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2021 m. birželio   d. Nr. B-ĮV-

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir

4 punktais, Sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo

ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. B-ĮV-346 „Dėl sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis,

pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 17, 22 punktais ir

atsižvelgdamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2021 m. birželio

2 d. protokolą Nr. 3:

1. P a s k i r s t a u Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo

specialiosios programos lėšas, skirtas sveikatos apsaugos srities projektams finansuoti 2021 metais,

šiems sveikatos apsaugos srities projektams finansuoti:

Eil.

Nr.

Programos projekto

pavadinimas
Pareiškėjas

Programos

projektui

įgyvendinti

skiriama

suma, Eur

1.
„Aktyviai judu, nes pats sau

rūpiu“

Šokio studija „Šokantys bateliai“ 700

2.
„Augu sveikas“ Vilkaviškio r. Alvito mokykla-

daugiafunkcis centras

540

3.
„Sveika gyvensena – ne mada, o

būtinybė 10“

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“

gimnazija

550

4.
„Sveikatą stipriname kartu“ Vilkaviškio rajono Kybartų 

socialinių paslaugų centras

700

5.
„Sveika siela – sveikas kūnas“ Vilkaviškio Trečiojo amžiaus

universitetas

700

6.
„Sveikas vaikas – mūsų ateitis“ Vilkaviškio Salomėjos Neries

pagrindinė mokykla

700

7.
„Sveikas kūnas – šviesios

mintys“

Vilkaviškio rajono Kybartų

lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

550

8.
„Sveikas vaikas – laimingas

vaikas“

Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų

lopšelis-darželis ,,Kregždutė“

700

Elektroninio dokumento nuorašas



9.

„Diena be kompiuterio“ Valstybinės sienos apsaugos

tarnyba prie Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos (Pagėgių

pasienio rinktinė Vištyčio pasienio

užkarda)

450

10.
„Sveikata – teisingas požiūris“ Vilkaviškio rajono Kybartų

Kristijono Donelaičio gimnazija

700

11.
 „Sveikatingumo ugdymas ir

mokymas plaukti“

Vilkaviškio rajono sporto mokykla 700

12.
„Pamilk save II ir III“ Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo

klubas

700

13.

„Bendrijos narių, sergančių

lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis

bei nutukimo, sveikatos

išsaugojimas ir stiprinimas

profilaktiškai“

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų

Piligrimų bendrija ,,Suartėkim“

700

14. „Žingsniai sveikatos link“ Čyčkų kaimo bendruomenė 700

15.  „Sveikas vaikas – vartai į ateitį“ Vilkaviškio pradinė mokykla 700

16.

Psichoaktyvių medžiagų

vartojimo prevencijos programa

,,Gyvenimas be svaigalų“

Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės

sveikatos priežiūros centras

700

17. „ANTIvirusas“ Vilkaviškio kultūros centras 550

18.
„Judėjimas sveikata“ Vilkaviškio rajono neįgaliųjų

draugija

700

19. „Sveikos gyvensenos link“ VšĮ Impulsus 700

20.
„Bočia – sportas visiems“ Vilkaviškio socialinės pagalbos

centras

510

21.
„Sveikatingumo rytmečių

karavanas mažiukams“

Sūduvos regiono kultūros ir sporto

centras

700

22.
 „Rūpinkimės ne tik savo, bet ir

kitų sveikata“

Vilkaviškio onkologinių ligonių

asociacija ,,Viltis“

700

23.
„Būk sveikas 2021“ Viešoji įstaiga Kybartų pirminės

sveikatos priežiūros centras

550

24. „Sveiki dantys – žavi šypsena“ IĮ ,,Dentasima“ 700

25.
„Jei teisingai mąstau ir sportuoju

– sveiką gyvenseną laiduoju“

Vilkaviškio šachmatų klubas

,,Širvinta“

650

Iš viso: 16 250

2. N e s k i r i u finansavimo Vištyčio regioninio parko direkcijai projektui ,,Lauko sūpynės

įsigijimas ir įrengimas Vištyčio stovyklavietėje, Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav.“ įgyvendinti, nes

projekto paraiška surinko mažiau kaip  50 balų vidurkio.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

 Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Parengė

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė
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