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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2022 m. kovo 22 d. Nr. T-99
Šiauliai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, atsižvelgdama į Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimą Nr. T-51 ,,Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo
sąmatos patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės 2022 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 meras

Antanas Bezaras

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-99
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIOJI PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos
įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu ir kitais galiojančiais
teisės aktais.
2. Šios programos tikslai, uždaviniai ir priemonės nustatyti, atsižvelgiant į Šiaulių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitos rezultatus, Lietuvos
sveikatos 2017–2025 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos patvirtinimo“, kurios
strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 metais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau,
pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai.
3. Programa įgyvendinama pagal Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos sveikatinimo veiklos prioritetus 2022 metams, kurie nustatyti
Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2022 m. vasario 25 d. protokolu Nr.
KO-40.
4. Programos lėšų naudojimą, finansavimą bei atskaitomybę reglamentuoja Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T-80 ,,Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš
savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Programos tikslas – plėtoti visumą organizacinių, socialinių ir sveikatinimo
priemonių, padedančių vykdyti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti ir stiprinti visuomenės sveikatą,
kaupti ir skleisti žinias apie sveikatą, skatinti bendruomenės sveikatingumą, dalyvavimą
propaguojant sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą.
6. Programos uždaviniai:
6.1. skatinti Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvas;
6.2. stiprinti gyventojų fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti gyventojų sveiką gyvenseną,
stiprinti asmeninę žmogaus atsakomybę už savo sveikatą bei skleisti žinias apie tai, vykdyti ligų
prevenciją, gerinti aplinkos kokybę.
III SKYRIUS
PROGRAMOS LĖŠOS
7. Programos finansavimo šaltiniai:
7.1. savivaldybės biudžeto lėšos;
7.2. 20 procentų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų –
18 600 Eur;
7.3. savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos;
7.4. lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje – 8 667 Eur;

7.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.
8. 2022 metų Programai skirta – 27 267 Eur
9. Planuojama Programos sąmata:
Eil.
Nr.

1.

2.

Programos priemonės

Skirta lėšų, tūkst. Eur

Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų
skatinimas:
Prioritetai:
1.1. 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.
Tikslinis finansavimas (Savivaldybės strateginio veiklos
plano priemonėms įgyvendinti):

22 000

Maudyklų vandens kokybės stebėsena, tyrimų atlikimas,
smėlio tyrimai, informacijos sklaida, viešinimas
Lėšos nenumatytoms visuomenės sveikatos problemoms
rajone spręsti
Iš viso:

2 800
2 467
27 267

IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
10. Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimas vykdomas
konkurso būdu, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu
Nr. T-80 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių
asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal Šiaulių rajono
bendruomenės sveikatos tarybos 2022 m. vasario 25 d. posėdžio protokolu Nr. KO-40 (3.48)
patvirtintus prioritetus. Tikslinio finansavimo priemonių įgyvendinimą administruoja Savivaldybės
gydytojas ir (arba) kitas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės
administracija) specialistas.
11. Programos vykdytojų parengtų projektų veiklos remiamos, pasirašius sutartis su
Savivaldybės administracija. Vykdytojai atsakingi už veiklai pasirinktų renginių aktualiomis
sveikatos temomis organizavimą (paskaitos, popietės, diskusijos, akcijos, sporto renginiai,
konsultacijos, įvairios užimtumo formos, edukacinės išvykos ir kita), informacijos apie
sveikatinimo programų vykdymo teikimą rajono gyventojams per žiniasklaidos priemones, tinkamą
lėšų panaudojimą ir ataskaitų teikimą laiku Savivaldybės administracijai.

12. Programos tikslinio finansavimo priemonėms lėšos skiriamos Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu (pagal Savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintas
priemones, programas, įstaigų ar kt. organizacijų prašymus, atliktas viešųjų pirkimų procedūras,
gavus sąskaitas faktūras).
13. Programos sveikatinimo projektų atranką vykdo ir jų vertinimą atlieka Šiaulių
rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų prašymų ir
paraiškų vertinimo komisija.
14. Savivaldybės taryba kontroliuoja Programai skirtų lėšų naudojimą ir tvirtina jų
panaudojimo ataskaitą.
15. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Savivaldybės administracijos savivaldybės
gydytojas.
V SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI
16. Vykdytų Programos lėšomis priemonių skaičius;
17. Vykdytų Programos/ priemonių pagal prioritetus (poveikio sritis) skaičius.
VI SKYRIUS
LAUKIAMI REZULTATAI
18. Programos įgyvendinimas padės skatinti gyventojų atsakomybę už savo sveikatą,
formuoti aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, leis mažinti gyventojų sergamumą, neįgalumą ir
mirtingumą, kurį lemia neteisinga žmonių gyvensena, elgsena, neigiami aplinkos veiksniai.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Programą tvirtina, keičia Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
______________________
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