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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdamas į Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios

programos, patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-33

„Dėl Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos

patvirtinimo“, 12.1 papunktį,

p a k e i č i u Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų

specialiosios programos visuomenės sveikatos projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. ĮV-E-98 „Dėl

Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos

visuomenės sveikatos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 3.6 papunkčiu:

„3.6. užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė (kryptys: tymų profilaktika; mokslu

pagrįstos informacijos gyventojams teikimas ir sklaida vakcinacijos tema, erkių platinamų ligų

profilaktika ir vakcinacija nuo užkrečiamųjų ligų (tymų ir kt.).“

2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Projektų konkursą Visagino savivaldybės administracija skelbia iki 2020 m. kovo

15  d. spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje bei nurodo informaciją, kur galima susipažinti

su šiuo Tvarkos aprašu. Esant poreikiui Projektų konkursas gali būti skelbiamas pakartotinai.“

3. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1. užpildytą paraiškos formą:

11.1.1. Tvarkos aprašo 1 priedą, kai teikiama Tvarkos aprašo 3.1–3.5 papunkčiuose

nurodytoms Specialiosios programos lėšų finansuojamos ir remiamos prioritetinės visuomenės

sveikatos sritims;

11.1.2. Tvarkos aprašo 4 priedą, kai teikiama Tvarkos aprašo 3.6 papunktyje nurodytai

Specialiosios programos lėšų finansuojamai ir remiamai prioritetinei visuomenės sveikatos sričiai.“

4. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Projektų paraiškos turi būti įvertintos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Projektų

paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paskelbus Projektų konkursą pakartotinai, Projektų

vertinimo terminas gali būti pratęstas. Apie paskelbtą pakartotinį Projektų konkursą informuojama

Visagino bendruomenės sveikatos taryba. Visagino bendruomenės sveikatos taryba protokoliniu

sprendimu nustato galutinį Projektų vertinimo pabaigos terminą ir apie priimtą sprendimą

informuoja Visagino savivaldybės administraciją. Visagino savivaldybės administracija

elektroniniu paštu informuoja Projektų paraiškų teikėjus, pateikusius Projektų paraiškas, apie

Projektų vertinimo galutinį terminą.“

Elektroninio dokumento nuorašas
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5. Papildau Tvarkos aprašą 4 priedu (pridedama).

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas



Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo

2020 metų specialiosios programos visuomenės

sveikatos projektų finansavimo tvarkos aprašo

4 priedas

                                             Nr.                
(Paraiškos gavimo data)

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 2020 METŲ

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PROJEKTO PARAIŠKA

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1. Pareiškėjo pavadinimas, registracijos kodas

                                                                                                                                                          

1.2. Pareiškėjo adresas

                                                                                                                                                          

1.3. Banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, atsiskaitomoji sąskaita)

                                                                                                                                                          

1.4. Projekto vadovas ir kontaktai (vardas, pavardė, tel. Nr. ir el. paštas)

                                                                                                                                                          

2. PROJEKTO PAVADINIMAS

                                                                                                                                                          

Programos sritis:

o užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė (kryptys: tymų profilaktika; mokslu

pagrįstos informacijos gyventojams teikimas ir sklaida vakcinacijos tema, erkių platinamų ligų

profilaktika ir vakcinacija nuo užkrečiamųjų ligų (tymų ir kt.).

Prašoma suma ___________________________ Eur

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

3.1. Projekto aprašymas
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3.2. Projekto įgyvendinimo aprašymas (iki 10 sakinių)

4. DETALUS PROJEKTO APIBŪDINIMAS

4.1. Projekto trukmė

4.2. Projekto tikslas ir uždaviniai

4.3. Projekto dalyvių / naudos gavėjų tikslinė grupė ir skaičius

4.4. Numatomi projekto įgyvendinimo metodai (mokymai, informacijos sklaida, konferencijos, 

akcijos, tyrimai ir kt.)

4.5. Numatomi projekto rezultatai
Pvz., įvykusių/organizuotų renginių skaičius; asmenų, dalyvavusių renginiuose, skaičius; informavimo ir viešinimo 

priemonių skaičius ir pan.

4.6. Detalus projekto vykdymo grafikas

Data Priemonės pavadinimas Atsakingas vykdytojas

(vardas, pavardė)

4.7. Partneriai, jei yra (kitos organizacijos, valstybės įstaigos, verslo įmonės, privatūs asmenys).

Organizacija, įstaiga, asmuo

Partnerystės pagrindas, indėlio apibūdinimas (veiksmai, kuriais prisidedama prie projekto,

turtas, kiti ištekliai)

Adresas

Telefonas

El. paštas

4.8. Projekte vykdomų priemonių rezultatas tikslinei grupei



3

5. BIUDŽETAS

Detaliai išvardinti lėšų poreikį (konkretūs skaičiavimai, trukmė val., lektorių vardai, pavardės ir t. t.)

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas Kiekis Kaina Suma

Iš viso:

6. PROJEKTO INFORMAVIMO IR VIEŠINIMO PRIEMONĖS (nurodyti viešinimo būdus)

Įstaigos vadovas
(parašas) (vardas, pavardė) (data)

A. V.

Projekto vadovas
(parašas) (vardas, pavardė) (data)



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Visagino savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 
2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. ĮV-E-98 „Dėl Visagino 
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų 
specialiosios programos visuomenės sveikatos projektų 
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-04-20 10:48 Nr. ĮV-E-199

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-04-20 10:27

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-04-20 10:27

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-04-20 10:48

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-04-20 10:48

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2018-05-10 10:35 - 2020-05-09 10:35

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

DekaDoc v.20200330.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2020-04-20 11:51 nuorašą suformavo Jolita Zabulytė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




