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(Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 
ataskaitos forma) 

 
PATVIRTINTA 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 
2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-67 

 
 

ŠVENČIONI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONI Ų VYKDYMO 2020 MET Ų ATASKAITA 

 
(Pateikiama konsoliduota ir trumpa informacija apie Savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymą ataskaitiniais biudžetiniais metais.) 
 

I SKYRIUS 
SAVIVALDYB ĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS LĖŠOS 

 
Eil. 
Nr. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšų šaltiniai Surinkta l ėšų, tūkst. Eur 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 0 

2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 
specialiosios programos lėšos 

19 600,00 

3.  Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos 0 

4.  Kitos lėšos 0 

5. Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų 
pradžioje 

0 

Iš viso: 19 600,00 

 
II SKYRIUS 

SAVIVALDYB ĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 
PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMON ĖS 

 

Eil. 
Nr. 

Programos / 
priemonės 

poveikio sritis 

Vykdytų savivaldybės 
visuomenės sveikatos programų, 

priemonių skaičius 

Skirta l ėšų, 
tūkst. Eur 

Panaudota 
lėšų, tūkst. Eur 

1 2 3 4 5 
1. Savivaldybės kompleksinės programos 

1. Sveikatai žalingos 
elgsenos 
prevencija 

1 5 880,00 4 441,00 
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(rūkymo, alkoholio 
ir kitų 
psichoaktyviųjų 
medžiagų 
vartojimo 
prevencija ir kt.). 
 

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės 
- - - - - 

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas 
1. Užkrečiamųjų ligų 

prevencija ir 
kontrolė, erkių 
platinamų ligų 
profilaktika, kitų 
užkrečiamųjų ligų 
profilaktika. 

0 0 0 

2. Vaikų ir jaunimo 
sveikatos 
stiprinimas ir 
sveikos 
gyvensenos 
ugdymas. 

10 13 720,00 10 800,00 
 
 

4. Kita 
- - - - - 
  Iš viso lėšų: 19 600,00 15 241,00 

 
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; 
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. 
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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. 

 
________________________ 


