2015 m. balandžio 8 d. pasirašyta projekto Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-012 "Sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono,
Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse" įgyvendinimo sutartis. Šį projektą
įgyvendina projekto vykdytojas Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su
trimis partneriais: Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Alytaus rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuru bei Kalvarijos savivaldybės administracija. Projekto
įgyvendinimui yra numatyta skirti iki 249 546,61 EUR, o pats projektas apima 35 sveikatos kabinetų,
esančių Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono bei Kalvarijos savivaldybių teritorijoje,
pritaikymą sveikatos priežiūros paslaugų teikimui bei įrengimą. Visus kabinetus yra numatyta
aprūpinti pagrindinėmis priemonėmis, o 26 sveikatos kabinetuose yra numatyta atlikti ir paprastojo
remonto darbus.
Sveikatos kabinetų aprūpinimui buvo įsigyti baldai: darbo stalai (7 vnt.), specialisto kėdės (7
vnt.), rakinamos dokumentų spintos (7 vnt.), veiklos priemonių ir drabužių spintos (7 vnt.), kėdės
mokinimas atsisėsti (7 vnt.), kušetės (sulankstomos lovos) (7 vnt.), širmos (7 vnt.), praustuvės (4
vnt.), brošiūrų stovas, nešiojamas stendas, interaktyvi lenta (su priedais), magnetinė lenta. Taip pat
sveikatos kabinetų aprūpinimui buvo įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga: spausdinimo
funkciją atliekantys aparatai (7 vnt.), daugiafunkcinis kopijavimo aparatas (1 vnt.), planšetiniai
kompiuteriai (7 vnt.) ir kitos kabinetų aprūpinimui numatytos prekės: kūno svorio svarstyklės (7 vnt.),
ūgio matuoklės (7 vnt.), priemonės regėjimo aštrumui nustatyti (7 vnt.), kraujospūdžio matavimo
aparatai (7 vnt.), termometrai kūno temperatūrai matuoti (7 vnt.), vaizdo kameros arba fotoaparatai
su atminties kortele (7 vnt.), muzikiniai centrai (7 vnt.), telefonai (7 vnt.), svarstyklėms daiktams
sverti (5 vnt.), svarstyklės kūno riebalų kiekiui nustatyti (2 vnt.), garso lygio matuoklis (1 vnt.),
įrišimo aparatas (1 vnt.), diktofonas (1 vnt.), garso kolonėlės (1 vnt.), multimedija ir pakabinamas
ekranas (1 vnt.), Išoriniai kietieji diskai (3 vnt.), papildomi akumuliatoriai foto aparatui (3 vnt.),
vaizdo kamerai (3 vnt.), dokumentų naikinimo įrenginys (1 vnt.), kroviklis elementams (2 vnt.).
Įgyvendinant projektą numatyta įsigyti pirmosios pagalbos mokymo priemones: gaivinimo
manekenai (2 vnt.), žaizdų modelis (1 vnt.), kaklo įtvaras (1 vnt.), nugaros įtvaras (1 vnt.),
vienkartinės gaivinimo kaukės (1 vnt.), liemenė Heimlicho manevro mokymams (1 vnt.),
nukentėjusiojo gabenimo lenta (1 vnt.), nukentėjusiojo gabenimo lovys (1 vnt.), mažoji stuburo
fiksavimo lenta (1 vnt.). Taip pat numatyta įsigyti sveikos mitybos skatinimo priemones: arterijos
modelis (1 vnt.), rekomenduojamos porcijos lėkštės (4 vnt.), mitybos piramidės dėlionė (1 vnt.),
modelis „Ką vartoja mama, vartoja ir kūdikis įsčiose“ (1 vnt.), 3D stovas „Nutukimo padariniai“(1
vnt.), antsvorį imituojanti liemenė (1 vnt.), fizinio aktyvumo priemones: žingsniamačiai (20 vnt.),
dinamometrai (10 vnt.), plaučių tūrio matuokliai (3 vnt.), šiaurietiškojo ėjimo lazdos (40 vnt.),
gimnastikos kamuoliai (40 vnt.), kilimėliai sportui (40 vnt.), žaidimo kamuoliukai sportui, 10-ties
pusių (5 vnt.) ir higieninių įgūdžių ugdymo priemones – burnos higienos modeliai (vnt.), mikroskopas
(1 vnt.), rinkiniai: mikroorganizmų milteliai, UV žibintuvėlis (5 vnt.).

