
S iauliq raj ono savivaldybes nevyriausybiniq
organrzacljq ir kitq juridiniq bei fiziniq
asmenq frnansavimo i5 savivaldybes biudZeto
leSq tvarkos apra5o

1 priedas

(Siauliq rajono savivaldyb6s nevyriausybiniq organizacijq ir kitq juridiniq bei fiziniq asmenq
finansavimo i5 savivaldybes biudZeto 165q tvarkos apra5o

parai3kos forma)

Gauta (data)
ParaiSkos Nr.

PARAISKA STAUITU RAJONO SAVTVALDYBES NEVYRIAUSYBINIU ORGANIZACIJU
IR KITV JURIDINIV BEI FIZINIq ASMENV FINANSAVIMUI IS SAVIVALDYBES

BIUDZETO GAUTI

2022-04-22 Nr.l

I. SAVIVALDYBES STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONE, PAGAI- KURIA
TEIKIAMAS PROJEKTAS

Jaunimo iniciatvvu skatinimas

iauliq rajono kaimo ir KurSenU rniesto gyventojq bendruomeni remlmas

S i auliq raj ono nevyri ausyb i niq o r gan tzacijr4 remimas

iauliu raiono bendruomenes sveikatinimo iniciatvv skatinimas ir remimas

Klno kulttros ir sporto remimas

Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi remimas

Vaikq vasaros poilsio stovyklq remimas

(projekto pavadinimas)

II. PAREISXNTO DUOMENYS
2.1. Parei5k€jo rekvizitai

2.2. Atsakingasis asmuo
(Or ganrzacij o s vadovas)

kejo pavadinimas Siauliu r. MeSkuidiu looSelis-darZelis
I 90084s86

e lbrma Savivaldybes biudZetine istaiga
litomoji s4skaita,
pavadinimas,
kodas

LT924010044200905766
Bankas - LuminorBank AB
Banko kodas - 40100

nes adresas, paSto
Stoties g. 1, Me5kuidiq miestelis,
MeSkuidiq senirJnij a, LT -8 | 442
Siauliu raionas
84r 37 05 46

adr:esas

s. navarde

me skuic iud arzelis @,gmai L com
Sisita UZkuraitiene

viete, pareigos Siauliq r. Me5kuidiq lop5elis-
darZelis, direktore



Tel.

et. p. ia
2.3. Kontaktinis asmuo Vardas, p

Darbovie

Tel.

El. p. adr
2.4. P agrindind vykdoma
veikla, kuriai praSoma
paramos (veiklos
pavadinimas ir kodas pagal
EVRK)

85101 0

2.5. Parei5kej o informacij a
ddl projekto vykdymo

Patvirtinl
vykdytoi
kvalifrka
Patvirtinl
atsakomi
vykdyrnc
Patvirtinl

irangos ir

igyvendir
Projektas
DarZelinr
pamego (

darLelyjc
Zalumynr
Zino svei

2.6. Parei5kdjas iki
paraiSkos teikimo
igyvendino projekt4 /
proj ektus, kuriais iSsprendd
problem4 (nurodyti
konkreii4 problema)
2.7. Parei5kdjo iki paraiSkos
teikimo igyvendinti tos
paiios veiklos projektai
(nurodyti konkreiius
pasiektus rezultatus)

Igyvendir
higiena.
respublik
ministeri j

draugiSke
ir sveiko

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTA

3 1 BENDRAINFORMACIJAAPIE PROJEKT

841 37 05 46
Iesas me skui c i ud ar zebs @gmai L c o m

avardd Reda Skeryte

te, pareigos

Siauliq r. Me5kuidiq lopSelis-
darZelis, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, prie5mokyklinio ugdymo
mokr,toia
84t 37 05 46

resas I meskuiciudarzelis@gmail.com

- Ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas.

inkite, kad projekto
-ojas (-ai) turi atitinkam4
kacii a proi ektui vvkdvti.

X Taip nNe

rkite, kad prisiimate
ybE uL saugi4 projekto
o vieta.

X Taip nNe

kite, kad turite tinkamos
r priemoniq Siam projektui
nti.

X Taip nNe

s ,,Skanauk, ragauk ir sveikas auk" (2020 m.).
ukai Lino, kaip reikia sveikai maitintis, dauguma
darZoves, Zalumynus ir patiekalus i5 jq. Vaikai lopSelyje-
r edukaciniq veiklq metu patys ruo5ia maist4 iS darZoviq,
q, spaudZia sultis. LopSelio-darlelto darbuotojai, tevai
i ko namuose.
nti proj ektai, r,rsi.lE

2019 m. lopSelis-darZelis apdovanotas Lietuvos
(os Svietimo, mokslo ir sporto, sveikatos apsaugos

iq padeka uZ aktyvq dalyvavim4 iniciatyvoje ,,Aktyviai,
ai, sveikai", sveikesnes mokyklos bendruomenes k[rim4
gyvenimo vertybiu puoselei ima,

3.1.1" Pra5oma paramos suma 490 eur

3.1.2. Visa projekto suma 590 eur

3.1.3. Projekto igwendinimo vieta Siauliq r, MeSkuidiq lop5elis-darZelis

3.1.4. Projekto lgyvendinimo laikotarpis
Nuo 2022 m. lapkridio 1 d.

iki 2022 m.lapkridio 30 d.

3.1.5. Projekto dalyviai (tiksline grupe, bendras
dalyviq skaidius, kita papildoma informacij a)

Lop5elio-darLelio bendruomene - 120
dalyviq: 75 ugdytiniai, 15 mokytojq ir kitq
lop5elio-darZelio darbuotoitl, 30 ugdytiniu



3.1.6. Jaunimo projektams iS 3,t.S papunkcio
iekto dalyviu nuo 14|ki 29 m. skaicius

3.1.7. Vaikq vasaros poilsio stovyklq projektams
iS 3.1.5 papunkdio Projekto dalyviai iS socialing
param? gaunandiq Seimq;
iS 3.1.5 papunkdio Projekto dalyviai, vaikai,
turintys dideliq ir labai dideliq specialiqjq

3.1.8. Partneriai ir jq vaidmuo projekte

3.2,1. Proj ekto apra5ymas
(Glaustai, iki 1 000 spaudos Zenklq, apra5ykite problem4, kuri4 sieks sprgsti projektas, kiek ir
kaip ji aktuali bei susijusi su projektq rdmimo prioritetais, j[sr+ organizacijos vaidmuo
sprendZiant problem4, laukiami rezulLatai nurodykite projekto vykdymo viet4, pobfidi, trukmg,
pagriskite pasirinktos dalyviq tikslines grupes situacij4 projekto prioritetq kontekste; pateikile
informacij4 apie planuojam4 veikl4 ir pagrindinius taikomus metodus

Vienas visuomenes sveikatos remjmo specialiosios programos prioritetq - burnos higiena
ir sveikata. Gydytojq odontologq, burnos prieZilros specialistq skelbiamuose straipsniuose
teigiama, kad daugiau kaip puse Lietr-Lvos ikimokyklinio amZiaus vaikq turi paZeistus dantis. Tai
rimtas signalas apie prast4 burnos higien4 ir bfitinybg jau nuo maZens mokyti vaikus tinkamos,
reguliarios dantq prieZiDros.

Lop5elio-darLeho mokytojai pastebejo, kad kasmet daugeja l darLely ateinandiq vaikq, kurie
negeba taisyklingai valytis dantq. Manome, kad rDpintis burnos higiena vaikai turi buti mokomi
ne tik namuose, bet ir Svietimo istaigose. Ikimokyklinukai ir prie5mokyklinukai didLiq4 dali
dienos praleidLia lopSelyje-darLelyje, todel svarbus vaidmuo ugdant burnos higienos igudZius
tenka mokytojams.

Mokytojai, igyvendindami ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, ugdo
vaikq kasdieninio gyvenimo igudZia srities gebejimus. Sveikatos valandeles apie dantukq
prieZiDr4 organizuoja visuomenes sveikatos specialistas. Manome, kad to nepakanka. Mokytojai
pastebejo - svarbu burnos higienos lgrldZius vaikams formuoti jiems patraukliais bfldais,
SiuolaikiSkomis priemonemis, praktiSkai veikiant ir bendradarbiaujant su tevais, specialistais.

Projektiniq veiklq metu kiekvienam vaikui dovanosime po dantq Sepeteli ir skalavimo
indeli, grupei - dantq pastos. Kiekvienas vaikas gaus mokytojq parengt4 dantq valymo
kalendoriq. Kiekvienq dien4, sutartu laiku, skambant dantukq dainelei, vaikai valysis dantis ir
mokysis tinkamos dantq valymo technikos. I5sivalg dantukus, vaikai Zymes dienas dantq valymo
kalendoriuje.

Pakviesime vaikus i edukacing program4,,sveiki dantukai - graLi Sypsenele". Zaisdami bei
dalyvaudami aktyvioje, k[rybineje veikloje, vaikai suZinos, kodel reikia priZilreti ir taisyklingai
valytis dantis, koki4 past4 naudoti, kaip pasirinkti tinkam4 Sepeteli. Edukacijos metu bus
akcentuojama, k4 deretq valglti, kad dantukai butq sveiki ir iSduodama daug idomiq gudrybiq,
kurios padeda i5saugoti sveikus dantukus, Edukacijos metu vaikai i5moks taisyklingai priZilreti
dantukus, kad galetq pladiai Sypsotis ir dZiaugtis graLiaSypsena!

Vaikai Zi[res mokomuosius filrnukus apie burnos higien4, atliks eksperimentus, dalyvaus
edukaciniuose Zaidimuose, pieS, kurs dantukus iS antrinn4 laliav''4 ir kitq priemoniq.

DarZelinukq tevus pakviesime i rzirtualq susitikim4 ,,Kaip galiu padeti dantukams?". Jo
visuomends sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieliur1 darlelyje, supaZindinsmetu

tevus,

3.2. PROJEKTO TURINYS

us su vaiku burnos higiena ir atsakys i aktualius klausimus. Tikime. kad vaik



burnos higienos ugdymo procesas bus efektyvus bendro tevq
deka.

mokytojq komandinio darbo

3.2.2. Proj ekto tikslas
ikslas turi b[ti aiSkus ir konkretus, sprendZiantis problema ir pasiekiamas

Formuoti teisingus dantq higienos ig[dZius ir fprodius bei motyvuoti vaikus reguliariai valytis
dantis.

3.2.3. Projekto uZdaviniai ir veiklos
(Nurodykite konkredius ir iSmatuojamus uZdavinius Siam tikslui pasiekti, realias ir gyvendinamas
veiklas bei laikotarnius)

Eil,
Nr. Projekto uZdaviniai Projekto veiklos

Veiklq vykdymo
laikotarpis

I Mokyti vaikus taisyklingai
ir resuliariai valvtis dantis.

Ugdytiniai ant didelio dantq muliaZo
mokysis taisyklingai valyti dantis,

itvirtins burnos higienos igfldZius.
Dalyvaus edukacijoje,,Sveiki dantukai

graZi Sypsendld".
Valysis dantis savarankiSkai arba su
m okytojq pagalba (praktine veikla).

2022 m.lapkridio
menuo

2. Pratinti tinkamai naudotis
dantukq prieZi[rai
reikalingomis priemonemis.

Vaikai mokysis ant dantq Sepetuko
urZdeti reikiam4 kieki dantq pastos.
Valysis dantis dantq Sepeteliu ir dantq
pasta. skalaus burna vandeniu.

2022 m.lapkridio
menuo

J. Plesti supratim4 apie dantg
valymo svarb4, dantukams
naudingus ir kenksmingus
maisto produktus.

lJgdytiniai atliks uZduoti ,,Kas
paralinksmino ir nuliDdino dantukus?"
ir suZinos, kurie maisto produktai
stiprina dantukus, kurie jiems kenkia,
Ziures mokomuosius f,rlmukus.
klausysis pasakq: ,,Eduoniuko ir
Bakteriuko kelione dantukq Salyje",
,,Metas valytis dantukus", ,,Kake
Make ir dantukq fejos puota".
Vaikai atliks eksperimentus,

irodandius kaip nesveiki maisto
produktai gali pakenkti dantukams,

2022 m.lapkridio
menuo

4. Lavinti vaikq klrybinius
gebejimus, skatinti
smalsum4, iniciatyvum4.

t.Jgdytiniai pie5 dantukus, kurs juos i5
jvairiq medZiagq ir tikru Sepeteliu
valys ,,ne5varumus, apna5as" nuo
dantq.

2022 m.lapkridio
menuo

5. Formuoti atsaking4 ir
teising4 tevq poZilri i dantq
prreliurE, burnos higien4 ir
siekti dantukq prieZitros
tgstinumo Seimoje.

T'evai dalyvaus virtualiame susitikime
,,I(aip galiu padeti vaikq dantukams?".

2022 m,lapkridio
mdnuo



3.2.4. Projekto rezultatai, nauda ir tgstinumas
(Apra5ykite, koks poveikis numatomas projekto dalyviams, vietos bendruomenei, Siauliq rajono
savivaldybei, kokios galimybes uZtikrinti ilealaiki

projektas pades gerinti vaikq dantq prieZilros lavins sveikatos
gebejimus,

Dauguma 5-7 metq vaikq savaranki5kai ir taisyklingai valysis dantis, naudosis dantq
prieZiDrai skirtomis priemondmis, visi 2^4 met4- su suaugusiqjq pagalba. Dantq valymo ritualas
taps kasdieniniu, reguliariu iprodiu.

60 proc. vaikq Zinos ir pasakys. kas kenkia dantims Kas Juos stlpnna. kad jie
saikingai valgys maist4, kuris prisideda prie dantq gedimo.

Dauguma tevq rfipinsis savo vaikq dantq prieZiura. Vaikai namuose valysis dantis.
LopSelyje-darLelyje ir namuose tinkamai atliekama burnos higiena pades vaikams iSsaugoti

sveikus ir graZius dantis. Zinoma, tai nereiSkia, kad nebereikes eiti pas odontolog4. Manome, kad
po gydytojo apZiDros daugumos vaikq dantims nereikes gydymo, nes jie bus priZi[reti ir sveiki.

Dantukq valymo procedlros vyJcs ir pasibaigus projektui. Grupese vaikai kasdien sutartu
laiku valvsis dantukus. skalaus b

3.2.5. Projekto informacijos sklaida
Q.,lurodykite informacijos sklaidos budus ir priemones, kaip ir kada planLr

Informacij4 apie projekto vykdym4 viesinsime lopSelio-darZelio ir MeSkuidiq miestelio
bendruomenese, istaigos internetineie svetaineie ir kt.

IV. PROJEKTO TSTATUOS IR PAGRINDIMAS

ISlaidq
detalizavimas

(i5vardinti visas
iSlaidq rr"r5is)

Dantq valymo
kalendoriai
vaikams,
lankstinukai
tevams,
priemones

leslmul.

Edukacine
programa ,,Sveiki
dantukai - graLi

Ugdymo
rremone

Dantq pricZilros

ISlaidu rtr5is Bendra
suma

projektui
igyvendinti

Pra5oma l65u suma i5
Savivaldvbes biudZeto

Ketvirdiai

Administracinds
iSlaidos
Kanceliarines
prekes: popierius,
flomasteriai ir kt.

50 eur

Edukacija

Dantq modelis su
dantu Sepeteliu
Dantq pasta ir

nemones



V. TEIKIAMI DOKUMENTAI

Dokumento pavadinimas
Vieno

egzemplior:iaus
lapu skaidius

ParaiSka (1

PareiSkeio re meiimo koniia (l ea.z.).

Parei5kejo istatq / nuostatq kopija (jei parei5kejas teikia paraiSk4
irmqkartq arba istatai / nuostatai vra pakeisti) (1 esz,).

Bendradarbiavimo sutarties (-diU) kopija (-os) (eigu projektas bus
kdomas su partneriais) (kiekvienos sutarties 1 esz.).

Garantinis (-iai) ra5tas (-ai)(yeigu projektas bus finansuojamas iS kitq

Projekto vykdytojo gyvenimo apra5ymo kopija /atitikimo
kvalifikaciniams reikalavimams irodandiu dokumentu kopii

VI. PAREISXP.IO DEKLARACIJA

A5, Zemiau pasira5Es (-iusi), patvir.tinu, kad:
- visa pateikta informacija Sioje paraiSkoje ir jos prieduose yra teisinga;
- Sis projektas bus igyvendinamas taip, kaip nurodyta Sioje parai5koje ir jos prieduose.

fsipareigoju informuoti SiauJiq rajono savivaldybes administracij4 apie bet kokius
pasikeitimus vykdant proj ekt4.

Dircktori
$igita tJZtcuraitieni

PareiSkejo vadovas
(vardas, pavarde)

tq


