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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-656 „Dėl savivaldybės

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos

patvirtinimo“    2.1   papunkčiu,    Šilalės   rajono   savivaldybės   taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos skyriui (H. Manto g.

37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo.

Savivaldybės meras 

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d.

įsakymu Nr. V-656

(Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo

ataskaitos forma)

                                                                            PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. kovo    d. sprendimu Nr.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITA

(Pateikiama konsoliduota ir trumpa informacija apie Savivaldybės visuomenės sveikatos

rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymą ataskaitiniais biudžetiniais metais.)

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS

PROGRAMOS LĖŠOS

Eil.

Nr.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo

specialiosios programos lėšų šaltiniai
Surinkta lėšų, tūkst. Eur

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 5,8

2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšos

10,791

3. Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos –

4. Kitos lėšos –

5. Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų 

pradžioje

0,872

6. Nepanaudotų lėšų likutis 2019 m. gale 1,681

Iš viso  (1+2): 16,591

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS

PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMONĖS

Eil.

Nr.
Programos / priemonės poveikio sritis

Vykdytų

savivaldybės

visuomenės

sveikatos

programų,

Skirta lėšų,

tūkst. Eur

Panau-

dota lėšų,

tūkst. Eur
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priemonių

skaičius

1 2 3 4 5

1. Savivaldybės kompleksinės programos

2.1. Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė
2 0,50 0,50

2.4. Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija 4 3,00 3,00

2.5. Fizinio aktyvumo skatinimas    9 5,90 5,90

2.6. Lytinė sveikata 1 0,21 0,21

2.7. Nelaimingų atsitikimų ir traumų (tarp jų ir pirmos 

pagalbos teikimo) prevencija
    2 0,40 0,40

2.8. Psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių 

prevencija, streso kontrolė ir kt.) 4 0,10 0,10

2.9. Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, 

alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencija ir kt.)

5 2,40 2,40

2.11
Kitos sritys (prevencinė medicina) 1 0,80

0,80

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

2.2. Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamo 

vandens, maudyklų vandens stebėsena)

1 0,50 0,50

2.3. Visuomenės sveikatos stebėsena 1 0,20 0,20

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

2.4. Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija 1 0,20 0,20

2.5. Fizinio aktyvumo skatinimas 1 0,10 0,10

2.8. Psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių

prevencija, streso kontrolė ir kt.)
1 0,60 0,60

4. Kita

Iš viso lėšų: 14,91 14,91

Paaiškinimai: 1. Skiltyje „Eil. Nr.“ įrašyti lentelėje pateikiamų duomenų eilės numerį.

2. Skiltyje „Programos / priemonės poveikio sritis“ įrašyti savivaldybės visuomenės sveikatos

rėmimo specialiosios programos lėšomis ataskaitiniais metais finansuotų programų / priemonių poveikio

sritis:

2.1. užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė;

2.2. aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena);

2.3. burnos higiena ir sveikata;

2.4. sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;

2.5. fizinio aktyvumo skatinimas;

2.6. lytinė sveikata;

2.7. nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo);

2.8. psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

2.9. sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų

vartojimo prevencija ir kt.);

2.10. visuomenės sveikatos stebėsena;

2.11. kitos sritys.

3. Skiltyje „Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius“ įrašyti

ataskaitiniais biudžetiniais metais vykdytų:

3.1. savivaldybės visuomenės sveikatos kompleksinių programų skaičių pagal poveikio sritis;

3.2. savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių skaičių;
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3.3. savivaldybės bendruomenių vykdytų programų, priemonių skaičių;

3.4. kitų programų, priemonių, nepriskirtinų išvardytoms 3.1–3.3 papunkčiuose, skaičius.

4. Skiltyje „Skirta lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos

lėšas, ataskaitiniais biudžetiniais metais skirtas atitinkamoms savivaldybės visuomenės sveikatos programų,

priemonių sritims.

5. Skiltyje „Panaudota lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos lėšas, faktiškai panaudotas atitinkamoms savivaldybės visuomenės sveikatos programų,

priemonių sritims įgyvendinti per ataskaitinius biudžetinius metus.

6. Eilutėje „Iš viso lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos

lėšų, skirtų ir panaudotų savivaldybės visuomenės sveikatos programoms, priemonėms įgyvendinti

ataskaitiniais biudžetiniais metais, sumas.

___________________________



Šilalės rajono savivaldybės 

teisės aktų ar jų projektų 

antikorupcinio vertinimo 

metodikos 2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Savivaldybės gydytoja

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2019 METŲ ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

Šilalė

1. Parengto sprendimo projekto tikslas. Projektas parengtas, siekiant patvirtinti

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų

panaudojimo 2019 metų ataskaitą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas. Sprendimo projekto rengimą inicijavo Savivaldybės gydytoja,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai. Bus patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės visuomenės

sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaita, kaip to reikalauja

įstatymai. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti 2019 metų pradžioje,

tvirtinant Savivaldybės biudžetą, buvo skirta iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

lėšų 10072 eurai, į šią sumą įskaičiuojama ir 872 eurai 2018 m. Aplinkos apsaugos rėmimo

specialiosios programos nepanaudotų lėšų. Iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

iki 2019 metų galo, tikslinant Savivaldybės biudžetą, surinkus papildomai lėšų Aplinkos apsaugos

specialiajai rėmimo programai iš jos Visuomenės sveikatos specialiajai rėmimo programai buvo

skirta dar 719 eurų, šios lėšos, kartu su kitu lėšų likučiu (iš viso 1681 euras) liko neįsisavintos 2019

metais, jos grąžintos į Savivaldybės biudžetą ir bus skirtos 2020 metų visuomenės sveikatos

rėmimo specialiosios programos priemonėms įgyvendinti. Iš savivaldybės biudžeto 2019 m. buvo

skirta 5800 eurų. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 2019 metais buvo skirta iš

viso 16591 euras, panaudota 14910 eurų.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. Nereikalinga

pripažinti netekusiais galios ar keisti teisės aktų.

Savivaldybės gydytoja                              2020-03-                                            Dalė Briedienė
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