AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYTOJŲ
SĄRAŠAS IR SKIRIAMAS FINANSAVIMAS BEI IŠLAIDOS
Eil.
Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skirta lėšų
(Eur)

Panaudota lėšų
(Eur)

Vykdytos veiklos/ įsigytas inventorius

Prioritetas Nr. 1 Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija; burnos higiena ir sveikata
1.

1000

Akmenės rajono moterų
klubas „Akmenietė“

Užmuškime COVID-19
bakterijas

1000

2.

1100

VšĮ „Akmenės jaunimo
centras“

Sveikai IVIDU

1100

3.

800

Akmenės rajono
savivaldybės Akmenės
krašto muziejus

Senelių virtuvės
paslaptys 2

800

4.

1000

Naujosios Akmenės
miesto bendruomenė

Išlikime sveiki ir
aktyvūs

1000

5.

; 6.

650

Jaunimo organizacija
„Nestabdyk“
Akmenės rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras

Viso prioritetui – 6
paraiškos

Mylėk save: valgyk
sveikai, gyvenk aktyviai

650
3000

Sveika mityba - raktas į
sveikesnį gyvenimą

3000
7550

Viso:

7550

Dalyvių – 94. Projekto tikslas – plėtoti švietėjišką veiklą, COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktoje kasdienybėje.
Suorganizuotos 2 paskaitos fizinio aktyvumo, sveikos mitybos bei
psichinės sveikatos stiprinimo temomis. Rugpjūčio – lapkričio
mėn. organizuoti kassavaitiniai žygiai šiaurietiškomis lazdomis.
Organizuotos dvi išvykos dviračiais, sportinės varžybos,
edukacinės veiklos (užsiėmimai su žirgais, linijinių šokių
pamokos, šviečiamoji sveikos mitybos).
Dalyvių – 45. Organizuota: paskaita apie sveiką mitybą; sveiko
maisto ruošimo edukacija; jaunimo atrinktų receptų sveiko maisto
gamyba. Įsigyta – virtuvės įrangos (kaitlentė ir kitas reikalingas
inventorius). Organizacija prisidėjo 1200 Eur. Jaunimo centras
pradėjo bendrauti su visuomenės sveikatos biuru, kurio darbuotojai
konsultuoja ne tik sveiko maisto bet ir kitais jaunimui svarbiais
sveikatos klausimais.
Dalyvių – 85. Organizuota dietologų paskaitos sveikos mitybos
temomis, taip pat organizuota paskaita „Hipertenzija ir mityba“.
Įgyvendinant projektą didelis dėmesys buvo skirtas senelių virtuvei
ir valgiams; produktų sezoniškumui ir pan.. Organizuota edukacija
– sveiko maisto gamyba Lazdynų Pelėdos memorialiniame
muziejuje; arbatų degustavimas S. Daukanto muziejuje. Įsigytas
ketaus puodas (144 Eur)
Dalyvių – 62. Organizuota: 2 paskaitos apie COVID-19 ligą
(koronaviruso infekciją) ir sveiką mitybą; žygiai pėsčiomis; 6
fizinio aktyvumo užsiėmimai su šiaurietiškomis lazdomis,
guminėmis juostomis; boulingo turnyras. Įsigyta sporto
inventoriaus, žaidimų, skirtų žaisti lauke.
Dalyvių – 100. Organizuota – trys video laidos apie sveikų
patiekalų gaminimą; renginys „Margasis piknikas“; sveikatingumo
savaitė (jogos užsiėmimai, estafetės, šiaurietiškas ėjimas); 50
jaunuolių dalyvavo D. Dubatauskaitės paskaitoje apie sveiką
mitybą.
Dalyvių – 671. Įgyvendinta planuotų 12 veiklų: paskaitos:
„Priešvėžinis gyvenimo būdas ir mityba“; „Maisto derinimas ir
kaip sužinoti, kas tinka mūsų organizmui, o kas ne“;
„Sugriaukime mitus, kad sveikatai palanki mityba yra brangi ir
sudėtinga“; „Kaip atsikratyti miltinių ir saldumynų potraukio
visam laikui“; „Atsispirkime senėjimui, storėjimui ir ligoms“; „5
valgymai ar protarpinis badavimas? Ką rinktis?“; „Optimali

nėščiųjų mityba ir maisto alergenai vaikų mityboje“; „Mitybos
ypatumai asmenų, sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis“;
praktiniai užsiėmimai: „Sveikatai palankus maisto gaminimas“ ir
„Kaip visai savaitei suplanuoti mitybą sau ir šeimai vos per 15
min.“; pagamintos skrajutes „Maisto produktų etiketėse
pateikiamos informacijose supratimas“; pagaminti lipdukai
„Rakto skylutės“ simbolio esmė.

Prioritetas Nr. 2 Psichikos sveikatos stiprinimas (smurto, savižudybių, streso kontrolė,
lytinė sveikata, priklausomybių prevencija)
7.

375

Akmenės rajono kaimo
bendruomenių sąjunga

Priklausomybių
prevencija ir priemonės
sveikatai gerinti

375

8.

3050

Akmenės rajono Kruopių
pagrindinė mokykla

Sensorinis kambarys
(Snoezelen) - streso
mažinimo įrankis

3050

9.

1000

Akmenės rajono meno
mokykla

Augame širdimi-2021

1000

10.

700

Naujosios Akmenės
Ramučių gimnazija
11.

VšĮ „Stebėk teises“

Gyvenimas gražus nepražudyk jo
700
Psichikos sveikatos
stiprinimas. Savižudybių
ir priklausomybių
prevencija
1100

1058,79

Vykdytos veiklos/ įsigytas inventorius
Dalyvių – 310. Įsigyta sporto inventoriaus: estafečių žymekliai,
tinklinio tinklai, linijos; futbolo, gimnastikos, tinklinio kamuoliai,
gimnastikos lankai. Organizuotas bendruomenių sąskrydis,
kuriame vyko sportinės varžybos. Įsigytas sporto inventorius bus ir
toliau naudojamas bendruomenių poreikiams, sportinių dienų
organizavime.
Dalyvių – 120. Įsigytas inventorius sensorinio kambario įrengimui:
langų uždangos, ultravioletinių lempų komplektas, akustinė
sistema, oro drėkintuvas su spalvotomis šviečiamomis lempomis;
burbulų vamzdžio komplektas; slavas keičiančios piramidės;
sėdmaišiai; LED šviestuvai, televizorius.
Įgyvendinus projektą sukurta teigiamus pojūčius stiprinanti
priemonė ir gerinanti psichinę sveikatą.
Visuomenės sveikatos biuro specialistai įveiklinant įsigytą
inventorių skaitė paskaitas „Pozityvus mąstymas. Streso
atpažinimas ir valdymas. Išorinė ir vidinė komunikacija“.
Dalyvių – 110. Menas – kaip emocinio poveikio priemonė,
sudaranti sąlygas stiprinti žmogaus fizinį bei dvasinį potencialą.
Organizuota: lauko muzikos terapija, renginys „Atviri langai“,
renginys „Iš visos širdies“, paroda „Širdies ritmu“ įvairiose rajono
įstaigose (pvz. Akmenės rajono Vladimiro Zubovo mokykloje,
Ventos socialinės globos namuose. Įsigyta kanceliarinių, ūkinių
prekių, garso kolonėlė, kostiumai ir kitos priemonės reikalingos
meno terapijos užsiėmimams ir veikloms.
Dalyvių – 220. Suorganizuota diskusija su dvyliktokais apie streso
valdymą artėjant egzaminams. Taip pat suorganizuotos psichologų
paskaitos „Savęs pažinimas ir motyvavimas sėkmei; organizuotos
4 paskaitos žalingų įpročių prevencijos tema. Įsigyta mažaverčių
priemonių ir apmokėta už darbą lektoriams (550 Eur).
Dalyvių – 77. Organizuoti seminarai: priklausomybių prevencijos
tema; savižudybių prevencijos tema; streso valdymo tema. Parengti
ir publikuoti informaciniai straipsniai. Tiesioginių seminarų
transliacijas socialiame tinkle facebook surinko apie 3000 peržiūrų.

Viso prioritetui –
paraiškos

6225

6183,79

Viso:

Prioritetas Nr. 3. Fizinio aktyvumo skatinimas
12.

1100

Visuomeninė organizacija
Akmenės bendruomenė

Aktyvus, sveikas
senjoras

1100

13.

14.

800

Akmenės rajono
neįgaliųjų draugija
Akmenės rajono
savivaldybės
administracijos Akmenės
seniūnija

15.

Visuomeninė organizacija
Akmenupio bendruomenė
16.

Akmenės rajono Ventos
seniūnijos sveikuolių
draugija „Būkim sveiki“

Asociacija „Gumbakių
bendruomenė“
Akmenės rajono
savivaldybės
administracijos Naujosios

Sportuoju - esu sveikas
3
Sveikos gyvensenos
įgūdžių formavimas
seniūnijos

19.

20.

21.

Judu – sveikas esu
Fizinio aktyvumo
skatinimas Akmenupio
bendruomenėje

Akmenės rajono sporto
klubas „Energija“

Visuomeninė organizacija
Dabikinės bendruomenė
Daubiškių gyvenvietės
bendruomenė

800
430,80

Judėjimas - sveikata
Išvažiuojamoji dienos
stovykla gamtoje,
plaukimas
Iškeisk kompiuterį į
žirgą
Fizinio aktyvumo
skatinimas taisyklingų
nuotolinių karate
treniruočių būdu

17.

18.

Fizinis aktyvumas
vyresniame amžiuje

Vykdytos veiklos/ įsigytas inventorius
Dalyvių 120. Suorganizuotas paslaugų ciklas „Sveikatos
raštingumo ugdymas ir fizinis aktyvumas“. 16 paskaitų vyko
nuotoliniu būdu, 4 – kontaktiniu. Visus metus tris kartus per savaitę
vykdomi Šiaurietiško ėjimo rytmečiai. Organizuoti pėsčiųjų žygiai
įvairiose vietose. Įsigyta sportinio inventoriaus. Pagrindinės
išlaidos – edukaciniams užsiėmimams ir lektoriams.
Dalyvių skaičius – 34. Organizuotas paskaitų ciklas: „Kaip būti
fiziškai aktyviu karantino metu“, „Kaip rūpintis savo emocine
sveikata pandemijos metu“. Vykdytos reguliarios grupinės
mankštos, sporto šventė, žygiai. Įsigyta mažaverčių priemonių,
reikalingų projekto įgyvendinimui.
Dalyvių skaičius – 30. Propaguojant aktyvų laisvalaikio
praleidimą, suorganizuotos bėgimo varžybos, įsigyta specialių
gertuvių su logotipu, mineralinio vandens dalyviams.

450
400

230 dalyvių. Suorganizuotas sporto aikštyno atidarymo renginys.
Organizuotos krepšinio varžybos, jogos ir funkcinės treniruotės su
profesionaliu treneriu.

300

Dalyvių skaičius – 390. Suorganizuotas masinis sveikatingumo
renginys „sveikatos sparnai“, kuriame praktinius fizinio aktyvumo
mokymus vedė savo srities profesionalai. Organizuoti 2 pėsčiųjų
žygiai.
Dalyvių – 50. Suorganizuota fizinio aktyvumo stovykla
bendruomenės nariams: plaukimas baidarėmis, sportiniai žaidimai
ir estafetės. Įsigyta prizų sportinių žaidimų nugalėtojams.

400

300
400

400
350

350
600

600
300

300
600

600

Dalyvių – 15. Mažiesiems bendruomenės nariams suorganizuota
60 valandų aktyvaus jodinėjimo pamokų.
Dalyvių – 70. Atsižvelgiant į pandeminę situacija, kai treniruotės
ir veiklos negalėjo vykti kontaktiniu būdu įsigyta HD kamera
filmuoti užsiėmimas ir pateikti klubo nariams mokymuisi. Taip pat
įsigyti roletai ir kilimėliai.
Dalyvių – 86. Įsigytas tinklinio stovas ir tinklas, organizuotos
tinklinio varžybos. Įsigytas inventorius – ilgalaikio naudojimo
fizinį aktyvumą skatinantis inventorius.
Dalyvių – 230. Projekto tikslas – seniūnijos bendruomenių
gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžių skatinimas. Suorganizuotos
sportinės varžybos (tinklinio, krepšinio, dartų, estafetės ir kt.).

Akmenės kaimiškoji
seniūnija
22.

Kalniškių kaimo
bendruomenė

bendruomenių šventėje
„Draugystės tiltai 2021“
200

Būkime sveiki

200

23.

750

Papilės vaikų darželio
„Kregždutė“ labdaros ir
paramos fondas

Noriu būti sveikas,
aktyvus, saugus 5

750

24.

550

Kruopių bendruomenė

Leiskim aktyviai vasarą
ir būkim sveiki

550

25.

1500

Akmenės rajono
savivaldybės kultūros
centras
26.

Kairiškių daugiafunkcio
centro klubas
„Margažiedies“

Sportiniai šokiai aktyviam sportui

1500
350

Sveikos pramogos

350

27.

1500

Naujosios Akmenės
ikimokyklinio ugdymo
mokykla

Judėjimo džiaugsmas
gamtos prieglobstyje

1500

28.

600

Ventos neįgaliųjų klubas
„Dalia“

Kelias į sveikatą per
žinojimą, pažinimą,
patyrimą

Kaimo bendruomenė
„Padvarėliai“

Sportuokime
individualiai

600

29.

650

650

Nupirkta prizų, medalių, apsaugos priemonių COVID-19
prevencijai.
Dalyvių skaičius – 212. Projekto tikslas – kurti palankią fiziniam
aktyvumui didinti aplinką. Įsigyta Šiaurietiško ėjimo lazdų,
kuriomis gali naudotis visi bendruomenės nariai.
Dalyvių skaičius – 60. Įgyvendinant projektą darželio
bendruomenė buvo skatinama palaikyti fizinį aktyvumą.
Organizuota: žygis į Jurkalnį; sportuojančios grupės rinkimai,
penktadieniai – sportadieniai, judriųjų žaidimų diena, sporto
šventė, plaukimo užsiėmimai baseine, sportinio inventoriaus
įsigijimas. Įsigyti: hamakas, futbolo vartai, marškinėliai su
logotipu.
Dalyvių skaičius – 95. Suorganizuota į fizinį aktyvumą ir sveiką
gyvenimo būdą orientuota vasaros užimtumo stovykla. Įsigyta
higienos priemonių, apmokėta už edukacinius užsiėmimus ir
maitinimą.
Dalyvių skaičius – 40. Įgyvendinant projektines veiklas buvo
siejami sporto, meno, socialiniai ir lyderystės siekimo įgūdžiai.
Buvo skatintas fizinis aktyvumas. Organizuotos šokių mokymo
pamokos, įsigyta inventoriaus – gimnastikos kamuoliai, kilimėliai.
Įsigyta kito mažaverčio inventoriaus ir priemonių (lapeliai,
segtuvai, vienkartiniai indai, dezinfekcinės priemonės ir kt.)
veiklos įgyvendinti. Maitinimui išleista – 480 Eur.
Dalyvių skaičius – 45. Projekto tikslas – įrengti lauke zoną, kurioje
vaikai, jaunimas, šeimos turėtų galimybę aktyviai laiką leisti lauke;
organizuoti šeimos dieną. Įsigyta įvairių medinių žaidimų (iš viso
– 6).
Dalyvių skaičius – 100. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas lauko
erdvėse fizinio aktyvumo sąlygas, kuriose ugdytiniai tenkins
poreikį judėti, sieks fizinės ir dvasinės sveikatos darnos. Už
projektines lėšas įsigyta žaidimų aikštelės danga ir pagrindo
parengimas saugiam fiziniam aktyvumui lauke.
Dalyvių skaičius – 90. Projekto tikslas – skatinti neįgaliųjų
socialinį aktyvumą, keisti visuomenės požiūrį į žmogų su negalia,
sudaryti galimybę neįgaliesiems ir jų šeimos nariams dalyvauti
visuomeniniame gyvenime. Teiktos skalbimo ir dušo paslaugos;
surengta 1 sveikatingumo diena; įsigyta sportinio inventoriaus
(kojų pėdų masažuoklis, šiaurietiškos lazdos). Įsigyta apsaugos
priemonių ir kitų mažaverčių prekių projektinėms veikloms
įgyvendinti.
Dalyvių skaičius – 42. Bendruomenės gyventojų individualioms
treniruotėms įsigytas lauko treniruoklis, kuris skirtas klubų ir kojų
raumenims stiprinti.

30.

1500

Akmenės rajono Papilės
seniūnijos rėmimo fondas

Spalvota fizinio
aktyvumo vasara

1500

31.

1100

Akmenės rajono paramos
šeimai centras

Žavūs Stiprūs Vikrūs TAI MES

1100

32.

33.

34.

35.

400

Akmenės krašto
Parkinsono bendrija

Parkinsono liga + fizinis
aktyvumas = sveikata

Kaimo bendruomenė
„Ramučių užuovėja“

Aktyvus sportas sveikata

Asociacija
„Raudonskardžio
bendruomenė“
Sablauskių kaimo
bendruomenė „Žiburys“

400
240

240
330

Sveikatos labui

330
0

Sportas sveikata

300

36.

2200

Naujosios Akmenės
„Saulėtekio“ progimnazija
37.

Spaigių bendruomenė

Sveikas ir judrus, kaip
žirgelis guvus
Sporto ir poilsio zonos
įrengimas Spaigių kaime

2200
450

450

38.

1500

Akmenės rajono sporto
centras
39.

Akmenės jėgos sporto
klubas „Jėga“

Judėjimas sveikata

1500
1000

Sveikas miestas

Dalyvių skaičius – 45. Suorganizuota fizinio aktyvumo stovykla
vaikams. Įsigyta sportinio inventoriaus (riedulio vartai, riedulio
lazdos, kamuoliukai, balansinės juostos, stalo žaidimai). Įsigyta
higienos priemonių ir kitų mažaverčių reikmenų projektui
įgyvendinti.
Dalyvių skaičius – 12. Suorganizuota 5 dienų stovykla. Stovykloje
vykdytos šios veiklos: aktyvi veikla vandenyje, žygiai, fizinį
aktyvumą skatinantys žaidimai (krepšinis, tinklinis, orientacinės
varžybos); rytinės ir vakarinės treniruotės, edukaciniai užsiėmimai,
jėgos treniruotės sporto salėje, grupiniai sportiniai užsiėmimai.
Dalyvių skaičius – 30. Projekto tikslas – skatinti Parkinsono liga
sergančių asmenų fizinį aktyvumą. Bendrija įsigijo įvairių
priemonių, medžiagų reikalingų Parkinsono liga sergančių asmenų
užimtumui.
Dalyvių skaičius – 40. Bendruomenė fiziniam aktyvumui skatinti
įsigijo sporto inventoriaus – tinklinio tinklą, kamuolių ir
dezinfekcijos priemonių.
Dalyvių skaičius – 40. Įgyvendinant projektą bendruomenės nariai
turėjo galimybę nemokamai gauti masažo paslaugas.
Bendruomenė išnuomavo masažinę lovą dviem mėnesiams ir
galėjo visi ja naudotis.
Bendruomenė atsisakė pasirašyti finansavimo sutartį.

1000

Dalyvių skaičius – 338. Įgyvendinant projektą – buvo įrengtos
fizinį aktyvumą skatinančios erdvės kieme ir koridoriuose; prie
išėjimo durų suruošti fizinį aktyvumą skatinančių priemonių
krepšeliai; įrengtos paspirtukų laikymo vietos; organizuotos
aktyviosios pertraukos. Įsigyta edukacinių lipdukų fizinio
aktyvumo veikloms; žaidimai, prizai, stovai paspirtukams ir kitos
priemonės.
Dalyvių skaičius – 67. Bendruomenė įsigijo lauko treniruoklį, kurį
įrengė Spaigių kaimo bendruomenės viešojoje erdvėje.
Dalyvių skaičius – 1279. Suorganizuota: ėjimo iššūkis su
WALK15 programėle, sportiniai užsiėmimai (futbolo, stalo teniso,
krepšinio, lengvosios atletikos pradžiamokslis), šeimų futbolo
turnyras, bėgimas Europos dienai paminėti, turnyrai (futbolo,
krepšinio), Žolinės sus sportu, Akmenės rajono moksleivių fizinių
savybių vertinimas, tradicinis bėgimas Simono Daukanto takais,
rudeninis stalo teniso turnyras. Pagrindinės išlaidos taurėms,
prizams ir suvenyrams dalyviams.
Dalyvių skaičius – 165. Suorganizuota Zumbos treniruotės,
grupiniai užsiėmimai ir įsigyta sportinio inventoriaus (hanteliai,
svoriniai kamuoliai, jėgos virvė).

40.

Ventos miesto jėgos
sporto šakų klubas „Liga“

Žygiai - sveikata

400

Dalyvių skaičius – 60. Nupirktas ir pastatytas sportinis įrenginys.

900

Akmenės rajono sporto
rėmimo fondas

Sportuoti kartu džiaugsmas

900

42.

1100

Akmenės rajono jaunimo
ir suaugusiųjų švietimo
centras

Pradėję gyventi sveikiau
- nesustokime

1100

43.

1000

Akmenės rajono Ventos
gimnazija

Augu sveikas ir stiprus

1000

44.

700

Akmenės rajono
Dabikinės Vladimiro
Zubovo mokykla
Naujosios Akmenės
miesto ir kaimiškosios
seniūnijos žmonių su
negalia bendrija

46.
47.

0

800

41.

45.

Dalyvių skaičius – 330. Organizuota/dalyvauta 19 žygių bei
renginių. Įsigyta inventoriaus – kuprinių, dekoratyvinių žvakių,
prožektorių).
Dalyvių skaičius – 139. Projektinėmis lėšomis prisidėta prie rajono
gyventojų įtraukimo į žygius dviračiais ir pėsčiomis, rajono atstovų
dalyvavimo sporto varžybose, prisidėta vykdant renginius rajone.
Įsigyta taurių, marškinėlių, sumokėti dalyvių mokesčiai ir pan.
Dalyvių skaičius – 167. Projektines veiklas įgyvendino trečiojo
amžiaus universiteto dalyviai. Organizuota: tinklinio žaidimas
lauke, renginys kaip reikia gyventi sveikai, susitikimas su
žolininke, tarpfakultetinis protų mūšis, dviračių žygis, bičių
terapijos seansas, sporto ir meno šventė, sveikatingumo diena
Balsių stovykloje, pažintiniai žygiai, rytinės sveikatingumo
mankštos. Už projektines lėšas – apmokėta lektoriams, įsigyta
sportinė apranga, suvenyrai, apmokėta už kurą.
Dalyvių skaičius – 282. Projekto tikslas – fizinio aktyvumo
skatinimas organizuojant sportinius renginius. Organizuoti įvairūs
sportiniai renginiai, paspirtukų maratonas, dviračių varžybos,
rytinės mankštos ir estafetės. Už projektines lėšas įsigyta
inventoriaus: žiedų mėtymo rinkinys, kamuoliai, mėtymo
kopėčios, mėtymo kauliukai), atminimo prizai.
Dalyvių skaičius – 90. Organizuota: „Judrioji pertrauka vasario –
lapkričio mėn.)“, paskaita „Gyvenk sveikai ir saugok regėjimą“,
krepšinio estafetė, renginys „Linksmasis futbolas“, išvykos, sporto
šventė, solidarumo bėgimas „Zubovo takais“. Įsigyta įvairaus
sporto inventoriaus.
Dalyvių skaičius – 50. Organizuota: kartą į savaitę judėjimas
muzikos ritmu; du kart per mėnesį bendri sportiniai pratimai lauke,
su kartus per mėnesį vyko ėjimo šiaurietiškomis lazdomis
treniruotės. Įsigyta – apsaugos priemonių, sporto inventoriaus, kitų
mažaverčių prekių, reikalingų projektinės veiklos įgyvendinti.
Klubas atsisakė pasirašyti finansavimo sutartį.

800

MB „Troja“
Kaimo bendruomenė
„Pasienis“

Viso prioritetui – 37 paraiškos

Noriu augti sveikas ir
fiziškai stiprus

700
350

Kartu sportuokime,
judėkime ir būkime
sveiki
Sportuokime maži ir
dideli

350

Judame, tai gyvename

400

Viso:

1000

26670

25350,80

Prioritetas Nr. 4 Neinfekcinių, infekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų
prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo)

Vykdytos veiklos/ įsigytas inventorius

48.

Dalyvių skaičius – 60. Organizuotos paskaitos sveikatingumo
temomis, įsigyta apsaugos priemonių bei kitų mažaverčių
priemonių projektinės veikloms įgyvendinti.

Akmenės krašto atrito
bendrija

650

Neleiskime skausmui
mūsų valdyti

650

49.

50.

Akmenės rajono gyvūnų
mylėtojų draugija
Akmenės rajono
savivaldybės
administracijos Kruopių
seniūnija

51.

UAB „Antano Lizdenio
sveikatos centras“
52.

53.

54.

55.

Beglobių gyvūnų
platinamų ligų
prevencija

2200
500

Saugios nuo infekcinių
ligų aplinkos kūrimas
Kruopių seniūnijoje
Kvėpavimo
nepakankamumo
prevencija sergantiems
COVID-19 infekcija ir
kitomis lėtinėmis
ligomis

Akmenės rajono
savivaldybės
administracijos Papilės
seniūnija

Sveikos aplinkos
kūrimas ir skatinimas
Papilės bendruomenėje
Akmenės rajono
socialinių paslaugų
namų pirties ir Akmenės
rajono socialinių
paslaugų namų Dienos
centro lankytojų
infekcinių ligų
Akmenės rajono socialinių prevencija, įsigyjant
paslaugų namai
mobilų rūko generatorių
Buitinių kenkėjų ir
infekcinių ligų
naikinimas Akmenės
rajono savivaldybės
UAB „Profilaktinė
sunkumus patiriančiose
dezinfekcija“
šeimose
Akmenės rajono
savivaldybės
administracijos Ventos
Sveika visuomenė –
seniūnija
ateities garantas
Viso prioritetui – 8
paraiškos

2200

500
1000

Įstaiga prisidėjusi savo lėšų įsigijo deguonies koncentratorių, kuris
svarbus kvėpavimo nepakankamumą turintiems pacientams.

1200

Dalyvių skaičius – 370. Projekto tikslas – vykdyti infekcinių ir
neinfekcinių ligų prevenciją, kuriant sveiką aplinką, įsigyjant tam
skirtas priemones. Seniūnija įsigijo – bekontaktį termometrą, šunų
ekskrementų surinkimo šiukšliadėžes, reklaminį stovą ir metalines
viengubas sūpynes.
Dalyvių skaičius – 110. Įstaiga įsigijo patalpų rūko dezinfekcijos
aparatą ir dezinfekcinio skysčio.

1000

1200
2300

2300
900

Dalyvių skaičius – 17 šeimų. 17-oje šeimų atlikti kenkėjų
naikinimo darbai. Žodžiu suteikta informacija šeimoms apie
buitinių kenkėjų daromą žalą, platinamas ligas bei kaip išvengti
naujų kenkėjų antplūdžių.

799,59

Dalyvių skaičius – 100. Seniūnija įsigijo dezinfekcijos rūku aparatą
ir skysčio dezinfekcijai atlikti.

900

800
9550

Viso:

Projekto tikslas – beglobių gyvūnų sterilizavimas, kastravimas,
skiepijimas, ženklinimas. Iš viso paslaugos suteiktos 120 beglobių
gyvūnų. Sterilizacijai ir kastracijai išleista – 1500 Eur; vakcinacijai
– 450 Eur, ženklinimui – 150 Eur, maistui – 100 Eur.
Dalyvių skaičius – 400.
Seniūnija už projektines lėšas įsigijo šalto rūko purkštuvą
dezinfekcijai ir rankų bei paviršių dezinfektantų.

9549,41

Viso – 55 projektinės
paraiškos

Viso
projektams:

49995

48634,18

