Projektas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS BIURO DALYVAVIMUI KONKURSE TEIKIANT PARAIŠKĄ
VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO
LĖŠOMIS FINANSUOTINIEMS PREVENCINIAMS PROJEKTAMS,
SOCIALINĖS REKLAMOS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTAMS
ĮGYVENDINTI IR LĖŠŲ SKYRIMO
2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-647 „Dėl 2022 metų Valstybinio visuomenės sveikatos
stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklų
sričių ir prioritetų patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Pareiškėjas)
dalyvavimui konkurse ir teikti paraišką Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis
finansuotiniems prevenciniams projektams, socialinės reklamos ir mokslinių tyrimų projektams
įgyvendinti priemonei „Inovatyvių technologijų, skirtų gyventojų fiziniam aktyvumui ir
sveikatinimui skatinti, savarankiškai atliekant fizinius pratimus pokovidinio sindromo simptomų
lengvinimo tikslais, kūrimas“.
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai priėmus sprendimą, finansuoti
Projektą, prisidėti prie Projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 5 procentų visų tinkamų finansuoti
Projekto išlaidų Savivaldybės lėšomis bei padengti tinkamas ir netinkamas finansuoti, tačiau
Projektui įgyvendinti būtinas, išlaidas ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projekto finansavimas.
3. Įpareigoti Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą teikti Projekto
paraišką ir kitus, su įgyvendinimu susijusius dokumentus.
Savivaldybės meras

SUDERINTA:
Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas
Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas
Protokolo skyriaus kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė
Sprendimo projektą rengė Savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė

SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL PRITARIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
BIURO DALYVAVIMUI KONKURSE TEIKIANT PARAIŠKĄ VALSTYBINIO
VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOTINIEMS
PREVENCINIAMS PROJEKTAMS, SOCIALINĖS REKLAMOS IR MOKSLINIŲ
TYRIMŲ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI IR LĖŠŲ SKYRIMO“
2022 m. balandžio 21 d.
Plungė
1. Parengto teisės akto projekto tikslai. Pritarti Plungės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro dalyvavimui konkurse ir teikti paraišką Valstybinio visuomenės sveikatos
stiprinimo fondo lėšomis finansuotiniems prevenciniams projektams, socialinės reklamos ir
mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti priemonei „Inovatyvių technologijų, skirtų gyventojų
fiziniam aktyvumui ir sveikatinimui skatinti, savarankiškai atliekant fizinius pratimus pokovidinio
sindromo simptomų lengvinimo tikslais, kūrimas“.
2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. Šiuo metu tiek Plungės
rajone, tiek Lietuvoje yra stokojama inovatyvių priemonių, skatinančių gyventojus savarankiškai
atlikti fizinius pratimus ir mažinti pokovidinio sindromo simptomus. Šiuo metu problemai spręsti
Lietuvoje daugiausiai vykdomi tik arba kontaktiniai, arba nuotoliniai tiesioginiai grupiniai
užsiėmimai.
3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Projekto metu
ketinama sukurti ir platinti naujas, inovatyvias priemones, skirtas gyventojų sveikai gyvensenai
skatinti, mažinti pokovidinio sindromo simptomus.
4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-647 „Dėl 2022 metų
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos
išsaugojimo ir stiprinimo veiklų sričių ir prioritetų patvirtinimo“, siūloma pritarti Plungės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dalyvavimui konkurse ir teikti paraišką Valstybinio
visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotiniems prevenciniams projektams,
socialinės reklamos ir mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti priemonei „Inovatyvių
technologijų, skirtų gyventojų fiziniam aktyvumui ir sveikatinimui skatinti, savarankiškai atliekant
fizinius pratimus pokovidinio sindromo simptomų lengvinimo tikslais, kūrimas“.
5. Pateikti skaičiavimai, išlaidų sąmatos, nurodyti finansavimo šaltiniai. Iki 66500 EUR
Valstybinio sveikatos stiprinimo fondo lėšų ir iki 3500 EUR Savivaldybės lėšų.
6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios,
priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Nėra.
7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos
vertimas. Korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, nėra.
8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. Plungės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro.
9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės
aktais) yra neskelbtina. Nėra.
10. Kam (institucijos, skyriams, organizacijoms ir t.t.) patvirtintas sprendimas turi
būti išsiųstas. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai.
11. Kita svarbi informacija. Nėra.
* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo
numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas
teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas

poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas
teisinis reguliavimas.
Rengėja
Savivaldybės gydytoja

Oresta Gerulskienė

