
1

                                                                                      Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos
                                                                                      plano 4 programos „Sveikatos apsaugos programa”  4.1.3.03
                                                                                      priemonės „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas” 
                                                                                      finansavimo tvarkos aprašo          1 priedas
                                                                                      
                                                                           

PARAIŠKA
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMS GAUTI PAGAL 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2016–2018 METŲ VEIKLOS 
PLANO 4 PROGRAMOS „SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA” 4.1.3.03 PRIEMONĘ 

„VISUOMENĖS SVEIKATOS PROJEKTŲ VYKDYMAS“
 

1. Duomenys apie paraiškėją:
Pareiškėjo pavadinimas Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Pareiškėjo teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga

kodas 304156341
adresas:
gatvė, namo numeris, 
pašto indeksas, 
vietovė

Jono Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai

tel. 86 40 47 123; 86 88 02 285
faksas
el. p. adresas vsbiuras.anyksciai@gmail.com; 

linapagaliene.avsb@gmail.com 
bankas „Swedbank“, AB, Anykščių filialas
banko kodas 73000

Pareiškėjo rekvizitai

sąskaitos numeris LT 657300010145548259

2.  Duomenys apie projektą, kuriam prašoma parama:
Projekto pavadinimas „Sveikos aplinkos kūrimas – narkotinių medžiagų aplinkoje testavimas“
Bendra projekto vertė 
Eurais

300,00

Prašoma parama Eurais 300,00
Projekto įgyvendinimo 
trukmė (mėn.)

3 mėnesiai.

Projekto pradžia 2016 m. rugpjūčio 1 d.
Projekto pabaiga 2016 m. lapkričio 1 d.
Projekto vadovas Lina Pagalienė

3. Duomenys apie projekto partnerį (-ius):
Ar projektas turi partnerį 
(-ius)

          Taip                                   Ne                               

Jei taip, pateikiami 
partnerio rekvizitai ir 
trumpai aprašomas jo 
vaidmuo projekte

mailto:vsbiuras.anyksciai@gmail.com
mailto:linapagaliene.avsb@gmail.com
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4. Projekto santrauka (ne daugiau 0,5 puslapio):
4.1. Projekto tikslas (-ai) Šio projekto  tikslas – ištirti narkotinių ir sintetinių medžiagų paplitimą 

trijose Anykščių mokyklose.
4.2. Projekto uždaviniai 1. Atlikti narkotinių medžiagų aplinkoje tyrimą mokyklos patalpose.

2. Išanalizuoti ir apibendrinti tyrimo rezultatus.
3. Suformuluoti išvadas ir pateikti rekomendacijas.

4.3.  Projekto esmės 
aprašymas 

Žingsnis į Vakarų Europą, į joje puoselėjamas demokratijos vertybes, 
kartu atvėrė vartus ir iki tol nepažintų negatyvių reiškinių (tame tarpe ir 
narkomanijos) atsiradimui Lietuvoje. Kaip ir visoje Europoje mūsuose 
greta rūkymo, alkoholinių gėrimų plinta ir kitų narkotikų vartojimas bei 
piktnaudžiavimas. Narkotikų mafija giliai įsišaknijo ir per trumpą 
laikotarpį Lietuvoje sukūrė gerai organizuotą narkotikų tiekimo tinklą, 
net gamybą ir efektyvius jų platinimo būdus. Mūsų šalis yra tapusi 
alkoholio ir kitų narkotikų tranzito šalimi. Auga narkotikų 
prieinamumas ir tiekimas, neteisėta jų pasiūla ir poreikis narkotikams. 
Keičiasi visuomenės požiūris į narkotinių medžiagų vartojimą. Sklando 
įvairūs mitai apie narkotikus bei jų poveikį žmogaus psichikai. Tam 
didelę įtaką daro žiniasklaida ir televizijoje rodomų kino filmų herojai. 
Narkotikai prasiskverbė ir į Lietuvos mokyklas. Jaunimas yra labiausiai 
pažeidžiama visuomenės dalis, jautriai reaguojanti į aplinkos iššūkius. 
Jaunimo tarpe plinta narkotikų kultūra, grindžiama melagingomis 
idėjomis, kad silpnieji narkotikai yra ne pavojingi ir, kad narkotikai 
kelia grėsmę tik tiems, kas jais piktnaudžiauja. Kai kurie paaugliai 
galvoja, kad šių dienų muzika, įvairūs pasilinksminimai neįmanomi be 
narkotikų. Formuojasi savas paauglių požiūris į narkotikus ir jų 
vartojimą. Jie ieško informacijos apie “lengvus” narkotikus, jų galimas 
ir dar nekenksmingas dozes, kurios nesukelia psichologinės bei fizinės 
priklausomybės. Paauglių, eksperimentuojančių narkotikus amžius 
jaunėja. Nesuvokdami pavojaus, paaugliai ne tik linkę vartoti 
narkotikus, bet bando juos platinti bendraamžių tarpe, o pelno siekdami 
narkotikų prekeiviai vykdo nusikalstamą veiklą, įtraukdami į narkotikų 
platinimą, susigundžiusius ir nedaug apie narkotikus išmanančius 
jaunuolius ar net paauglius. Todėl narkotikų plitimas ir platinimas 
paauglių tarpe tampa pavojingu socialiniu reiškiniu. Pedagogams ir 
tėvams trūksta kompetencijos, atpažįstant narkotines ir psichotropines 
medžiagas pavartojusį paauglį, ypač kol paauglys jas vartoja saikingai 
ir slepia tai nuo aplinkinių. Narkotikų poveikis kiekvienam asmeniui 
yra labai individualus, o įvairūs narkotikai veikia labai skirtingai. Todėl 
nėra simptomų, būdingų visiems paaugliams. Vartojimo pradžioje 
galima nepastebėti jokių ženklų ar požymių. Nuotaikos svyravimai ir 
neprognozuojamas elgesys paauglystėje neleidžia lengvai nustatyti ar 
paauglys vartoja narkotikus. Tuo tarpu narkotikų vartojimo pradžioje 
paaugliui galima žymiai efektyviau padėti. Su padidėjusia kiekvieno 
žmogaus teise pasirinkti savo gyvenimo būdą, kartu turėjo padidėti ir 
asmeninė atsakomybė už savo pasirinkimą. Tačiau pasirinkti savo 
gyvenimo būdą, principus ir vertybes bei už jas atsakyti lengviau gali 
suaugęs žmogus. Vaikui tai padaryti sunku: neretai jam tenka prisiimti 
tėvų ar draugų pasirinktą gyvenimo būdą. Paauglystėje vystosi fiziniai 
ir intelektualiniai gebėjimai, formuojasi nuostatos ir ugdosi gyvenimo 
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įgūdžiai. Todėl šalyje pirminė narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
vartojimo prevencija tampa prioritetine.
Vis dažniau pastebime, kad moksleivius supa žalingi įpročiai. Lietuvos 
mokyklose narkomanijos problema vis didėja, o tai tikrai nedžiugina.
Šiuo projektu Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras sieks narkotinių ir psichotropinių medžiagų aptikimo prevenciją 
Anykščių miesto mokyklose. Sieksime apsaugoti jaunus žmones, kad 
mokykloje jie būtų saugūs.
Atlikus tęstinį tyrimą ir ištyrus ugdymo įstaigų aplinką dėl galimo 
narkotinių medžiagų vartojimo, gautus rezultatus panaudojame 
tolimesnėms prevencinėms veikloms vykdyti ir narkotikų aptikimo 
ateityje palengvinimui bei rezultatų stebėsenai. Tokie testai puiki 
pagalbinė priemonė vykdant prevencines programas, nes galime 
sužinoti kuriose mokyklose tikslingiau skirti dar didesnį dėmesį ir 
pajėgas vykdant prevenciją. Taip pat šis tyrimas  ne tik padeda 
nustatyti, ar yra narkotinių medžiagų pėdsakų tam tikroje aplinkoje, 
tačiau veikia kaip prevencija, nes vien žinojimas, jog mokykloje yra 
atliekami tokie testai, gali sustabdyti mokinius vartoti psichotropines 
medžiagas.

4.4. Atitikimas priemonės 
prioritetams/remiamoms 
veiklos sritims

4.1.3.03 priemonė „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“
Projektas atitinka finansuojamas veiklos sritis:
4.5. alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų 
vartojimo prevencija.

5. Projekto rezultatai bei jų įgyvendinimo rodikliai:
Rezultato pavadinimas Matavimo vienetas Pastabos

Atlikti tyrimai trijose Anykščių miesto 
mokyklose: A. Baranausko pagrindinėje 
mokykloje, A.Vienuolio progimnazijoje ir 
J.Biliūno gimnazijoje tiriant 21 sintetinę 
medžiagą ir marihuanos/hašišo paplitimą šių 
mokyklų aplinkoje.

36 atlikti testai

Paviešinti tyrimų rezultatai internete ir 
žiniasklaidoje.

7 vienetai

6. Projekto tvarkaraštis (žymėjimas: X – jei projekto veikla vykdoma):
MėnesiaiVeikla

(ką konkrečiai nuveiksite, siekdami tikslo ir 
įgyvendindami uždavinius) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Testų įsigijimas X
Psichotropinių ir narkotinių medžiagų aptikimo 
aplinkoje tyrimas trijose skirtingose Anykščių 
miesto mokyklose (A. Baranausko pagrindinėje 
mokykloje, A.Vienuolio progimnazijoje ir 
J.Biliūno gimnazijoje). X
Psichotropinių ir narkotinių medžiagų tyrimo 
rezultatų analizė, apibendrinimas, išvados. X
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Apie įvykusį projektą aktyviai bus 
informuojami Anykščių rajono gyventojai bei 
mokyklų bendruomenės.

7. Projekto biudžetas:

Eil.
Nr. Išlaidų pavadinimas Mato 

vienetai
Kaina
Eurais Kiekis Suma   

Eurais

Iš 
savivaldybės 

prašoma suma 
Eurais

1. Narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų aptikimo aplinkoje 
testų įsigijimas.

Vnt. 8,60 30 258,09 258,09

2. Narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų aptikimo aplinkoje 
testų transportavimas.

Vnt. 4,84 1 4.84 4,84

3. Rezultatų viešinimas. Vnt. 35,00 1 35,00 35,00
Iš viso 48,44 297,93 297,93

 
8. Biudžeto pagrindimas:

Eil. 
Nr.

Išlaidų pavadinimas Pagrindimas

1. Narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų aptikimo aplinkoje testų 
įsigijimas.

1. Testas identifikuos 21 narkotiką, tokius
kaip: rudas heroinas, amfetaminai, ekstazė ir 
naujos kartos narkotikus, kurie parduodami 
kaip vonios druska, augalinis maistas arba 
pažangūs chemikalai. 15 vienetų.
2. Testas identifikuos marihuanos/hašišo 
buvimą. 15 vienetų.

2. Narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų aptikimo aplinkoje testų 
atlikimas.

1. A.Baranausko pagrindinės mokyklos, 
A.Vienuolio progimazijos ir J.Biliūno gimnazijos 
bendro naudojimo vietos (mokyklos įėjimo durys 
(pagrindinis ir į kiemą), koridoriaus turėklai bei 
palangės), sporto salė ir persirengimo kambariai, 
vaikinų ir merginų tualetai, pasirinktos klasės ar 
patalpos.

3. Narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų aptikimo aplinkoje testų 
rezultatų viešinimas.

Aktyviai bus viešinami tyrimo rezultatai 
internetiniuose portaluose ir žiniasklaidoje.

9. Kokiems fondams ar programoms pateiktos paraiškos susijusios su šiuo projektu (pildoma, 
jei pateikta):

Fondas, programa Gauta, laukiama 
atsakymo Paramos suma, EUR
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10. Informavimo apie projektą ir projekto viešinimo priemonės (kaip bus skleidžiama 
informacija apie projekto vykdymą):

Viešinimo priemonės pavadinimas Kokia konkreti veikla bus 
viešinama

Internetiniai portalai: tiriamų mokyklų, Anykščių rajono 
savivaldybės ir kiti.

Bus pranešta apie tyrimo pradžią 
bei eigą, supažindinta su 
sąlygomis. Po tyrimo atlikimo 
bus viešinami rezultatai, 
formuluojamos išvados, 
teikiamos rekomendacijos.

Anykščių rajono žiniasklaida. Po tyrimo atlikimo bus 
viešinami rezultatai, 
formuluojamos išvados, 
teikiamos rekomendacijos.

11. Priedai (pateikiami pagal reikalavimus konkrečiai priemonei):
Priedo pavadinimas Lapų skaičius

Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo kopija 2
Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 
nuostatų kopija

8

Projektų vykdytojų gyvenimo ir veiklos aprašymai, išsilavinimų 
dokumentų kopijos

4

Paraiškos elektroninė versija 20

Projekto  vadovas                
                                       _____________       _______Lina Pagalienė___                    ___________
                                             (parašas)                     (vardas ir pavardė)             (data)

A. V.
Finansininkas                      

                                     ______________      ___Gitana Zaikauskienė____                    ___________
                                             (parašas)                    (vardas ir pavardė) (data)
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PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš, žemiau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad:
- visa informacija, pateikta paraiškoje gauti finansinę paramą ir visuose jos prieduose (toliau – 

paraiška), yra teisinga;
- pateikdamas šią paraišką, esu susipažinęs su visomis paramos teikimo sąlygomis, prioritetais ir 

apribojimais, žinau atsakomybę ir padarinius, šių sąlygų nesilaikius; 
- paraiškoje nurodytą projektą ketinama įgyvendinti taip, kaip nurodyta šioje paraiškoje ir jos 

prieduose; 
- esu tiesiogiai atsakingas už projektą ir už teikiamos paramos projektui tinkamą valdymą;
- prašoma parama yra būtina projektui įgyvendinti;
- vykdysiu reguliarią projekto įgyvendinimo stebėseną tam, kad užtikrinčiau projekto įgyvendinimą ir 

rezultatų tęstinumą, kaip numatyta paraiškoje;
- tinkamai informuosiu Anykščių rajono savivaldybės administraciją apie bet kokius duomenų, veiklų 

pasikeitimus ir bet kokius kitus pasikeitimus, nukrypimus, vykdant projektą;
- sutinku, kad projektas būtų reguliariai stebimas ir tikrinamas;
- sutinku, visiškai atsiskaityti už suteiktą finansinę paramą projektui pasibaigus; 
- įsipareigoju tinkamai nustatyta tvarka saugoti ir pateikti Anykščių rajono savivaldybės administracijai 

bet kokius dokumentus, susijusius su projektu;
            įsipareigoju Anykščių rajono savivaldybės administracijos prašymu pateikti papildomą informaciją 
(dokumentus), kuri leistų visapusiškai atlikti projekto vertinimą.
Pareiškėjo vardu:
Vardas, pavardė: Lina Pagalienė Parašas:

Pareigos: Anykščių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro direktorė
Data: 2016 - 03 - Vieta: J.Biliūno g. 23, Anykščiai

_______________________

______________________________
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