
Kilus klausimų kviečiame 
kreiptis: 

el. paštu: stovyklos@smpf.lt 
tel. 85 261 0592

Švietimo mainų paramos fondo įgyvendinamas TAPK2 projektas remia edukacines programas vaikų 
vasaros ir ne vasaros stovyklose. Programos vykdomos remiantis neformaliojo ugdymo principais ir 
metodais (simuliacija, refleksija ir pan.), jų tikslas – vaikų socialinių–emocinių kompetencijų ugdymas. 
Daugiau apie projektą: https://www.tapk.lt/apie-projekta

• Edukacinių programų įgyvendinimo vaikų stovyklose paslaugas Švietimo mainų para-
mos fondas perka iš stovyklų organizatorių viešojo pirkimo būdu.
• Kvietimas teikti siūlymus viešajame pirkime skelbiamas projekto svetainės naujienų
skiltyje https://www.tapk.lt/naujienos ir CVP IS sistemoje https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt.
• Pirkimas skaidomas į dalis, kurios atitinka Lietuvos savivaldybes ir/arba programų
temas.

VIEŠAS PASLAUGŲ PIRKIMAS:

• Galima maksimali vienos dienos stovykloje kaina 29,25 €, iš kurių 30 % (95 % socia-
liai remtiniems vaikams) finansuoja TAPK2 projektas, o likusią dalį tėvai, vaiko atstovai
ar kiti finansavimo šaltiniai.
• Maksimali vienos dienos stovykloje kaina apima visas būtinas stovyklos organizavimo
išlaidas (programa, nakvynė, maitinimas ir pan.) ir turi būti skelbiama viešajame stovy-
klos kvietime.

KAINA:

• Stovyklos bendra 10 dienų kaina nurodoma viešojoje ofertoje vaiko atstovams (t. y.
tėvams, globėjams) turi būti ne daugiau kaip 292,50 € (į kainą įskaičiuota viskas: pro-
grama, maitinimas, priemonės, pavėžėjimas dieninėse stovyklose ir pan.) iš kurių:

– TAPK2 projekto lėšomis vaikams būtų apmokama 30% – t. y. maksimali kompensacija 
87,75 €, todėl šia suma turi būti sumažinama stovyklos kaina vaiko atstovams ir tokiu 
atveju tėvai, vaiko atstovai ar kiti finansavimo šaltiniai turi mokėti 204,75 €.

– TAPK2 projekto lėšomis socialiai remtiniems vaikams (kurie gali sudaryti ne daugiau 
kaip 10% visų vaikų skaičiaus) apmokama net 95% stovyklos kainos – t. y. maksimali 
kompensacija 277,87 €, tokiu atveju tėvai, vaiko atstovai ar kiti finansavimo šalti-
niai turi mokėti 14,63 €.

Pavyzdys:
Viena pamaina vaikų vasaros stovykloje „Vaivorykštė“ trunka 10 d. Stovykla su nakvyne, 
maksimalus vienos dienos įkainis 29,25 €. 

• Vienas vaikas gali pasinaudoti TAPK2 projekto parama vieną kartą vasaros ir vieną
kartą ne vasaros stovykloje nuo 2016-03-17 iki 2021-04-18.

VAIKŲ DALYVAVIMO SĄLYGA:

• Mokinių vasaros atostogų metu pro-
jektas finansuoja stovyklas su nakvyne.
• Mokinių ne vasaros atostogų metu
projektas finansuoja ir dienos stovy-
klas, ir stovyklas su nakvyne.

STOVYKLOS FORMA:
• Edukacinė vasaros stovyklų programa
turi tęstis nuo 7 iki 10 nepertraukiamų
dienų.
• Ne vasaros mokinių atostogų metu
stovyklų programa turi tęstis 5 neper-
traukiamas dienas.

STOVYKLOS TRUKMĖ:
• Stovyklose gali dalyvauti ne jaunesni
nei 7 m. ir ne vyresni nei 18 m. amžiaus
vaikai.
• Ne jaunesni nei 7 m. ir ne vyresni nei 21
m. negalią turintys vaikai.

VAIKŲ AMŽIUS:

30%

95%

30% 95%

TAPK2
PROJEKTO
LĖŠOMIS

SOCIALIAI
REMTINIEMS
VAIKAMS




