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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 

26 d. įsakymą Nr. V-628 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija: 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS 
 

 
 

ĮSAKYMAS 
 

DĖL VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ  FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 66 straipsnio 1 dalimi ir 67 

straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 1998 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.1.15 papunkčiu, taip pat siekdama 

įgyvendinti Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 

2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos 

patvirtinimo“, 13.3 papunktį bei prisidėdama prie 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 

metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, trečio strateginio tikslo „Didinti švietimo įtrauktį ir 

veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams“ 3.2 uždavinio „Didinti švietimo 

įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui“ įgyvendinimo, atsižvelgdama į 

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo 2 priede Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai numatytus 

asignavimus, Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. XIV-932 „Dėl 

nepaprastosios padėties įvedimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimo 

Nr. 258 „Dėl lėšų skyrimo“ 3.4 papunktį: 

1. T v i r t i n u  Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą 

(pridedama). 



2. P a v e d u  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui organizuoti ir vykdyti 

konkursą pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo 

tvarkos aprašą.  

3. R e k o m e n d u o j u  savivaldybėms prisidėti prie šio įsakymo 1 punktu patvirtinto  

Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo ir organizuoti 

mokinių, dalyvaujančių vaikų vasaros stovyklose pavėžėjimą.“ 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė           Jurgita Šiugždinienė 

 

 


