PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. sausio

d. sprendimu

Nr.
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ATASKAITA

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseinių rajono savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, rajono Savivaldybės tarybos 2018 m.
vasario 12 d. sprendimu Nr. TS-34 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu
tvarkos aprašu.
2. Programos prioritetus nustatė Raseinių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos
taryba (toliau − Bendruomenės sveikatos taryba).
3. Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2020 metai.

II. PROGRAMOS TIKSLAS
4. Programos tikslas – remti asmens sveikatos priežiūros priemones, vykdyti koronaviruso
infekcijos (COVID-19) plitimo kontrolės priemones, užtikrinti kitų, būtinųjų prevencinių priemonių
įgyvendinimą Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje.

III. PROGRAMOS UŽDAVINIAI
5. Programos uždaviniai:
5.1. vykdyti koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimo kontrolės priemones;
5.2. finansuoti aplinkos sveikatinimo priemones, gerinančias aplinkos kokybę ir
užtikrinančias saugią, nekeliančią grėsmės žmonių sveikatai aplinką;
5.3. remti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

IV. PROGRAMOS PRIORITETAI
6. Programos prioritetai:
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6.1. asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas;
6.2. asmens apsaugos priemonių, koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimo kontrolei
užtikrinti, įsigijimas;
6.3. gyvenamosios aplinkos sveikatinimas;
6.4. užkrečiamosiomis ligomis sergančių asmenų pervežimo paslaugų užtikrinimas.

V.

PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOTOS PRIEMONĖS

7. Programos lėšomis finansuotos priemonės pateiktos 1 lentelėje (žr. 1 lentelė).
1 lentelė. Programos lėšomis finansuotos priemonės
Skirta lėšų
Rajono
Rajono
Eil.
Priemonės
Priemonės
Savivaldybės
aplinkos
Nr.
vykdytojas
biudžeto
apsaugos
lėšos, Eur
rėmimo
specialiosios
programos
lėšos, Eur
1. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas
1.1. Prevencinių priemonių
Savivaldybės
11 378
įgyvendinimas
gydytojas
1.2. VšĮ Raseinių ligoninės
VšĮ Raseinių
1250
skubios ambulatorinės
ligoninė
pagalbos teikimas
neapdraustiems
privalomuoju sveikatos
draudimu asmenims
ligoninės Priėmimo –
skubios pagalbos
skyriuje
1.3. Akušerijos paslaugų
VšĮ Raseinių
62 000
(gimdymų) VšĮ
ligoninė
Raseinių ligoninėje
tęstinumo užtikrinimas
1.4. Kaimo medicinos
VšĮ Ariogalos
3310
punktų išlaikymas
PSPC

Panaudota
lėšų, Eur

10 632,98
585,56

62 000

2730,55
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1.5.

Paramedikų ruošimo
finansavimas

VšĮ Raseinių
GMPS

Medicininių paslaugų
VšĮ Raseinių
teikimas kaimo
PSPC
gyventojams 2020 m.
1.7. VšĮ Raseinių rajono
VšĮ Raseinių
greitosios medicinos
rajono GMPS
pagalbos stoties veiklos
užtikrinimas
2. Prevencinių priemonių įgyvendinimas
1.6.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Prevencinių priemonių
įgyvendinimas
Raseinių rajono
savivaldybės maudyklų
vandens kokybės
tyrimų atlikimas
DOTS kabineto
išlaikymas
Užkrečiamosiomis
ligomis sergančių
asmenų pervežimas
Greitosios medicinos
pagalbos paslaugų
teikimas (renginių
metu)

Savivaldybės
gydytojas
Viešųjų pirkimų
būdu parinktas
paslaugos
teikėjas
VšĮ Raseinių
PSPC
Viešųjų pirkimų
būdu parinktas
paslaugos
teikėjas
Viešųjų pirkimų
būdu parinktas
paslaugos
teikėjas

2480

-

2306,62

16 210

-

16 210

88 000

-

88 000

-

3084

-

-

3000

2125,01

-

4300

4300

-

5000

3625,75

-

2200

1927,57

8. Programos vertinimo kriterijai:
8.1. įgyvendintų programos priemonių skaičius – 11.
8.2. panaudotos lėšos programos priemonių įgyvendinimui – 182 465,71 Eur rajono
Savivaldybės biudžeto lėšų; 11 978,33 Eur rajono Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšų.

VI.

PROGRAMOS FINANSAVIMAS

9. Programos pajamų šaltiniai:
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9.1. 20 procentų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (iš juridinių ir
fizinių asmenų mokesčių, mokamų įstatymo nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų
išmetimą į aplinką, savanoriškų juridinių ir fizinių asmenų įmokų, kitų teisėtai gautų lėšų);
9.2. rajono Savivaldybės biudžeto lėšos.

VII. PASIEKTI REZULTATAI
10. Programos įgyvendinimas padėjo užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimą bei užkrečiamųjų ligų plitimo kontrolės priemonių įgyvendinimą savivaldybėje.
___________________

