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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ, VILKAVIŠKIO IR KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ APRŪPINIMAS
METODINĖMIS PRIEMONĖMIS“
2020 m. rugsėjo d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 35 punktu,
16 straipsnio 4 dalimi, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus
pavaduotojo 2020 m. liepos 28 d. potvarkiu Nr. DR-20-2-2020-31 patvirtintomis Kvietimo
„Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis
priemonėmis“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą
„Sveikata“ gairėmis pareiškėjams Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (juridinio asmens kodas
305530393) dalyvavimui partnerio teisėmis įgyvendinant projektą „Šakių, Vilkaviškio ir Kazlų
Rūdos savivaldybių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“
pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“
(toliau – Projektas).
2. Finansuoti Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 26 proc. tinkamų
finansuoti ir nenumatytų ar netinkamų (jei tokių bus) Projekto dalies išlaidų, tenkančių Kazlų
Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, gavus patvirtinimą, kad Projekto įgyvendinimui
skiriama programos parama.
3. Skirti Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorių būti atsakingą už
Projekto veiklų įgyvendinimą.
4. Užtikrinti Projekto numatytų veiklų ir rezultatų tęstinumą 5 (penkerius) metus po
Projekto įgyvendinimo.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ, VILKAVIŠKIO IR KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ APRŪPINIMAS
METODINĖMIS PRIEMONĖMIS“
2020-09-17
Kazlų Rūda
Teisinis reglamentavimas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio
35 punktas nurodo, kad visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų
mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena yra valstybinė
(valstybės perduoda savivaldybėms) funkcija. Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo
agentūros direktoriaus pavaduotojo 2020 m. liepos 28 d. potvarkiu Nr. DR-20-2-2020-31
patvirtintos Kvietimo „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas
metodinėmis priemonėmis“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio
mechanizmo programą „Sveikata“ gairės pareiškėjams.
Sprendimo projekto tikslas: prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.
Teigiami rezultatai priėmus siūlomą sprendimo projektą: Kazlų Rūdos savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais dalyvaudama projekte pagal 2014–2021 m.
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ priemonę
„Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis
priemonėmis“ atliks Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos
kabinetų atnaujinimą (remontą), numatyta atnaujinti 6 ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus (Kazlų
Rūdos pradinės mokyklos, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos, Kazlų Rūdos
Kazio Griniaus gimnazijos, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos, Kazlų Rūdos ,,Elmos“
mokyklos-darželio, Kazlų Rūdos lopšelio-darželio ,,Pušelė“). Taip pat projekto metu įsigys
metodines priemones (psichinės sveikatos stiprinimui, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių
mažinimui, sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimui, informacinių komunikacinių technologijų
įrangos, kt. metodinių priemonių), reikalingų psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui
mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti. Vykdant priemonės finansavimo aprašo
reikalavimus bus vykdomos kitos veiklos, susijusios su specialistų kvalifikacijos kėlimu, siekiant
sustiprinti jų gebėjimus atpažinti vaikus ir jaunimą, patiriančius patyčias ir (arba) psichosocialines
problemas.
Finansavimo šaltiniai: projekto įgyvendinimui bus panaudotos 2014–2021 m. Europos
ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos. Preliminari projekto vertė 286 502,70 Eur.
Prašoma paramos suma 210 000,00 Eur., o jos 26 proc. (76 502,70 Eur) yra suminis visų
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savivaldybių partnerių indėlis. Planuojama biudžeto dalis Šakių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro – 41 proc., Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 41 proc.,
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 18 proc. t.y. iki 16 000 Eur. Pagal projektą
Šakių rajono savivaldybė planuoja aprūpinti darbo ir metodinėmis priemonėmis 13 kabinetų,
Vilkaviškio rajono savivaldybė – 16, Kazlų Rūdos savivaldybė – 6 kabinetus.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai: Projekto
„Šakių, Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų aprūpinimas
metodinėmis priemonėmis“ partneriai – Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(Projekto pareiškėjas), Vilkaviškio rajono savivaldybė (Projekto partneris Nr. 1), Kazlų Rūdos
savivaldybė (Projekto partneris Nr. 2).
Projekte numatytos veiklos turi būti įgyvendintos per ne ilgesnį kaip per 24 mėnesių
laikotarpį nuo projekto įgyvendinimo pradžios.
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