
 

 

SVEIKATOS KABINETŲ ATNAUJINIMAS IR APRŪPINIMAS 

METODINĖMIS PRIEMONĖMIS 

 

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus ir 

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kartu su partneriu, Raseinių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, parengta  paraiška, skirta ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimui metodinėmis priemonėmis, pateko 

tarp laimėtojų. 

  

Nuo 2021 m. kovo 19 d., pasirašius projekto įgyvendinimo sutartį, Europos ekonominės erdvės 

finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ projektas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo 

įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Joniškio ir 

Raseinių rajono savivaldybėse“ pradėtas įgyvendinti. 

  

Šiuo projektu siekiama sumažinti sveikatos netolygumus ir pagerinti prevencijos vykdymą. Iki 

projekto ne visose Joniškio rajono ugdymo įstaigose buvo sveikatos kabinetai, todėl paslaugos 

negalėjo būti teikiamos pilna apimtimi, nebuvo galima užtikrinti tinkamų sąlygų savirūpai 

vaikams sergantiems lėtinėmis ligomis.  

  

Į projektą yra įtrauktos tiek ikimokyklinio, tiek mokyklinio amžiaus vaikų ugdymą vykdančios 

įstaigos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus atliekamas Joniškio ir Raseinių rajono 

dešimties mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimas 

(paprastasis remontas), įsigyjama įranga ir priemonės reikalingos visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijoms įgyvendinti iš viso 27 sveikatos kabinetuose, 12 Joniškio rajono ir 15 

Raseinių ugdymo įstaigų. 

  

Įsigyjamos metodinės priemonės bus skirtos rizikos veiksnių mažinimui, sveikos gyvensenos 

įgūdžių lavinimui, ypatingą dėmesį skiriant psichikos sveikatos stiprinimui ir ligų prevencijai. 

Sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas, pasitelkiant projekto metu įsigytas 

priemones, turės didžiulę reikšmę vaikų ateičiai. Pasitelkiant projekto metu įsigytas priemones 

– naują modernią įrangą, efektyviau vyks sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas, 

bus patraukliau pateikiama dėstoma informacija, o vaikams bus lengviau ją įsisavinti, to 

pasekoje bus ugdoma fizinė, protinė, dvasinė ir socialinė vaikų sveikata. Sudarytos geresnės 

sąlygos svarbiausių sveikatos žinių vaikams perdavimui ir įsisavinimui, nuostatų ir sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimui. 

  

Projekto įgyvendinimui bus panaudotos 2014–2021 m. Europos ekonominės finansinio 

mechanizmo lėšos. Bendras projekto biudžetas – 248985,08 Eur. Joniškio ir Raseinių rajonų 

savivaldybių dalis projekte – 59084,16 eurų. 

  

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. kovo mėnesio. 
 

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija. 


