
 

 

       

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

      

ĮSAKYMAS 

 
DĖL MOKINIŲ VASAROS POILSIO STOVYKLŲ ORGANIZAVIMO 

A-1759  Nr. 2020-06-04 

 
Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 4 

straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 9 straipsniu, 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1, 2, 4, 5 punktais, Socialinės paramos mokiniams skyrimo 

ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. 

sprendimu Nr. T-289 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 5.1 ir 17.3 papunkčiais: 

1. N u r o d a u Kauno „Aušros“ gimnazijos, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazijos ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos vadovams: 

1.1. organizuoti vasaros poilsio stovyklas vaikams, besimokantiems Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklose pagal priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo programas 

(išskyrus 12 klasės mokinius), kurie paskutinį mokslo metų mėnesį turėjo teisę gauti nemokamą 

maitinimą;   

1.2. vasaros poilsio stovyklų veiklą vykdyti, bendradarbiaujant su Kauno moksleivių 

techninės kūrybos centru, Kauno tautinės kultūros centru, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio 

rūmais, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla;  

1.3. organizuoti vasaros poilsio stovyklas mokiniams, kurie mokosi pagal 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, nuo 2020 m. birželio 8 d. iki 2020 m. birželio 26 d., 

mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (išskyrus 12 klasės 

mokinius), – nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. birželio 26 d.; 

1.4. maitinti mokinius, lankančius vasaros poilsio stovyklas pagal paskirtų į stovyklą 

mokinių sąrašą;  

1.5. pasirašytinai supažindinti vasaros poilsio stovyklas lankančius mokinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) su saugaus elgesio taisyklėmis vasaros poilsio stovyklose.  

2. P a v e d u  bendrojo ugdymo įstaigų vadovams: 
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2.2. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), elektronine žinute ar telefonu, kad nuo 

2020 m. birželio 3 d. vaikai į vasaros poilsio stovyklas registruojami elektroniniu būdu adresu 

https://vasara.kaunas.lt/; 

2.3. viešinti informaciją apie vasaros poilsio stovyklas mokyklos interneto puslapyje; 

2.4. instruktuoti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, kaip saugiai 

nuvykti į vasaros poilsio stovyklas; 

2.5. su šiuo įsakymu supažindinti asmenis, atsakingus už mokinių, kuriems skirtas 

nemokamas maitinimas, maitinimo organizavimą (klasių vadovus, mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus) ir maitinimo įstaigos vadovus). 

3. Į p a r e i g o j u bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų vadovus užtikrinti, 

kad vasaros poilsio stovyklose būtų griežtai laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 

29 d. sprendime Nr. V-1320 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1162 

„Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ nustatytų reikalavimų. 

4. P a v e d u Švietimo skyriaus vyriausiosioms specialistėms Eurikai Stankevičienei ir 

Jurgitai Česnulevičienei koordinuoti vasaros poilsio stovyklų veiklą. 

5. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti 

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 

Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

Administracijos direktorius Vilius Šiliauskas 

 


