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Biudžetiniai metai 2015-ieji metai 

Asignavimų valdytojai 

ir priemonių vykdytojai 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Kodas 1902317

30 
 

Programos kodas  07 

     Programos parengimo argumentai 

Programa siekiama pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mitybą, ugdyti 

pieno gaminių vartojimo įpročius, skatinti vaisių ir daržovių vartojimą bendraamžių aplinkoje, 

formuojant ateities vartotoją, tuo pačiu užtikrinant finansinę paramą šeimoms auginančioms 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. 

Savivaldybės ilgalaikis 

prioritetas (pagal 

strateginį plėtros planą) 

Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei 

kūrimas 

Kodas III 

Šia programa 

įgyvendinamas įstaigos 

strateginis tikslas 

Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas 

paslaugas 

Kodas 02 

Programos tikslas 
Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų 

sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą 

Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

 

Įgyvendinant tikslą, numatoma dalyvauti Paramos programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai 

mokykloms“. Stiprinti vaikų sveikatą, gerinant mitybą, ugdant pieno gaminių vartojimo įpročius, 

skatinant vaisių ir daržovių vartojimą bendraamžių aplinkoje. 

 

01 uždavinys. Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatingumo veiklą. 
 

Uždaviniui įvykdyti numatytos priemonės: 

07.01.01.02 Dalyvavimas programose, skirtose sveikatai stiprinti. 

 

2015 m. Paramos programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ planuojamas dalyvių 

skaičius  189 vaikai. Programos bus finansuojamos iš Europos sąjungos paramos ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto (nacionalinė parama). Dalyvaudami šiose programose gerinsime 

vaikų valgymo įpročius, darysime įtaką vaikų mitybos įpročiams ir juos keisime. 

 

Produkto kriterijus: 

P-07-01-01-02 Organizuojamas dalyvavimas Paramos programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai 

mokykloms“. 
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Rezultato kriterijai: 

R-07-01-01-02 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius paramai gauti. 
 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas 

Įgyvendinus šią programą pagerinsime sveikatą vaikams, padarysime įtaką vaikų mitybos 

įpročiams, atkreipsime šeimų dėmesį į mitybos įpročius šeimoje. 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai 

Programa finansuojama iš valstybės biudžeto paramos (VB) ir ES paramos lėšų. 

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 

aprašoma programa 

 3.1.2.4. Parengti ir vykdyti ilgalaikes tęstines sveikatinimo programas. 

 3.1.2.8. Stiprinti ir plėtoti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant sveikatinimo 

tikslų. 
 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 

įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. 

Kita svarbi informacija. Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas. 
_________________________________ 
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Visagino savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vedėja 
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