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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DALYVAVIMUI PROJEKTE PAGAL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS
FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „SVEIKATA“ PRIEMONĘ „GEROVĖS
KONSULTANTŲ MODELIO ĮDIEGIMAS“
2021 m. gegužės
d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu,
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, viešosios įstaigos Centrinės
projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 16 d. potvarkiu
Nr. 2021/20-2-13 patvirtintomis Kvietimo ,,Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ 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 administracijos dalyvavimui projekte ,,Gerovės
konsultantų modelio diegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio
mechanizmo programą „Sveikata“ (toliau – Projektas).
2. Sutikti, kad Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (juridinio asmens kodas
305530393) ir VšĮ ,,Mokymų sinergija“ (juridinio asmens kodas 304910827) dalyvautų partnerio
teisėmis įgyvendinant Projektą.
3. Įpareigoti Projekto partnerių atstovus pateikti projekto paraišką.
4. Užtikrinti gerovės konsultanto paslaugų teikimą Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Projekto
rezultatų tęstinumą, gerovės konsultanto išlaikymą 5 (penkerius) metus po Projekto įgyvendinimo.
5. Įpareigoti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus su projekto
rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus.
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 KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DALYVAVIMUI PROJEKTE PAGAL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS
FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „SVEIKATA“ PRIEMONĘ „GEROVĖS
KONSULTANTŲ MODELIO ĮDIEGIMAS“
2021-05-17
Kazlų Rūda
Teisinis reglamentavimas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18
punktas nurodo, kad savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas, parama
savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai yra savarankiška savivaldybės funkcija. Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nurodo, kad iš savivaldybės biudžeto
išlaikomos biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba. Taip pat
vadovaujamasi viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo
2021 m. balandžio 16 d. potvarkiu Nr. 2021/20-2-13 patvirtintomis Kvietimo ,,Gerovės konsultantų
modelio įdiegimas“ pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo
programą ,,Sveikata“ gairėmis pareiškėjams.
Sprendimo projekto tikslas: prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.
Teigiami rezultatai priėmus siūlomą sprendimo projektą: jei pagal pateiktą paraišką bus
skirta finansinė parama, planuojama pradėti teikti gerovės konsultanto paslaugas Kazlų Rūdos
savivaldybėje. Tikslinė grupė arba klientai – suaugę asmenys nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi
streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai. Modelį
ištobulinus ir išbandžius su suaugusiais asmenimis, galima numatyti paslaugų teikimą ir vaikams nuo
16 metų.
Pagal priemonę finansavimas bus teikiamas šioms veikloms: 1) gerovės konsultantų paslaugos
teikimo vietų įrengimas; 2) gerovės konsultantų paslaugos teikimas; 3) veiklos ir iniciatyvos,
didinančios gerovės konsultanto paslaugos viešinimą Kazlų Rūdos savivaldybėje, klientų pritraukimą
ir gerovės konsultanto paslaugų patrauklumo didinimą.
Projekto metu privalomas gerovės konsultanto įdarbinimas ne mažesniu nei 0,5 etato krūviu.
Kandidatai į gerovės konsultantų mokymo programą privalo turėti sveikatos arba socialinių mokslų
krypčių ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinio laipsnio (arba jam prilygstantį) išsilavinimą.
Privaloma numatyti ne mažiau kaip vieną papildomą kandidatą į gerovės konsultantus.
Projektu turi būti pasiektas paraiškoje suplanuotas paslaugas gavusių asmenų skaičius projekto
įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto įgyvendinimo termino pabaigos.
Projektui įgyvendinti bus suremontuotos patalpos gerovės konsultanto kabineto veiklai (iki 15
proc. nuo visų projekto išlaidų), įsigyta įranga ir metodinės priemonės darbo vietai aprūpinti
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(ilgalaikis turtas iki 15 proc. nuo visų projekto išlaidų), suteikti mokymai tarpinstitucinio
bendradarbiavimo partneriams (ne mažiau 4 organizacijoms), suorganizuota klientų pritraukimo ir
gerovės konsultanto paslaugų patrauklumo didinimo kampanija (ne mažiau 5 veiklos), įdarbintas
gerovės konsultantas (ne mažiau 0,5 etato).
Finansavimo šaltiniai. Projekto įgyvendinimui bus panaudotos 2014–2021 m. Europos
ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos. Bendras projekto biudžetas iki 142 000 Eur.
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 100
procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
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