
     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

     

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PLANO

PATVIRTINIMO

2020 m. vasario 25 d.    Nr. T-53

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio

18 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, remdamasi

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir

vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d.

sprendimu Nr. T-222 „Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos ir jos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu ir Kauno miesto

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąja programa, patvirtinta Kauno miesto

savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. T-222 „Dėl Kauno miesto

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sudarymo ir vykdymo

tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Kauno miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos

tarybos nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimu

Nr. T-400 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“,

6.2 papunktį ir Kauno miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2019 m. rugsėjo 24 d.

posėdžio protokolą Nr. B15-1, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos 2020 m. priemonių finansavimo planą (pridedama).

2. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,

Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis
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PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d.

sprendimu Nr. T-53

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2020 M. PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PLANAS

Pajamos

Eil.

Nr.
                          Pajamų šaltiniai Lėšos (Eur)

1. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2020 m. sausio 1 d. 52188,29

2. Lėšos, planuojamos 2020 metais gauti iš Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 186800,00

3. Savivaldybės biudžeto lėšos 56861,71

Iš viso planuojama pajamų 295850,00

Išlaidos

Eil.

Nr.

Programos prioritetinės

sritys
Programos veiklos

Veiklos įgyvendinimo būdas Tikslinė

grupė

Planuojama skirti

lėšų (Eur)

1. Visuomenės psichikos 

sveikatos stiprinimas ir 

sutrikimų profilaktika

Kauno miesto savižudybių 

prevencijos modelio priemonių 

plano įgyvendinimas

Skiriamos lėšos Kauno miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos priežiūrai vykdyti

Visi Kauno

miesto

gyventojai

158500,00

2. Sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo skatinimas

Projekto „Judėk sveikai“ 
įgyvendinimas

Skiriamos lėšos Kauno miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos priežiūrai vykdyti

Visi Kauno

miesto

gyventojai

137350,00

Iš viso planuojama skirti lėšų 295850,00

___________________________________________
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) 1533 - Juškaitė Giedrė (Sveikatos apsaugos 

skyrius vyriausioji specialistė)
Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 
m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-02-25 Nr. T-53

Adresatas  - 

Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties 
parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) 
pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data

 - 

Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų 
dokumentų failų skaičius

1

Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Elektroninio dokumento nuorašas
Dokumento registracijos data 2020-02-25 ir Nr. T-53

Nuorašas tikras


	r04
	r01
	r18



