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                                                                                      Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos
                                                                                      plano 4 programos „Sveikatos apsaugos programa”  4.1.3.03
                                                                                      priemonės „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas” 
                                                                                      finansavimo tvarkos aprašo          1 priedas
                                                                                      
                                                                           

PARAIŠKA
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMS GAUTI PAGAL 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2016–2018 METŲ VEIKLOS 
PLANO 4 PROGRAMOS „SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA” 4.1.3.03 PRIEMONĘ 

„VISUOMENĖS SVEIKATOS PROJEKTŲ VYKDYMAS“
 

1. Duomenys apie paraiškėją:
Pareiškėjo pavadinimas Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Pareiškėjo teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga

kodas 304156341
adresas:
gatvė, namo 
numeris, pašto 
indeksas, vietovė

Jono Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai

tel. 86 40 47 123; 86 88 02 285
faksas
el. p. adresas vsbiuras.anyksciai@gmail.com; 

linapagaliene.avsb@gmail.com 
bankas „Swedbank“, AB, Anykščių filialas
banko kodas 73000

Pareiškėjo rekvizitai

sąskaitos numeris LT 657300010145548259

2.  Duomenys apie projektą, kuriam prašoma parama:
Projekto pavadinimas Sveikatingumo šventė „Sveikata 2016“ Dainuvos slėnyje Anykščiuose
Bendra projekto vertė 
Eurais

1500,00

Prašoma parama Eurais 1500,00
Projekto įgyvendinimo 
trukmė (mėn.)

3 mėnesiai

Projekto pradžia Gegužės 1 d.
Projekto pabaiga Liepos 1 d.
Projekto vadovas Lina Pagalienė

3. Duomenys apie projekto partnerį (-ius):
Ar projektas turi partnerį 
(-ius)

          Taip                                   Ne       

Jei taip, pateikiami 
partnerio rekvizitai ir 
trumpai aprašomas jo 
vaidmuo projekte

mailto:vsbiuras.anyksciai@gmail.com
mailto:linapagaliene.avsb@gmail.com
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4. Projekto santrauka (ne daugiau 0,5 puslapio):
4.1. Projekto tikslas (-ai) Šio projekto  tikslas – masinio sveikatingumo renginio „Sveikata 2016“ 

organizavimas, siekiant skatinti sveiką gyvenseną tarp Anykščių rajono 
savivaldybės gyventojų ir miesto svečių.

4.2. Projekto uždaviniai 1. Mokyti(s) gyventi sveikai, ugdyti(s) sveikos gyvensenos įgūdžius.
2. Stiprinti bendruomenės narių sveikatą.
3. Skleisti sveikos gyvensenos idėjas Anykščių bendruomenės nariams 
ir miesto svečiams.
4. Ugdyti poreikį turiningiau, įdomiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį.

4.3.  Projekto esmės 
aprašymas 

Pastaruoju metu sveika gyvensena tampa viena iš svarbesnių tendencijų 
Lietuvoje: ekologiški produktai, sveika mityba, sveikatingumo, savęs 
pažinimo, blaivybės temos sulaukia vis didesnio dėmesio, žmonės 
intensyviai ieško informacijos, bendraminčių, buriasi į judėjimus, 
formuojasi bendruomenės. 
Šiuo sveikatinimo projektu, siekiame išmokyti visuomenę sveikai 
maitintis, ugdyti sveiką gyvensena ir teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą. 
Žadame stiprinti bendruomenės narių sveikatą. Skleisime sveikos 
gyvensenos idėjas organizuodami sveikatingumo šventę „Sveikata 
2016“ Dainuvos slėnyje Anykščiuose. Šventėje turėsime proga pažaisti 
burbulų futbolo žaidimą, vyks ir kiti žaidimai: žaibo turnyras – „Sveika 
gyvensena“, laimės šulinys „Ar žinai kas sveika?“ ir „Ekoženklų 
labirintas“. Vyks tinklinio varžybos, kuriose planuojamos 3 komandos. 
Vyks kineziterapijos užsiėmimai mamai ir vaikui bei savivaldybės 
gyventojams ir svečiams, kuriuos ves „Helona“ sporto medicinos 
specialistai bei išgirsime sporto medicinos gydytojo pranešimą apie 
sporto naudą, dažniausiai daromas klaidas ir traumų prevenciją. 
Turėsime  šiaurietiškojo ėjimo treniruotes per kurias bus proga 
susipažinti su šiauritiško ėjimo technika „Alfa“. Nevyriausybinė 
organizacija „Pagalvok, kai perki“ skaitys paskaitas apie kenksmingas 
chemines medžiagas kasdieniniuose produktuose ir taip sužinosime apie 
sveikesnių prekių įsigijimą. Šventės dalyviai galės dalyvauti vidinės 
harmonijos, savęs ir psichinės sveikatos suvokimo užsiėmimuose ir 
konsultacijose, kuriuos ves savigydos studijos „Souls“ specialistai. Bus 
galima rinktis iš tokių užsiėmimų: Bachata, Marengue, Zouk, Kizomba, 
Sielos šokis, AŠ ESU terapija. 
Sveika gyvensena yra tiesiogiai siejama su saugesniu, sveikesniu ir 
ilgesniu gyvenimu. Sveikatinimo veiklos ramina nervų sistemą, padeda 
įveikti stresą, depresiją, gerina miegą. Judėjimo nauda ženkli ir jaunam, 
ir senam. Be to, judrūs užsiėmimai padeda puikiai praleisti laisvalaikį su 
šeima ir draugais.
Projektas suburs Anykščių savivaldybės bendruomenės narius, miesto 
svečius, kuriuos vienija bendras tikslas: žmonės džiaugiasi aktyvia 
veikla gryname ore, įgyja informacijos apie sveikatą palaikančius ir 
sveikatą stiprinančius veiksnius. Renginyje bendruomenės nariai 
dalyvauja šeimomis - ugdomas poreikis turiningai ir sveikai praleisti 
laisvalaikį, žmonės tampa daug laimingesni, energingesni ir sveikesni.

4.4. Atitikimas priemonės 
prioritetams/remiamoms 
veiklos sritims

4.1.3.03 priemonė „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“
Projektas atitinka finansuojamas veiklos sritis:
4.7. sveikatingumo ir masinių renginių organizavimas;
4.9. gyventojų  sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas.
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5. Projekto rezultatai bei jų įgyvendinimo rodikliai:
Rezultato pavadinimas Matavimo vienetas Pastabos

Sveikatingumo šventė „Sveikata 2016“ Dainuvos 
slėnyje Anykščiuose 2016 m

Apie 1000 dalyvių

6. Projekto tvarkaraštis (žymėjimas: X – jei projekto veikla vykdoma):
MėnesiaiVeikla

(ką konkrečiai nuveiksite, siekdami tikslo ir 
įgyvendindami uždavinius) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Konkrečiai sudėliosime šventės pasirodymus 
bei aptarsime detales su jų organizatoriais. X
2. Reklamuosime renginį ir kviesime į jį svečius 
visuomeninėmis informavimo priemonėmis: 
žiniasklaida, internetu, lankstinukais, plakatais. X
3. Parengsime renginio užduotis: sugalvosime 
klausimus ir nupirksime prizus. X
4. Sveikatingumo šventės “Sveikata 2016” 
įgyvendinimas Dainuvos slėnyje. X
5. Parengsime renginio apžvalgą ir ataskaitą. X

7. Projekto biudžetas:

Eil.
Nr. Išlaidų pavadinimas Mato 

vienetai
Kaina
Eurais Kiekis Suma   

Eurais

Iš 
savivaldybės 

prašoma suma 
Eurais

1. Paskaitos 1 vnt.  150,00
100,00

2 vnt. 250,00 250,00

2. Burbulų futbolo žaidimui 
nuoma

1 val. 46,66 3 val. 140,00 140,00

3. Bachata, Marengue, Zouk, 
Kizomba, Sielos šokis, AŠ 
ESU terapija, individualios 
konsultacijos

1 vnt. 50,00 8 vnt. 400,00 400,00

4. Kineziterapijos užsiėmimai 1 vnt. 30,00 2 vnt. 60,00 60,00
5. Kanceliarinių prekių 

įsigijimo išlaidos
1 vnt. 1,00 100 vnt. 100,00 100,00

6. Viešinimo išlaidos 1 vnt. 20,00 4 vnt. 80,00 80,00
7. Sveikatinimo bazės 

parengimo renginiui išlaidos
1 vnt. 40,00 3 vnt. 120,00 120,00

8. Daiktiniai prizai Medaliai
Taurės

Diplomai
Atminimo 
dovanos

2,50
11,00
0,60
7,00

18 vnt.
6 vnt.
50 vnt.
30 vnt.

45,00
66,00
30,00
210,00

45,00
66,00
30,00
210,00

9. Komisinis mokestis už 
banko dokumentų, susijusių 
su projekto veiklomis, 
tvarkymą

1 vnt. 0,50 20 vnt. 10,00 10,00

Iš viso: 1511,00 1511,00
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8. Biudžeto pagrindimas:
Eil. 
Nr.

Išlaidų pavadinimas Pagrindimas

1. Paskaitos 1. Specialistai visuomenei pasakoja apie 
kosmetikoje, vaikų priežiūros priemonėse, žaisluose 
pasitaikančias pavojingas chemines medžiagas, 
kaip jas atpažinti, kaip išsirinkti saugesnę 
kosmetiką. Dalyviai sužinos ar žaislai, su kuriais 
žaidžia mūsų vaikai, yra saugūs. Moterys turės 
išskirtinę galimybę patyrinėti turimų produktų ir 
priemonių etiketes, sužinoti jų sudedamąsias dalis. 
Dalyviams bus dalinami patarimai kaip pasirinkti 
saugesnes prekes ir maisto produktus.
2. „Helona“ sporto medicinos gydytojas 
supažindins dalyvius su sporto nauda, dažniausiai 
daromomis klaidomis bei traumų prevencija. 

2. Burbulų futbolo žaidimui nuoma Įdomus ir naudingas laisvalaikio praleidimo būdas 
kuris padės ugdyti teigiamą požiūrį į fizinį 
aktyvumą.

3. Bachata, Marengue, Zouk, Kizomba, 
Sielos šokis, AŠ ESU terapija, 
individualios konsultacijos

Vidinės harmonijos, savęs ir psichinės sveikatos 
suvokimo užsiėmimai, konsultacijos bei galimybė 
muzikos šokio ritmu atsipalaiduoti nuo kūno ir 
proto įtampos.

4. Kineziterapijos užsiėmimai Visuomenė išmoks kaip stiprinti visą kūną fiziniais 
pratimais.

5. Kanceliarinių prekių įsigijimo 
išlaidos

Popierius (spalvotas ir diplomams), spausdinimo 
dažai, rašikliai.

6. Viešinimo išlaidos Lankstinukai, plakatai, pranešimas per radiją.
7. Sveikatinimo bazės parengimo 

renginiui išlaidos
Streso lygio matuoklis, kėdžių nuoma, apranga, 
manekenas.

8. Daiktiniai prizai Diplomams: rėmeliai, spausdinimas. 
Atminimo dovanos: vandens gertuvės, tinklinio ir 
futbolo kamuoliai, vandens buteliukai, termosiukai 
– gertuvės, kepurėlės.

9. Komisinis mokestis už banko 
dokumentų, susijusių su projekto 
veiklomis, tvarkymą

Mokesčiai už pervedimus banke.

9. Kokiems fondams ar programoms pateiktos paraiškos susijusios su šiuo projektu (pildoma, 
jei pateikta):

Fondas, programa Gauta, laukiama 
atsakymo Paramos suma, EUR

10. Informavimo apie projektą ir projekto viešinimo priemonės (kaip bus skleidžiama 
informacija apie projekto vykdymą):

Viešinimo priemonės pavadinimas Kokia konkreti veikla bus 
viešinama

1. Anykščių rajono savivaldybės internetinis tinklalapis Skelbimai su renginio programa 
ir renginio apžvalga

2. Anykščių turizmo informacijos centras Skelbimai su renginio programa
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3. Anykščių miesto žiniasklaidos portalai Skelbimai su renginio programa 
ir renginio apžvalga

4. Plakatai mieste ir įstaigose Skelbimai su renginio programa
5. Informacija socialiniame tinkle „Facebook“ Skelbimai su renginio programa

11. Priedai (pateikiami pagal reikalavimus konkrečiai priemonei):
Priedo pavadinimas Lapų skaičius

Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo kopija 2
Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 
nuostatų kopija

8

Projekto vadovo gyvenimo aprašymas, išsilavinimų dokumentų 
kopijos

4

Paraiškos elektroninė versija 19

Projekto  vadovas          ____________       __Lina Pagalienė_______               _____________
                                            (parašas)           (vardas ir pavardė)         (data)

A. V.
Finansininkas                 ____________       __Gitana Zaikauskienė__               _____________
                                            (parašas)                 (vardas ir pavardė)                              (data)

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš, žemiau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad:
- visa informacija, pateikta paraiškoje gauti finansinę paramą ir visuose jos prieduose (toliau – 

paraiška), yra teisinga;
- pateikdamas šią paraišką, esu susipažinęs su visomis paramos teikimo sąlygomis, prioritetais ir 

apribojimais, žinau atsakomybę ir padarinius, šių sąlygų nesilaikius; 
- paraiškoje nurodytą projektą ketinama įgyvendinti taip, kaip nurodyta šioje paraiškoje ir jos 

prieduose; 
- esu tiesiogiai atsakingas už projektą ir už teikiamos paramos projektui tinkamą valdymą;
- prašoma parama yra būtina projektui įgyvendinti;
- vykdysiu reguliarią projekto įgyvendinimo stebėseną tam, kad užtikrinčiau projekto įgyvendinimą ir 

rezultatų tęstinumą, kaip numatyta paraiškoje;
- tinkamai informuosiu Anykščių rajono savivaldybės administraciją apie bet kokius duomenų, veiklų 

pasikeitimus ir bet kokius kitus pasikeitimus, nukrypimus, vykdant projektą;
- sutinku, kad projektas būtų reguliariai stebimas ir tikrinamas;
- sutinku, visiškai atsiskaityti už suteiktą finansinę paramą projektui pasibaigus; 
- įsipareigoju tinkamai nustatyta tvarka saugoti ir pateikti Anykščių rajono savivaldybės administracijai 

bet kokius dokumentus, susijusius su projektu;
            įsipareigoju Anykščių rajono savivaldybės administracijos prašymu pateikti papildomą informaciją 
(dokumentus), kuri leistų visapusiškai atlikti projekto vertinimą.
Pareiškėjo vardu:
Vardas, pavardė: Lina Pagalienė Parašas

Pareigos: Anykščių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro direktorė
Data: 2016 – 03 - Vieta: J.Biliūno g. 23, Anykščiai

_______________________
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