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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METŲ ATASKAITOS
PATVIRTINIMO
2021 m. kovo __ d. Nr. TS-___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41
straipsnio 4 dalimi, 63 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019
m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-656 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programospriemoniųvykdymoataskaitosformospatvirtinimo“2.1papunkčiu,n u s p r e n d ž i a
:
Patvirtinti Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės tarybai
(Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta
tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g.
62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams
(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2021 m. kovo ___ d. sprendimu Nr. TS-_

VISAGINO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METŲ ATASKAITA
(Pateikiama konsoliduota ir trumpa informacija apie Savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymą ataskaitiniais biudžetiniais metais.)
Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialioji programa buvo
patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-33 „Dėl Visagino
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos patvirtinimo“ (toliau
– Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialioji programa). Visagino
savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Visagino savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos siūlymą
(2020 m. sausio 23 d. protokolas Nr. 9-85), nustatė šiuos Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo 2020 metų specialiosios programos prioritetus:
1. užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė (kryptys: tymų profilaktika; mokslu
pagrįstos informacijos gyventojams teikimas ir sklaida vakcinacijos tema, erkių platinamų ligų
profilaktika ir vakcinacija nuo užkrečiamųjų ligų (tymų ir kt.);
2. gyvenamosios aplinkos atitikties sveikatinimo normoms prevencija (triukšmo
prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena);
3. sveikos mitybos vaikams organizavimo tobulinimas ir maisto švaistymo mažinimas;
4. lytinis švietimas (vaikams nuo 10 iki 18 metų);
5. psichikos sveikatos stiprinimas (kryptys: psichiatro/psichoterapeuto paslaugų
teikimas vaikams; smurto ir patyčių prevencija; vyresnio amžiaus asmenų (virš 65 metų amžiaus)
sveikatos (psichinės, fizinės) išsaugojimo poreikių identifikavimas ir tenkinimas);
6. sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo (iš jų elektroninės cigaretės),
alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija).
Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios
programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir pasiektos reikšmės:
Eil.
Vertinimo kriterijus
Faktinė pasiekta reikšmė
Nr.
1.
Finansuotų Sveikatos projektų paraiškų dalis proc. (ne
84,6 proc.
mažiau nei 80)
2.
Renginių (konsultacijų, informacinių renginių, akcijų ir
53
pan.) skaičius (ne mažiau nei 40)
3.
Bendruomenės narių, dalyvavusių renginiuose, skaičius
478*
(ne mažiau nei 500)
4.
Vaikų ir mokinių, dalyvavusių sveikos mitybos, psichinės
462
sveikatos, lytinio švietimo programose, skaičius (ne
mažiau nei 400)
5.
Informavimo ir viešinimo priemonių (straipsnių spaudoje,
53
informacinių laidų, leidinių ir pan.) skaičius (ne mažiau nei
20)
* finansuoti 2 projektai, skirti visai Visagino savivaldybės bendruomenei, t. y. projektas
„Užkrečiamųjų ligų prevencija visuomenei“ – 18 straipsnių vietinėje spaudoje (lietuvių ir rusų kalba),
projektas „Visagino ežero maudyklos vandens kokybės monitoringas“ – atlikti 24 Visagino ežero
maudyklos vandens kokybės tyrimai ir 48 – paplūdimio smėlio tyrimai.
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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
2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšos
3. Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos
4. Kitos lėšos
5. Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų
pradžioje
Iš viso:

0,00
10,095
0,00
0,00
4,030
14,125

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMONĖS
Eil.
Nr.

1
1.

Programos/priemonės poveikio sritis

Vykdytų
Skirta
savivaldybės
lėšų,
visuomenės
tūkst. Eur
sveikatos
programų,
priemonių
skaičius
2
3
4
1. Savivaldybės kompleksinės programos

2.2. gyvenamosios aplinkos atitikties
1
1,430
sveikatinimo normoms prevencija
(triukšmo prevencija, geriamojo
vandens, maudyklų vandens stebėsena)
2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

Panaudota
lėšų, tūkst.
Eur

5
1,430

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas
2.

3.

4.

2.1. užkrečiamųjų ligų prevencija ir
kontrolė (kryptys: tymų profilaktika;
mokslu pagrįstos informacijos
gyventojams teikimas ir sklaida
vakcinacijos tema, erkių platinamų ligų
profilaktika ir vakcinacija nuo
užkrečiamųjų ligų (tymų ir kt.)
2.4. sveikos mitybos vaikams
organizavimo tobulinimas ir maisto
švaistymo mažinimas
2.6. lytinis švietimas (vaikams nuo 10
iki 18 metų)

4

5,140

4,789

2

1,680

1,680

0

0

0
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5.

6.

2.8. psichikos sveikatos stiprinimas
(kryptys: psichiatro/psichoterapeuto
paslaugų teikimas vaikams; smurto ir
patyčių prevencija; vyresnio amžiaus
asmenų (virš 65 metų amžiaus)
sveikatos (psichinės, fizinės)
išsaugojimo poreikių identifikavimas ir
tenkinimas)
2.9. sveikatai žalingos elgsenos
prevencija (rūkymo (iš jų elektroninės
cigaretės), alkoholio ir kitų
psichotropinių medžiagų vartojimo
prevencija)

2

1,970

1,070

2

1,050

0,750

Iš viso lėšų

11,270

9,719

4. Kita

Paaiškinimai: 1. Skiltyje „Eil. Nr.“ įrašytas lentelėje pateikiamų duomenų eilės numeris.
2. Skiltyje „Programos/priemonės poveikio sritis“ įrašytos savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis ataskaitiniais metais finansuotų
programų/priemonių poveikio sritys:
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“
įrašytas ataskaitiniais biudžetiniais metais vykdymas:
3.1. savivaldybės visuomenės sveikatos kompleksinių programų skaičių pagal poveikio sritys;
3.2. savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių skaičius;
3.3. savivaldybės bendruomenių vykdytų programų, priemonių skaičius;
3.4. kitų programų, priemonių, nepriskirtinų išvardytoms 3.1–3.3 papunkčiuose, skaičius.
4. Skiltyje „Skirta lėšų“ įrašytos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšos, ataskaitiniais biudžetiniais metais skirtos atitinkamoms savivaldybės visuomenės
sveikatos programų, priemonių sritims.
5. Skiltyje „Panaudota lėšų“ įrašytos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšos, faktiškai panaudotos atitinkamoms savivaldybės visuomenės
sveikatos programų, priemonių sritims įgyvendinti per ataskaitinius biudžetinius metus.
6. Eilutėje „Iš viso lėšų“ įrašytos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšų, skirtų ir panaudotų savivaldybės visuomenės sveikatos programoms, priemonėms
įgyvendinti ataskaitiniais biudžetiniais metais, sumos.
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