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APIE PROGRAMĄ
2011 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublika ir Norvegijos Karalystė pasirašė Susitarimo memorandumą
dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo 2009–2014 m.
Norvegijos finansinio mechanizmo paramos tikslai: mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus
tarp Europos Sąjungos šalių bei šalies – paramos gavėjos viduje ir stiprinti dvišalį Norvegijos ir šalies –
paramos gavėjos bendradarbiavimą.
2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos
iniciatyvos“ (toliau Programa) tikslas – pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus.
Įgyvendinus Programą bus sudarytos palankesnės sąlygos vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrai,
stiprinimui ir stebėsenai, sustiprinti nacionalinio ir savivaldybių lygmens institucijų sveikatos specialistų
gebėjimai mažinti visuomenės sveikatos netolygumus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ LR sveikatos apsaugos
ministerija buvo paskirta Programos operatoriumi.
Programos paramos sutartį 2013 m. balandžio 16 d. pasirašė Norvegijos Karalystės užsienio reikalų
ministerija ir LR finansų ministerija.
Trišalę Programos įgyvendinimo sutartį 2013 m. birželio 3 d. pasirašė LR finansų ministerija, LR
sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.
Programos įgyvendinimui yra skirta 7,1 mln. Eur (24,4 mln. Lt) parama, iš jų 85 proc. (6,00 mln. Eur /
20,7 mln. Lt) sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo ir 15 proc. (1,1 mln. Eur / 3,7 mln. Lt) – Lietuvos
Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

PROJEKTO ATITIKTIS KITIEMS TEISĖS
AKTAMS
Lietuva priskiriama Europos šalių kategorijai, kur didžiausi gyventojų sveikatos būklę
sąlygojantys socialiniai ir ekonominiai netolygumai, o Lazdijų rajono ir Druskininkų
savivaldybės pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimą
Nr.112 “Dėl probleminių teritorijų” yra pripažintos probleminėmis teritorijomis.
Projekto tikslas ir uždaviniai atitinka Norvegijos finansinio mechanizmo tikslą
„mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje“.
Planuojamas įgyvendinti projektas tiesiogiai atitinka Priemonės tikslą „pagerinti
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
Numatomo įgyvendinti projekto lėšos bus skiriamos mokyklų ir ikimokyklinių ugdymo
įstaigų sveikatos kabinetų aplinkos ir įrangos gerinimui.

PROJEKTO ESMĖ
Numatomas įgyvendinti projektas apima veiklas, susijusias su sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo tobulinimu Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono bei
Kalvarijos savivaldybių teritorijoje. Šiuo metu sveikatos priežiūros paslaugos nėra
teikiamos pilna apimtimi taip, kaip yra numatyta higienos normose, kadangi nėra
pakankamai pritaikytų šių paslaugų teikimui sveikatos kabinetų atitinkamų
savivaldybių teritorijoje. Be to, savivaldybės nėra pajėgios savarankiškai finansuoti
modernių ir brangių sveikatos priežiūros priemonių įsigijimą.
• Į projektą yra įtrauktos tiek ikimokyklinio, tiek mokyklinio amžiaus vaikų ugdymą
vykdančios įstaigos, tai yra iš 35 įstaigų yra 10 ikimokyklinio ugdymo paslaugas
teikiančių įstaigų bei 25 bendrojo ugdymo programas vykdančių įstaigų. Be to, penkios
įstaigos (Lazdijų r. Krosnos mokykla, Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“, Lazdijų
mokykla-darželis „Vyturėlis“, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
ir ikimokyklinio ugdymo skyrius „Linelis“ bei Druskininkų savivaldybės Leipalingio
pagrindinė mokykla ir ikimokyklinis skyrius „Liepaitė“) teikia abiejų lygių ugdymo
paslaugas, todėl juose įrengtais sveikatos kabinetais naudosis įvairaus amžiaus vaikai.
•
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Eil.Nr.

Projekto Nr.

Projekto
vykdytojas

1.

NOR-LT11SAM-01-K-02003

Vilniaus miesto
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

2.

NOR-LT11SAM-01-K-02014

Marijampolės
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

3.

NOR-LT11SAM-01-K-02004

Pasvalio rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

Paramos lėšos, Eur (Lt)

Projekto pavadinimas

246 576,47 Eur
(851 379,22 Lt)

2009–2014 m.
Norvegijos finansinės
paramos lėšos, Eur
(Lt)
209 590,00 Eur
(723 672,34 Lt)

2009–2014 m.
Norvegijos finansinės
paramos bendrojo
finansavimo lėšos,
Eur (Lt)
36 986,47 Eur
(127 706,88 Lt)

215 638,93 Eur
(744 558,09 Lt)

183 293,09 Eur
(632 874,38 Lt)

32 345,84 Eur
(111 683,71 Lt)

245 988,60 Eur
(849 349,44 Lt)

209 090,31 Eur
(721 947,02 Lt)

36 898,29 Eur
(127 402,42 Lt)

Iš viso,
Eur (Lt)

Sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus
raj. ir Vilniaus miesto
savivaldybių mokyklose /
ikimokyklinio ugdymo įstaigose
gerinimas
Sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo mokyklose ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigose
gerinimas Marijampolės
savivaldybėje
Pasvalio ir Biržų rajonų
savivaldybių mokyklose ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigose
teikiamų sveikatos priežiūros
paslaugų gerinimas
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Visuomenės sveikatos biuro
kabinetų steigimas ir
gerinimas Jonavos švietimo
įstaigose
Telšių rajono
Sveikatos priežiūros
savivaldybės
paslaugų teikimo Telšių ir
visuomenės sveikatos
Akmenės rajonų mokyklose ir
biuras
ikimokyklinio ugdymo
įstaigose gerinimas
Mažeikių rajono
Sveikatos paslaugų tinklo
savivaldybės visuomenės tobulinimas Mažeikių rajono
sveikatos biuras
savivaldybės ugdymo
įstaigose
Panevėžio rajono
Sveikatos priežiūros paslaugų
savivaldybės visuomenės teikimo Molėtų, Panevėžio ir
sveikatos biuras
Utenos rajonų mokyklose

4.

NOR-LT11SAM-01-K-02008

5.

NOR-LT11SAM-01-K-02010

6.

NOR-LT11SAM-01-K-02002

7.

NOR-LT11SAM-01-K-02011

8.

NOR-LT11SAM-01-K-02012

Lazdijų rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras

9.

NOR-LT11SAM-01-K-02005

Tauragės rajono
savivaldybės
administracija

Jonavos rajono
savivaldybės
administracija

249 925,81 Eur
(862 943,84 Lt)

212 436,94 Eur
(733 502,26 Lt)

37 488,87 Eur
(129 441,58 Lt)

243 224,10 Eur
(839 804,17 Lt)

206 740,48 Eur
(713 833,54 Lt)

36 483,62 Eur
(125 970,63 Lt)

242 674,98 Eur
(837 908,14 Lt)

206 273,73 Eur
(712 221,92 Lt)

36 401,25 Eur
(125 686,22 Lt)

246 163,03 Eur
(849 951,70 Lt)

209 238,57 Eur
(722 458,94 Lt)

36 924,46 Eur
(127 492,76 Lt)

Sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo mokyklose
ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigose gerinimas Lazdijų
rajono, Druskininkų,
Alytaus rajono ir Kalvarijos
savivaldybėse

249 546,61 Eur
(861 634,54 Lt)

212 114,62 Eur
(732 389,36 Lt)

37 431,99 Eur
(129 245,18 Lt)

Sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo Tauragės, Pagėgių ir
Plungės rajonų mokyklose ir
ikimokyklinio ugdymo įstT.

248 842,66 Eur
(859 203,94 Lt)

211 516,26 Eur
(730 323,35 Lt)

37 326,40 Eur
(128 880,59 Lt)

2015 m. balandžio 8 d. pasirašyta projekto
įgyvendinimo sutartis tarp:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos
VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Projekto tikslas – padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir teikimo
kokybę Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybės
mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose.
Projekto uždaviniai:
Pritaikyti mokyklų bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus efektyviam
sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.
Projekto tikslinės grupės – Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos
savivaldybės ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio
mokymo įstaigose ugdomi mokiniai pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, jų tėvai, mokytojai, bei kiti ugdymo įstaigų
bendruomenių nariai.

PROJEKTO VEIKLOS (1)

Sveikatos kabinetų
paprastojo remonto darbų
atlikimas

Sveikatos kabinetų
aprūpinimas sveikatos
priežiūros paslaugų
teikimui reikalinga įranga

• Bus atlikti paprastojo remonto darbai 26
sveikatos kabinetuose

• Projekte yra numatytas 35 sveikatos kabinetų
atnaujinimas: 13 sveikatos kabinetų Lazdijų
rajono savivaldybėje, 7 sveikatos kabinetai
Druskininkų savivaldybėje, 7 sveikatos
kabinetai Alytaus r. savivaldybėje ir 8
sveikatos kabinetai Kalvarijos savivaldybėje.
• Bus įsigyta 619 į pagrindinį sąrašą įtrauktų
įrangos vienetų
• Bus įsigytos 701 į papildomą sąrašą įtrauktų
įrangos vienetų "

PROJEKTO VEIKLOS (2)
 Numatomi atlikti paprastojo remonto darbai apima elektros instaliacijos remontą,

santechnikos darbų atlikimą (įskaitant praustuvių įrengimui reikalingus šalto bei karšto
vandens ir kanalizacijos įvadus), taip pat apsauginių vertikalių žaliuzių įrengimą.
Atskiruose kabinetuose taip pat numatyta atlikti grindų remontas, durų keitimas.
 Visas į projektą įtrauktas įstaigas yra numatyta aprūpinti pagrindinėmis priemonėmis,
tai sveikatos kabineto baldai ir kita įranga, priemonės skirtos visuomenės sveikatos
rizikos veiksniams įvertinti, įstaigos aplinkai įvertinti skirtos priemonės, informacinių
komunikacinių technologijų priemonės.
 Dauguma sveikatos kabinetų bus aprūpinta ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo
priemonėmis bei metodinėmis mokymo priemonėmis
 Siekiant lėšų ir įsigyjamų priemonių panaudojimo efektyvumo, įstaigos aplinkos
vertinimui skirtas priemones, taip pat atskiras papildomo sąrašo priemones yra
numatyta įsigyti po vieną atskiros savivaldybės teritorijai, kartu užtikrinant, kad šios
priemonės būtų naudojamos visuose sveikatos kabinetuose, tačiau nebūtų įsigyjamas
perteklinis paslaugų teikimui reikalingų priemonių skaičius.

MOKYKLŲ /IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ PRIEMONĖS
(1/8)
PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į PAGRINDINĮ SĄRAŠĄ
Sveikatos kabinetų baldai ir kita įranga:
•35 vnt. naujų darbo stalų;
•35 vnt. darbo kėdžių;
•35 vnt. rakinamų dokumentų spintų;
•35 vnt. veiklos priemonių ir drabužių spintų;
•63 vnt. kėdžių mokiniams atsisėsti;
•35 vnt. kušečių;
•35 vnt. širmų;
•24 vnt. praustuvių.

MOKYKLŲ /IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ PRIEMONĖS
(2/8)
PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į PAGRINDINĮ SĄRAŠĄ
Visuomenės sveikatos rizikos veiksniams įvertinti skirtos priemonės:
•34 vnt. kūno svorio ir ūgio matuoklių;
•34 vnt. kraujospūdžio aparatų;
•33 vnt. termometrų kūno temperatūrai matuoti;
•34 vnt. priemonių akių aštrumui matuoti.
Mokyklos /ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinkai įvertinti skirtos priemonės:
•4 vnt. apšvietimo lygio matuoklių;
•4 vnt. anglies dvideginio (CO2) matuoklių;
•4 vnt. oro drėgmės matuoklių;
•35 vnt. termometrų kambario temperatūrai matuoti.

MOKYKLŲ /IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ PRIEMONĖS
(3/8)
PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į PAGRINDINĮ SĄRAŠĄ
Informacinių komunikacinių technologijų priemonės:
•24 vnt. telefonų;
•34 vnt. fotoaparatų su vaizdo kortele;
•34 vnt. muzikinių centrų;
•32 vnt. spausdinimo funkciją atliekančių aparatų;
•23 vnt. kopijavimo / skenavimo funkcijas atliekančių aparatų.

MOKYKLŲ /IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ PRIEMONĖS
(4/8)
PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į PAPILDOMĄ SĄRAŠĄ
Sveikatos kabinetų baldai ir kita įranga:
•26 vnt. magnetinių lentų;
•2 vnt. interaktyvių lentų ir jos priedų.
Visuomenės sveikatos rizikos veiksniams įvertinti skirtos priemonės:
•21 vnt. svarstyklių kūno riebalų kiekiui nustatyti.
Mokyklos /ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinkai įvertinti skirtos priemonės:
•4 vnt. garso lygio matuoklių.

MOKYKLŲ /IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ PRIEMONĖS
(5/8)
PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į PAPILDOMĄ SĄRAŠĄ
Informacinių komunikacinių technologijų ir kitos priemonės:
•9 vnt. diktofonų;
•17 vnt. garso kolonėlių;
•21 vnt. išorinių kietųjų diskų;
•23 vnt. planšetinių kompiuterių;
•1 vnt. laminatorių;
•3 vnt. giljotinų.

MOKYKLŲ /IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ PRIEMONĖS
(6/8)
PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į PAPILDOMĄ SĄRAŠĄ
Žalingų įpročių prevencijos priemonės:
•18 vnt. girtumo akinių;
•7 vnt. rūkymo pasekmių modeliai;
•3 vnt. modelių rūkymo poveikiui demonstruoti;
•3 vnt. CO testerių;
•3 vnt. rūkančiojo burnos modelių;
•1 vnt. odos vėžio modelis.

MOKYKLŲ /IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ PRIEMONĖS
(7/8)
PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į PAPILDOMĄ SĄRAŠĄ
Sveikos mitybos ir nutukimo prevencijos priemonės:
•17 vnt. rekomenduojamos porcijos lėkščių;
•5 vnt. užsikimšusių arterijų modelių;
•3 vnt. mitybos piramidės dėlionių;
•6 vnt. modelių „Ką vartoja mama, vartoja ir kūdikis įsčiose“;
•3 vnt. 3D stovų „Nutukimo padariniai“;
•5 vnt. antsvorį imituojančių liemenių.
Sužalojimų prevencijos priemonės:
•13 vnt. saugaus eismo – kelio ženklų kamuolių;
•9 vnt. stalo žaidimų „Eismas“;

MOKYKLŲ /IKIMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ PRIEMONĖS
(8/8)
PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į PAPILDOMĄ SĄRAŠĄ
Kitos įvairios priemonės:
•Lytiškumo ugdymo priemonės – 17 vnt.
•Higieninių įgūdžių ugdymo priemonės – 46 vnt.
•Priemonės, skirtos psichikos sveikatai gerinti – 30 vnt.

NUMATOMA PROJEKTO NAUDA
1. Projekto įgyvendinimo metu pagerinta sveikatos kabinetų techninė ir technologinė
bazė sudarys sąlygas moderniai, inovatyviai perteikti sveikos gyvensenos žinias.
2. Darbo priemonių įvairovė sudarys sąlygas apimti įvairaus amžiaus tikslines grupes
tiek miesto, tiek kaimiškojoje savivaldybės teritorijoje besimokantiems vaikams ir
mokiniams, jų tėvams, kitiems ugdymo įstaigų bendruomenių nariams.
3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turės sąlygas didinti ugdymo įstaigų
bendruomenės narių sveikatos raštingumą organizuodami sveikatinimo užsiėmimų ciklus,
kurių metu ypatingą dėmesį skirs sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimui,
psichinės sveikatos stiprinimui, žalingų įpročių prevencijai. Tai prisidės mažinant
rizikingo elgesio atvejus, padės išsaugoti bei stiprinti sveikatą ir sudarys sąlygas socialiai
pilnaverčiam gyvenimui bei mažins ekonominius nuostolius, kurie patiriami ligų
pasekmėms šalinti.
4. Įgyvendintas projektas prisidės prie socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ !

