
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos  

projektų finansavimo tvarkos 

1 priedas 

 

_________________ ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS – DARŽELIS___________ 
 (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos, institucijos pavadinimas) 

_290228030,_Tekstilininkų g. 5, Juodupė, LT - 42467, tel. 57162, juodupesdarzelis@gmail.com__ 
(kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas) 

 

PARAIŠKA 

DĖL DALYVAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS 

RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO RĖMIMO 

PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSE 

 

____2017-02-23__Nr. ___________ 
                      (data) 

 
1. Projekto pavadinimas   “SVEIKATOS TAKELIU“ – 10 

 

2. Informacija apie projekto teikėją (įstaigą, organizaciją) 

Adresas:                                         Tekstilininkų g. 5 

Miestas ir pašto indeksas:              Juodupė, Rokiškio r., LT - 42467 

Telefonas:                                       8 458 57162 

Faksas:                                            8 458 57162 

Elektroninis paštas:                        juodupesdarzelis@gmail.com 

Interneto puslapis:                          http://www.juodupesdarzelis.lt 

Banko rekvizitai (banko pavadinimas, adresas, kodas, sąskaitos numeris): 

                                Dnb Nord bankas, kodas 40100, sąsk. nr. LT 49 4010 0415 0026 5617 

 
3. Informacija apie projekto koordinatorių 
Vardas ir  pavardė                          Reda Jasiūnienė 
Darbovietės pavadinimas               Rokiškio r., Juodupės lopšelis-darželis 
Pagrindinės pareigos                      auklėtoja 
Pareigos organizacijoje                  auklėtoja 
Darbovietės adresas                       Tekstilininkų g. 5, Juodupė, Rokiškio r., LT - 42467 
Telefonas                                        8 604 02180 
Faksas  
Elektroninis paštas                        redusiukas@gmail.com 
 
4. Projekto įgyvendinimo partneriai 
Nurodykite projekto vykdymo partnerius (valstybės ar savivaldybės įstaigos, policijos komisariatai, 
nevyriausybinės organizacijos) ir rėmėjus (užsienio šalių fondai, privatūs asmenys) 
Glaustai apibrėžkite organizacijos/institucijos vaidmenį projekte 
 
Projekto vykdymo partneriai – Rokiškio rajono kaimiškieji darželiai. Juos lankantiems vaikams 
parodome savo paruoštus spektakliukus, dalinamės gerąja patirtimi. Juodupės bibliotekoje 
eksponuojame savo darbelius, piešinukus. Čia juos gali pamatyti visi bibliotekos lankytojai. 
 

1. Juodupės lopšelio-darželio bendruomenė: auklėtojos, darbuotojai, ugdytiniai, jų tėveliai. 
Buveinės adresas: Tekstilininkų g. 5, Juodupė. 



Telefonas:  8 458 57162 
Bendradarbiavimo statusas: susitarimas. 
2. Obelių lopšelis-darželis. 
Buveinės adresas: Stoties g. 29, Obeliai, Rokiškio r. 
Telefonas: 8 458 78805 
Bendradarbiavimo statusas: susitarimas. 
3. Kavoliškio darželis-mokykla. 
Buveinės adresas: Sodo g. 1, Kavoliškio k., Rokiškio r. 
Telefonas: 8 458 68138 
Bendradarbiavimo statusas: susitarimas. 
4. Juodupės miestelio biblioteka. 
Buveinės adresas: Tekstilininkų g. 5, Juodupė. 
Telefonas: mob. 8 670 34205 
Bendradarbiavimo statusas: susitarimas. 

 

5. Informacija apie projektą: 

5.1. Ar projektas vykdytas ankstesniais metais (nurodyti pavadinimą ir metus) 

Projektas „Sveikatos takeliu“ vykdomas jau 10-tus metus. ( nuo 2008 metų). 

 

5.2. Siūlomos spręsti problemos aktualumas Rokiškio rajono savivaldybėje ( ne daugiau kaip 20 

sakinių) 

        Didelis ikimokyklinio amžiaus vaikų sergamumas, ypač dažnai serga vaikai lankantys 

darželius. Ne visi tėvai tinkamai pasirūpina vaikų higiena, darželyje kiekvienais metais atsiranda 

vaikų, turinčių utėlių, kaikurie tėvai atveda į darželį sloguojantį, kosintį ar viduriuojantį vaiką.  

Kaimo darželiuose nemažai yra vaikų iš socialinės rizikos šeimų, kuriose vaikai neįgauna 

reikalingų sveikatai higienos, mitybos įgūdžių. Be to yra daug vaikų, kurių labai silpna imuninė 

sistema, atėję į darželį, po kelių dienų, vėl serga. Tikimės, kad vykdydami šį projektą, prisidedame 

prie vaikų sveikatos stiprinimo, suteikiame nemažai reikalingos informacijos apie sveiką gyvenseną, 

higieną, stipriname vaikų imuninę sistemą.______ 

 

5.3. Kokią prioritetinę Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos kryptį atitinka parengtas projektas? 

__________________ Užkrečiamų ligų profilaktika____________________________________ 

 

6. Projekto tikslas (išspręsti tam tikrą problemą) 

6.1. Sveikos gyvensenos ugdymas, vaikų sveikatos stiprinimas, grūdinimas. 

6.2. Taisyklingų higienos įgūdžių formavimas. 

 

7. Projekto uždaviniai (specifiniai uždaviniai), kurie bus įgyvendinti siekiant projekto tikslo: 

7.1. Gilinti darželio bendruomenės žinias apie sveikatą palaikančius ir stiprinančius veiksnius: 

mitybą, fizinį aktyvumą, higieną, grūdinimą, poilsį. 

7.2. Stiprinti vaikų sveikatą, imuninę sistemą organizuojant veiklas. 

7.3. Sumažinti/ panaikinti pedikuliozės atvejus darželyje. 

7.4. Pratinti vaikus laikytis asmens higienos: praustis, plauti rankas, prižiūrėti drabužių švarą. 

 

8. Projekto dalyviai. Kokioms visuomenės grupėms reikšmingas projekto įgyvendinimas 

(įvardinti tikslinę projekto grupę)_ 

______ Projektas skirtas lopšelio-darželio bendruomenei: apie 70 vaikų, jų tėvams, 22 darželio 

darbuotojams. Vaikų amžius nuo 3 iki 7 metų. 

 

 

 



9. Trumpas projekto veiklos planas (ne daugiau kaip 10 sakinių) 
   Projekto metu bus vykdomos sveikatinimo veiklos vaikams: sporto šventės, įvairios veiklos 
grupėse, spektakliukai apie asmens higieną, sveiką gyvenseną, išvykos, žaidimai lauke. Judrių 
veiklų metu bus stiprinama vaikų fizinė sveikata, vaikai grūdinami. Auklėtojos ir sveikatos 
priežiūros specialistė skaitys pranešimus tėvams apie užkrečiamas ligas ir kaip jų išvengti. 
Gaminsime lanstinukus ir stendų medžiagą apie vaikų sveikatos stiprinimą, sveiką mitybą, 
užkrečiamas ligas ir jų prevenciją tėveliams. Rengiamos vaikų, auklėtojų ir tėvelių piešinių ir 
darbelių parodėlės. Projektas bus vykdomas kelis mėnesius (lopšelio-darželio darbo metu). 
9.1. Detalizuoti projekto vykdymo vietą. Projektas bus vykdomas Juodupės lopšelyje-darželyje. 
9.2. Projekto vykdymo trukmė (nuo kada vykdomas, ar projektas tęstinis). Projektas vykdomas 
jau 10-tus metus (nuo 2008 metų). 
9.3. Projekto vykdymo veiksmų sąrašas (nuoseklus eigos aprašymas):  
 

Veiksmų sąrašas  

(planuojami atlikti darbai) 

Mėnuo Atsakingas vykdytojas Pastabos 

1. “Rankyčių šokis” balandis grupių auklėtojos šokio metu vaikai atliks 

taisyklingo rankų 

plovimo judesius, tai 

padės vaikams įsiminti, 

kaip reikia plauti rankas 

2. Veikla grupėse “Švarus 

vaikutis” 

balandis grupių auklėtojos vaikams grupėse bus 

kalbama apie asmens ir 

drabužių higieną, 

piešiami piešinukai, 

žiūrimas filmukas. 

3. “Sveikatos takelis” gegužė auklėtoja R. Jasiūnienė bus gaminami takeliai  su 

skirtingomis 

medžiagomis (kaštonai, 

smėlis, akmenukai, 

vanduo…), vaikai 

basomis kojomis keliaus 

“Sveikatos takeliu” 

4. Sporto šventė “ Augu 

sveikas ir stiprus” 

gegužė auklėtoja V. Antonova sportuosime ir žaisime 

judrius žaidimus lauke 

5. Išvykos į gamtą “Aš gamtos 

vaikas” 

gegužė-

birželis 

grupių auklėtojos keliausime su vaikais į 

gamtą, žaisime lauke, 

vaišinsimės 

6. Paskaita įstaigos 

bendruomenei “Užkrečiamų 

ligų profilaktika ir jų 

valdymas” 

rugpjūtis sveikatos priežiūros 

specialistė  

A. Sakalauskienė 

skaitysime pranešimą 

bendrame tėvų 

susirinkime, ruošimės 

naujiems mokslo metams 

7. Sporto šventė  

“ Rudenėlio pokštas” 

rugsėjis auklėtoja  

D. Verslovienė 

sportuosime ir žaisime 

judrius žaidimus lauke 

8. Sulčių fiesta spalis grupių auklėtojos vaikai kartu su 

auklėtojomis spaus sultis 

iš įvairių vaisių ir 

daržovių, ragaus jas, 

kalbės apie sulčių naudą 

9. Paskaita įstaigos 

bendruomenei “ Kaip išvengti 

utėlių ir jų atsikratyti” 

spalis sveikatos priežiūros 

specialistė  

A. Sakalauskienė 

skaitysime pranešimą 

bendrame tėvų ir darželio 

darbuotojų susirinkime 



10.Veikla grupėse “Nori būti 

sveikas – maitinkis sveikai” 

spalis grupių auklėtojos vaikai su auklėtojomis 

išsiaiškins kas yra 

vitaminai, kur jie 

“gyvena”, dėlios sveiko 

maisto piramidę, rinks 

sveiko maisto receptus 

irk t. 

11. Spektaklis vaikams 

“Kosuliukas ir Čiauduliukas” 

spalis auklėtoja L. Marozienė spektakliuką parodysime 

savo darželio vaikams, 

bei nuvažiuosime 

parodyti į kitus 

kaimiškuosius darželius 

12. Viktorina “STOP – kažkas 

čia negerai” 

lapkritis auklėtoja R. Jasiūnienė viktorina 5-7 metų 

vaikams apie sveiką 

gyvenseną, higieną, 

žaidimai ir užduotėlės 

13. Veikla grupėse “Geros ir 

blogos bakterijos bei virusai” 

lapkritis grupių auklėtojos vaikams vėl priminsime 

apie asmens higieną, 

aiškinsimės apie gerąsias 

ir blogąsias bakterijas bei 

virusus 

14. Paskaita įstaigos 

bendruomenei “Gripas, kaip 

apsaugoti save ir kitus” 

gruodis sveikatos priežiūros 

specialistė  

A. Sakalauskienė 

skaitysime pranešimą 

bendrame tėvų ir darželio 

darbuotojų susirinkime 

15. Projekto “Sveikatos 

takeliu” – 10 apibendrinimas 

gruodis auklėtoja R. Jasiūnienė anketos tėvams, skaidrių 

paruošimas ir pristatymas 

16. Stendų medžiaga ir 

lankstinukai sveikatos 

temomis. 

balandis-

gruodis 

auklėtoja R. Jasiūnienė tėvų ir darželio 

darbuotojų švietimas visą 

projekto vykdymo 

laikotarpį 

 

10. Įnašas į projektą 

8.1. Projekto įgyvendinimui iš viso reikia 530 Eur. 

8.2. Iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prašoma skirti suma 240 Eur. 

8.3. Įstaigos lėšos 190 Eur. 

8.4. Kitos lėšos  100 Eur. 

 

11. Detalus paprastųjų lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti, apibūdinimas 

(Nurodyti, kokioms veikloms yra prašomos skirti lėšos, kokia jų suma, nurodyti administracines 

išlaidas) 

Kokioms veikloms 

prašoma lėšų 

Lėšos iš Visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios 

programos, 

Eur. 

Įstaigos lėšos, 
Eur. 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai, 

Eur. 

 

Iš viso, 

Eur. 

Kanceliarinėms 

prekėms 

40 40 - 80 



Popierius lankstinukams, 

stendams, rašymo ir 

piešimo priemonės. 

20 20 - 40 

Lėšos fotoprekėms: 

nuotraukoms, 

fotostendui. 

20 20 - 40 

Renginiams 

 

50 100 100 250 

Prizai, suvenyrai, 

dovanėlės. 

50 50 -  

Maistas ir kelionės 

išlaidos. 

- 50 100  

Higienos prekėms ir 

medikamentams 

 

150 50 - 200 

Popieriniai rankšluosčiai, 

servetėlės, muilas, 

šluostės ir kt. 

50 50 -  

Vaistai nuo pedikuliozės 

ir šukos. 

100 - -  

Iš viso: 240 190 100 530 

 
12. Laukiami rezultatai 
12.1. Projekto tęstinumo galimybės   __ Projektas bus tęsiamas per sveikatos saugojimo________ 
kompetencijos integravimą į ugdymo procesą. Didesnis dėmesys bus skiriamas rūpinimuisi vaiko 
sveikata. Pedagogės galės naudotis surinkta informacija šviečiant tėvus ir vaikus.__ 
 
12.2. Suteiktų paslaugų apimtis (rodikliai, apskaičiuojami matavimo vienetais). Pvz. dalyvavusiųjų, 
gavusiųjų  paslaugų skaičius, paskaitų, seminarų skaičius. 
Projekte dalyvaujančių vaikų skaičius – 70; projekte dalyvaujančių suaugusių skaičius – 100;__ 
anketų, apklausų skaičius – 1; organizuotų renginių skaičius – 14._________________________ 
 
12.3. Projekto poveikio įvertinimas. 
Projekto poveikį įvertinsime atliktdami anketinę apklausą, pagal dalyvių skaičių renginiuose, 
bendraujant su projekto dalyviais. 
 
13. Visuomenės informavimas. (nurodyti, kokiu būdu bus informuojama bendruomenė apie 
vykdomą projektą). 
 
13.1. Talpinama medžiaga grupių stenduose; 
13.2. Informacija įstaigos internetinėje svetainėje http://www.juodupesdarzelis.lt  
13.3. Susirinkimų metu. 
 

14. Projekto teikėjo disponuojami resursai 
14.1  Projekto teikėjo aprašymas (materialinė bazė, gaunama finansinė parama). 
Juodupės lopšelis-darželis įsteigtas 1963 metais. Jis įsikuręs šalia parko, gyvenvietės centre. Tame 
pačiame pastate veikia viešoji biblioteka. Darželį lanko ne tik juodupėnų vaikai, bet atvažiuoja ir iš 
aplinkinių kaimų. Darželyje yra lopšelio, 2 ikimokyklinio amžiaus ir 1 priešmokyklinio amžiaus 
vaikų grupės. Naudojamės 5 kompiuteriais, spausdintuvu, kopijavimo aparatu, turime projektorių. 
Turime sporto salę, lauko aikšteles. Galime naudotis Juodupės miestelio sporto aikštele. Lopšelyje-
darželyje dirba 9 pedagogės, turime logopedę, bendrosios praktikos slaugytoją, sveikatos 
priežiūros specialistę. 
 



 

15. Kita informacija apie projektą 

15.1. Pagrindiniai projekto vykdytojai, jų kvalifikacija, išsilavinimas, darbo patirtis, pareigos. 

1. Reda Jasiūnienė – projekto vadovė, pareigos – Juodupės lopšelio-darželio auklėtoja;  

išsilavinimas aukštasis, auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija, darbo stažas - 22 metai. 

2. Rita Bigenienė, pareigos – Juodupės lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui; 

išsilavinimas aukštasis,  vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija, III vadybinė kvalifikacinė 

kategorija, darbo stažas – 31 metų.  

3. Dalė Milaševičienė, pareigos – Juodupės lopšelio-darželio auklėtoja, išsilavinimas 

neuniversitetinis aukštasis, vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija, darbo stažas – 34 metai. 

4. Liucija Marozienė, pareigos – Juodupės lopšelio-darželio auklėtoja, išsilavinimas aukštasis, vyr. 

auklėtojos kvalifikacinė kategorija, darbo stažas – 31 metų. 

5. Dangė Verslovienė, pareigos – Juodupės lopšelio-darželio auklėtoja, išsilavinimas aukštesnysis, 

auklėtojos kvalifikacinė kategorija, darbo stažas – 37 metai. 

6. Viktorija Antonova, pareigos – Juodupės lopšelio-darželio auklėtoja, išsilavinimas aukštasis, 

auklėtojos kvalifikacinė kategorija, darbo stažas – 7 metai. 

7. Aušra Trečiokienė, pareigos – Juodupės lopšelio-darželio muzikos mokytoja, išsilavinimas 

aukštesnysis, auklėtojos kvalifikacinė kategorija, darbo stažas –  21 metų. 

8. Alytė Sakalauskienė, pareigos – vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė. 

 

15.2. Pasidalijimas patirtimi ir visuomenės informavimas. 

Visuomenę informuosime įstaigos stenduose, įstaigos internetinėje svetainėje. Projekto vykdymo 

metu bendrausime, važiuosime su spektakliuku į Rokiškio kaimiškąsias ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas. 

 

16. Galimi priedai prie paraiškos  

16.1. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija (privaloma), 1 lapas.  

16.2. Papildomi dokumentai (raštai, rekomendacijos, protokolų išrašai ir kt.), susiję su projekto 

įgyvendinimu, ____ lapų.  

 

Projekto koordinatorius 

____Auklėtoja___                        ________________                                ____Reda Jasiūnienė__ 

(pareigų pavadiniams)     (parašas)                                                                  (vardas ir pavardė) 

 

     A.V. 

 

Įstaigos (organizacijos) vadovas 

 

_______Direktorė___                 ________________                                _____Janė Gavėnienė__ 
           (pareigų pavadiniams)                                                (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 


