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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2020 m. kovo 31 d. Nr. T-78
Šiauliai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-61 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo sąmatos
patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją
programą (pridedama).
Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
pavaduojantis savivaldybės merą

Česlovas Greičius

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-78
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIOJI PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymu.
2. 2020 metų Programos paskirtis – finansuoti ir remti visuomenės sveikatos priežiūros
priemones.
3. Programos lėšų naudojimą, apskaitą ir kontrolę bei atskaitomybę reglamentuoja
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos
projektų rengimo, finansavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A-116
„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos
projektų rengimo, finansavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. 2020 m. Programos projektų prioritetai (nurodyti Programos IV skyriuje) patvirtinti
2019 m. lapkričio 26 d. Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos protokolu Nr.
KO-204.
5. Situacijos analizė yra pateikta Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos 2018 metų ataskaitoje, patvirtintoje Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-380 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos
2018 metų ataskaitos patvirtinimo“.
II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Programos tikslas: remti visuomenės sveikatos priežiūros priemones, stiprinančias
gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą, formuojančias aktyvų
visuomenės požiūrį į sveikatą, užtikrinančias sveikatai palankią aplinką, finansuojant Savivaldybės
remiamas visuomenės sveikatos veiklas.
7. Programos uždaviniai:
7.1. finansuoti sveikatinimo projektus, stiprinančius gyventojų fizinę ir psichinę
sveikatą, gerinančius bendruomenės narių gyvenimo kokybę, mažinančius rizikos veiksnių ir ligų
paplitimą, propaguojančius ir formuojančius sveikos gyvensenos įgūdžius pagal visuomenės
sveikatos poveikio sritis;
7.2. finansuoti Programos priemones pagal nustatytą tikslinį finansavimą;
7.3. vykdyti gyventojų sveikatos mokymą bei sveikos gyvensenos žinių skleidimą, didinti sveikatos raštingumą;
7.4. stiprinti asmeninę žmogaus atsakomybę už savo sveikatą, ugdant teisingą požiūrį į
sveiką gyvenseną.

III SKYRIUS
PROGRAMOS LĖŠOS
8. Programos finansavimo šaltiniai yra:
8.1. 20 procentų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;
8.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;
8.3. kitos teisėtai įgytos lėšos;
8.4. praėjusių metų Programos lėšų likutis.
IV SKYRIUS
PRIORITETAI IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMAS (SĄMATA)
9. Informacija apie Programos lėšas
Eil
.
Nr.
1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšų šaltiniai

Lėšų suma,
Eur

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšos (20 procentų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšų)
Iš viso:

18306
18306

10. Lėšų paskirstymas Programai įgyvendinti pagal Programos prioritetus ir tikslinį
finansavimą:
Eil.
Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
prioritetams skirtinos lėšos

1.

Neinfekcinių, infekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija
(onkologinių susirgimų prevencija, tuberkuliozės ir kitų užkrečiamųjų ligų
prevencija, pedikuliozės prevencija, širdies ir kraujagyslių ligų rizikos
prevencija, pirmosios pagalbos teikimas)

2.

Sveikos mitybos skatinimas (sveikatai palankios mitybos skatinimas ir
nutukimo prevencija, higienos įgūdžių ugdymas, burnos higiena ir sveikata)

1650

3.

Fizinio aktyvumo skatinimas

5820

4.

Psichikos sveikatos stiprinimas (smurto, savižudybių, streso kontrolė, lytinė
sveikata, priklausomybių prevencija)

3050

5.

Sveikatai palankios aplinkos kūrimas (triukšmo prevencija, maudyklų
vandens kokybės stebėsena, gyvenamosios aplinkos gerinimas, socialiai
remtiniems asmenims)

2190

6.

Savivaldybės

nenumatytoms

2446

strateginio veiklos plano priemonėms /

Skiriama,
lėšų suma,
Eur
3150

visuomenės sveikatos problemoms rajone spręsti
18306
Iš viso lėšų:

V SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
11. Programos sveikatinimo projektų atranką vykdo ir jų vertinimą atlieka Šiaulių
rajono visuomenės sveikatos taryba pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu patvirtintą tvarkos aprašą.
12. Savivaldybės taryba kontroliuoja Programai skirtų lėšų naudojimą ir tvirtina jų
panaudojimo ataskaitą.
VI SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI
13. Programos įgyvendinimo kriterijai:
13.1.finansuotų projektų (programų) skaičius;
13.2.įgyvendintų projektų, pagal 2020 metų prioritetus, skaičius.
VII SKYRIUS
LAUKIAMI REZULTATAI
14. Programos įgyvendinimas padės formuoti aktyvų visuomenės požiūrį į sveiką
gyvenseną, sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, leis sumažinti gyventojų sergamumą, neįgalumą ir
mirštamumą, kurį lemia neteisinga žmonių gyvensena, elgsena, neigiami aplinkos veiksniai.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Programą tvirtina, keičia Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
______________________
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