaikų poilsio stovyklos tikslas – sudaryti sąlygas vaikams per atostogas turiningai pailsėti, 

skatinti  pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, plėtoti gebėjimus ir patirtį, saugoti ir stiprinti  

sveikatą. 

            3. Vaikų poilsio stovyklos  uždaviniai: 

3.1. skatinti vaikus domėtis savo krašto istorija, etnografija, gamta;  

3.2. tenkinti bendravimo, kūrybos, meninės saviraiškos poreikius; 

3.3. ugdyti sveikos gyvensenos, bendravimo įgūdžius, savitvardą, ištvermę ir drausmę, draugystę. 

            4. Vaikų poilsio stovyklą organizuoja Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras. Į stovyklą 

priimami 7(6)-18 metų vaikai ir jaunimas. 

 5. Informacija apie stovyklą skelbiama centro interneto svetainėje, platinami lankstinukai, 

siunčiami skelbimai į mokyklas ir kt.  

 6. Stovykla turi atitikti stovyklos metu aktualią Lietuvos higienos normą „Vaikų poilsio stovykla. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Organizuojant stovyklas, privalu vadovautis kitais galiojančiais 

bei stovyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais: „Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendraisiais 

nuostatais“, „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu“ ir kt.  

 7. Stovyklos tipas – stacionari stovykla.  

 8. Stovyklos programa turi būti įregistruota KTPR (kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių 

registre).  

  

II. STOVYKLOS  DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Stovyklos pobūdis. Stovykla gali būti : pažintinė, sportinė, edukacinė, kūrybinė, etnokultūrinė ir pan. 

9. Stovyklos trukmė: nuo 5 iki 10 parų.     

10. Į stovyklą vaikai priimami pagal išankstinę registraciją kol yra vietų. Registracija patvirtinama, gavus 

avansinį stovyklos mokestį, kuris, vaikui neatvykus dėl pateisinamų priežasčių bei pateikus tai įrodančius 

dokumentus, grąžinamas. Neatvykus į stovyklą be pateisinamos priežasties ir apie tai nepranešus likus 

bent 10 darbo dienų iki stovyklos pamainos pradžios, mokestis negrąžinamas (taip kompensuojamos 

patirtos išlaidos:užsakytas maistas, programos, transportas į edukacijas). 

11.Stovyklai vadovauja įstaigos vadovas (toliau – vadovas). 

12. Įstaigos vadovas organizuoja stovyklos veiklą ir atsako už jos rezultatus: 

12.1. užtikrina vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją; 

12.2. organizuoja grupės vadovų instruktavimą saugos klausimais; 

12.3. užtikrina, kad stovykloje būtų laikomąsi higienos taisyklių; 

12.4. užtikrina, kad būtų tinkamai organizuotas vaikų maitinimas; 

12.5. atsako už stovyklos sąmatos sudarymą, teisėtą ir teisingą lėšų naudojimą; 

12.6. atsako už stovyklos programos, nuostatų, vaikų sąrašų, stovyklos ataskaitų  rengimą ir vykdymą;  

12.7. priima į darbą grupių vadovus. 

            13. Stovyklos grupės vadovas:  
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            13.1.  atsako už stovyklos programos įgyvendinimą ir  šių nuostatų laikymąsi; 

            13.2.  visi klausimai susiję su stovyklos programos vykdymu yra derinami su grupių vadovais; 

            13.3.  atsakingas už tos dienos kelionės ar žygio dokumentus; 

            13.4. užtikrina vaikų priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją. 

 

             

              

     III. FINANSINĖ  VEIKLA 

 

 14. Stovykla finansuojama rėmėjų,  tėvų, kitų fizinių ir juridinių asmenų, projektų lėšomis. 

            15. Stovyklos  kainą sudaro: maitinimo išlaidos, edukacinių programų kaina, transporto nuoma, 

komunalinės išlaidos, darbuotojų atlyginimai, kitos prekės ir paslaugos, reikalingos stovyklos programos 

įgyvendinimui. Stovyklos kaina skelbiama kvietimuose į stovyklą.  

 16. Dalis stovyklos vietų gali būti skiriama socialiai remiamų šeimų vaikams. Jiems mokestis 

mažinamas atsižvelgiant į turimas paramos ar projekto lėšas. Į socialiai remiamas vietas priimami pirmieji 

užsiregistravę bei reikalingus dokumentus pateikę vaikai.  

 17. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro Vaikų dienos centro „Spyglys“ lankytojams dalis 

stovyklos išlaidų apmokama iš Vaikų dienos centro lėšų (maitinimas, edukacinės programos, prekės).  

 18. Mokestis už stovyklą pagal Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro išrašytą sąskaitą faktūrą 

turi būti pervedamas iki stovyklos pamainos pradžios į Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro 

sąskaitą banke (rekvizitai nurodomi kvietimuose į stovyklą). 

  

 

______________________________ 


