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PATVIRTINTA 
Lietuvos paraplegikų asociacijos prezidento  
2019 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. Į-19-3 

 

LIETUVOS PARAPLEGIKŲ ASOCIACIJOS RENGIAMŲ STOVYKLŲ DALYVIŲ ATRANKOS 
TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos paraplegikų asociacijos (toliau – LPA) rengiamų stovyklų dalyvių atrankos tvarkos apraše 
(toliau – Tvarkos aprašas) nustatomos dalyvių atrankos į stovyklas tvarkos bendros taisyklės, o 
kiekvienos stovyklos apibūdinimas, dalyvių skaičius, tikslai, atrankos kriterijai, stovyklos data ir trukmė 
nustatomi kiekvienos iš stovyklų nuostatuose. 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. stovykla - neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai, stovykla ir aktyvaus 
poilsio renginys, organizuojamas Palangoje, Ošupio takas 6a, LPA „Landšafto terapijos ir rekreacijos 
centre“; 

2.2. atranka – procesas, kurio metu atrenkami stovyklų dalyviai; 

2.3. stovyklų grafiko skelbimas – skelbiamas stovyklų grafikas, dalyvių skaičius, stovyklos pobūdis; 

2.4. stovyklos nuostatai – kiekvienos stovyklos tikslai, stovyklos apibūdinimas (turinys), terminai, 
reikalavimai pretendentams į stovyklas, nurodoma privaloma pateikti informacija, pateikiama 
informacija apie dalyvių atrankos kriterijus, sąlygas ir terminus. 

3. Į stovyklą priimama vadovaujantis 2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektu, jo 
pagrindu pasirašyta finansavimo sutartimi su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, šiuo Tvarkos aprašu ir stovyklos nuostatais. Šį procesą apima: 

3.1.  stovyklų grafiko ir kiekvienos stovyklos nuostatų paskelbimas; 

3.2. informacijos, norint dalyvauti atrankoje (toliau – informacija), pateikimas ir priėmimas; 

3.3. atranka. 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI STOVYKLŲ DALYVIAMS 

4. Į stovyklų dalyvius priimami neįgalieji asmenys turi atitikti specialiuosius reikalavimus, kurie 
įvardijami stovyklos grafiko skelbime ir stovyklos nuostatuose. Dalyvavimui LPA organizuojamose 
stovyklose negali būti nustatyti tokie specialieji reikalavimai, kurie nebūtini konkrečios stovyklos 
dalyviui. 

5. Stovyklos dalyviu negali tapti: 
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5.1. asmenys praėjusiais kalendoriniais metais pašalinti iš stovyklos dėl Lietuvos paraplegikų asociacijos 
„Landšafto terapijos ir rekreacijos centro“ taisyklių nesilaikymo ar kitų drausmės pažeidimų; 

5.2. asmenys apie save pateikę klaidinančią informaciją. 

III SKYRIUS 

STOVYKLŲ GRAFIKO PASKELBIMAS 

6. Stovyklų grafikas paskelbiamas LPA interneto svetainės (www.lpa.lt) skiltyje „LTRC (Monciškės)“ 
einamų metų balandžio 1 d. 

7. Kartu su stovyklų grafiku skelbiami kiekvienos stovyklos nuostatai, kuriuose numatyta: 

7.1. stovyklos pavadinimas, numatoma pradžios data ir numatoma pabaigos data; 

7.2. stovyklos apibūdinimas; 

7.3. pagrindiniai specialieji reikalavimai, jei yra; 

7.4. paraiškoje privaloma pateikti informacija; 

7.5. data(os) iki kurios priimamos paraiškos; 

7.6. telefono numeris papildomai informacijai gauti; 

7.7. dalyvių atrankos kriterijai (kandidatai neprivalo atitikti visų nurodytų kriterijų, tačiau, atsižvelgiant 
į ribotą dalyvių skaičių, kriterijų pagrindu vertinama pirmumo eilė); 

7.8. kita reikalinga informacija. 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS 

8. Paraiškos priimamos užpildant elektroninę formą. Konsultacijos ir pagalba dėl paraiškos užpildymo 
teikiama skelbime nurodytu telefonu. Jeigu asmuo savarankiškai nesugeba užpildyti elektroninės 
paraiškos formos, pagalba pildant paraišką suteikiama skelbime nurodytu telefonu nuo š. m. balandžio 
mėn. 15 d. iki balandžio mėn. 19 d., nuo 10 val. iki 15 val. 

9. Pretendentai į stovyklas elektroninėje formoje pateikia stovyklos nuostatuose nurodytą informaciją. 

10. Paskelbus stovyklos grafiką, pretendentų paraiškos priimamos iki š. m. balandžio 26 d. 

V SKYRIUS 

ATRANKA 

11. Dalyvių atranką vykdo LPA prezidento paskirta komisija, atsižvelgdama į stovyklos vadovo 
nuomonę, ir vadovaudamasi kiekvienos stovyklos nuostatuose nurodytais kriterijais. 

12. Paraiškos pateikimo datos kriterijumi nesivadovaujama.  

13. Pretendentai, niekada nedalyvavę stovykloje ar paskutinius keletą metų, turi pirmumo teisę. 
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14. Neseniai nugaros smegenų pažeidimo traumas patyrę asmenys, niekada nedalyvavę LPA 
organizuotose stovyklose, į stovyklą priimami paskambinę LPA telefonais, stovyklų instruktorių 
siūlymu. 

15. Skundus, pateiktus raštu ar elektroniniu paštu, dėl atrankos į stovyklas nagrinėja LPA valdyba. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Atrinkti stovyklos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami paraiškoje nurodytu telefono 
numeriu asmeniškai iki š. m. metų gegužės 30 dienos. 

17. Neįgalusis asmuo, įtrauktas į stovyklos dalyvių sąrašą, privalo informuoti apie neatvykimą į 
stovyklą ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki stovyklos pradžios. 

18. Duomenys apie pretendentus yra konfidencialūs. 

19. Pasikeitus LPA 2019 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto finansavimui gali būti 
koreguojamas stovyklų grafikas, trukmė, vietų skaičius. 

_______________________ 


