
 

 

       PATVIRTINTA    

       Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  

                                                                          2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-87 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ   

SĄMATA  

 

Eil. 

Nr. 

Pajamų šaltiniai Suma (Eur) 

1. Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 25789,23 

2. Atsiskaitymai iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 24312,00 

00 Iš viso 50101,23 

 

Eil.N

r. 

Teikianti organizacija Projekto pavadinimas   Finansavimas 

 

Pastabos 

1. Rokiškio rajono Juozo Keliuočio 

biblioteka  

 „Kaip padėti SAU ir TAU, kad gyventume!!!“ 1000,00  

2. 

 

Rokiškio r. savivaldybės 

švietimo centras  

„Pagalba ir prevencija, grindžiama abipusiu 

pasitikėjimu“ 

960,00 

 

 

 

Siūloma per 

karantiną 

nevesti nuotolinių 

mokymų 

3. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio 

vaikų dienos centras  

 

„Sveikas ir laimingas“ 2000,00 Prioritetas – lavinamosioms, 

stresą mažinančioms 

priemonėms įsigyti  

4. Rokiškio r. Pandėlio gimnazija „Sveikas AŠ – laimingi MES! 5000,00 Prioritetas – poilsinio, 

atokvėpio  sensorinio kambario 

įrengimas 

5. 

 

Rokiškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

 „Rokiškio rajono ežerų maudyklų vandens kokybės 

tyrimai“ 

1425,00  

6. 

 

Kriaunų kaimo bendruomenė  „Švara bendruomenės žmonėms“   

 

290,00  



 

 

7. 

 

Rokiškio r. Kamajų Antano 

Strazdo gimnazija 

 

„Vėl kartu“ 

 

3000,00 Siūloma per 

karantiną 

nevesti nuotolinių 

mokymų 

8. Rokiškio lopšelis-darželis 

„Varpelis“  

„Į švaros ir sveikatos šalį“  1000,00  

9. 

 

Asociacija „Rokiškio mamų 

klubas“ 

 

 „Mamų bendrystės ratas“  

 

2000,00 

 

Siūloma per 

karantiną 

nevesti nuotolinių 

mokymų 

10. 

 

Rokiškio lopšelis-darželis 

„Nykštukas“  

 „Švaros nykštukai“ 1200,00 

 

 

11. 

 

Rokiškio rajono Juodupės 

lopšelis-darželis 

 „Augu sveikas“ 1000,00 

 

 

12.  

 

Kaimo bendruomenė 

„Pakriauna“ 

 

 „Virusų ir bakterijų tramdytojai“ 500,00 

 

Prioritetas - higienos priemonių 

įsigijimas 

13. 

 

Rokiškio rajono Obelių 

gimnazija 

 

 „Gera savijauta kasdien – 2021“ 

 

5000,00 

 

Prioritetas – poilsinio, 

atokvėpio  sensorinio kambario 

įrengimas 

14. 

 

Kazliškio kaimo bendruomenė  

 

 „Sveiki=laimingi 2“  

 

800,00 

 

Siūloma per 

karantiną 

nevesti nuotolinių 

mokymų  

15. 

 

Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras 

 

 „Paauglių ir jaunuolių motyvacija nutraukti sveikatai 

žalingus įpročius“ 

900,00 

 

Siūloma per 

karantiną 

nevesti nuotolinių 

mokymų 

16. Rokiškio rajono Juodupės 

gimnazija 

„Sveikatos kelias“ 1400,00  



 

 

17. 

 

Rokiškio rajono savivaldybės 

pedagoginė psichologinė tarnyba 

 

 „Švietimo pagalbos specialistų ir tėvų įgalinimas 

padėti vaikui“ 

5000,00 Siūloma per 

karantiną 

nevesti nuotolinių 

mokymų 

18. 

 

Rokiškio rajono socialinės 

paramos centras 

 

„Kalbėk – gyvenk“ 

 

4000,00 Siūloma per 

karantiną 

nevesti nuotolinių 

mokymų 

19. 

 

Rokiškio mokyklos-darželio 

„Ąžuoliukas“ Kavoliškio skyrius  

 „Mažo žmogučio – didelės emocijos“ 

 

420,00 

 

 

  Iš viso 36895,00  

 

__________________________________ 


