1b forma
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS APSAUGOS
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas (-ai)
Vykdytojas (-ai), kodas (-ai)

2017-ieji
Varėnos rajono savivaldybės administracija, 188773873
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301792918
Varėnos sporto centras, 304170647
Ekonomikos ir turizmo skyrius, P6
Finansų ir investicijų skyrius, P7
Kultūros ir sporto skyrius, P8
Varėnos sporto centras, P8.4
Socialinės paramos skyrius, P11
Savivaldybės gydytojas, S2
VšĮ Varėnos ligoninė, S2.1
VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras, S2.2
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, S2.3
Turto valdymo skyrius, P15

Programos kodas

04

Programos parengimo
argumentai

Programa siekiama įgyvendinti sveikatos politiką, užtikrinančią
visuomenės sveikatą, aukštą sveikatinimo veiklos kokybę ir racionalų
išteklių naudojimą savivaldybėje, ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią
visuomenę. Programa apims visas Varėnos rajono gyventojų grupes, nes
ji skirta ne tik ligų prevencijos priemonėms diegti, bet ir sveikatos
priežiūros paslaugų išsaugojimui ir prieinamumui gerinti, kūno kultūros
ir sporto plėtrai, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportiniam užimtumui ir
aktyviam poilsiui skatinti. Fizinis aktyvumas – vienas svarbiausių
sveikos gyvensenos veiksnių ir atlieka labai svarbų vaidmenį gerinant ir
stiprinant žmogaus sveikatą bei mažinant riziką susirgti lėtinėmis
neinfekcinėmis ligomis.
Pagal programą vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: pirminė
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas,
reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės
sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose
ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos
stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną; savivaldybių sveikatinimo
priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų
sveikatos priežiūrai; kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų
poilsio organizavimas ir valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms)
funkcija: visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje
esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir
profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,
visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Varėnos rajono
savivaldybės strateginį
plėtros planą)

Bendruomenės pažangos skatinimas ir socialinio Kodas
saugumo stiprinimas.
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Šia programa įgyvendinamas
strateginis tikslas:

Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios,
saugios ir sveikos visuomenės ugdymui.

Kodas

01

Programos tikslas

Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, skatinti
bendruomenės dalyvavimą sveikatinimo veikloje.

Kodas

01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti du uždavinius:
01 uždavinys. Užtikrinti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones:
01. Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas.
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš
Varėnos rajono savivaldybės biudžeto iš dalies išlaikoma biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros
įstaiga. Pagrindinis šios įstaigos veiklos tikslas – rūpintis Varėnos rajono savivaldybės gyventojų sveikata,
vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais
reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir
mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
Įgyvendinant projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Varėnos rajono savivaldybėje
prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
modelį“, Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure įkurtas Jaunimui palankių sveikatos
priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) koordinacinis centras, kuris vykdo JPSPP teikimą jaunimui. Centre
dirba JPSPP koordinatorius ir psichologas. Vadovaudamasi 2015 m. rugsėjo 3 d. minėto projekto
įgyvendinimo sutarties Nr. 2015/4-77/S-268 21.18 punktu, Varėnos rajono savivaldybė įsipareigojo
palaikyti projekto metu įdiegto modelio funkcionavimą savivaldybėje mažiausiai 3 metus po projekto
užbaigimo. Įgyvendinant šią priemonę suplanuotos Savivaldybės biudžeto lėšos bus panaudotos JPSPP
koordinatoriaus (1 etatas) ir psichologo (0,25 etato) pareigybėms išlaikyti.
02. Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 str. 1 d., Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo 22 str., mokyklose vykdoma pirminė visuomenės sveikatos priežiūra.
Sveikatos priežiūrą mokyklose organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos biuras, į kurio struktūrą
įeina mokyklose dirbančios visuomenės sveikatos priežiūros specialistės.
Savivaldybės tarybai 2011 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. T-VII-161 panaikinus slaugytojų pareigybes
ikimokyklinėse įstaigose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
vasario 3 d. įsakymu Nr. V-58, visuomenės sveikatos biuras ikimokyklinėse įstaigose atlieka visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, nuo 2014 m. sausio 1 d. visuomenės
sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės
sveikatos stebėsena – valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija.
Produkto vertinimo kriterijai:
- organizuotų renginių ir projektų skaičius;
- apmokyta asmenų.
02 uždavinys. Organizuoti Savivaldybės sveikatos programų rengimą ir įgyvendinimą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti vieną priemonę:
01. Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas.
Vienas iš pagrindinių gyventojų sergamumo ir mirtingumo mažinimo būdų yra ligų ir sužalojimų
profilaktika. Pasaulinė sveikatos organizacija įrodė, kad asmens sveikatą didžiausia dalimi (50 proc.) lemia
žmogaus gyvensenos ypatumai, todėl labai svarbu ugdyti visuomenės sveikatą, formuojant sveikos
gyvensenos pagrindus. Būtina formuoti neigiamą visuomenės požiūrį į narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimą, diegti vaikams ir jaunimui sveiko gyvenimo vertybines nuostatas.
Norint įvertinti aplinkos poveikį savivaldybės gyventojų sveikatai, reikia turėti informaciją apie aplinkos
būklę. Savivaldybė vykdo maudyklų vandens kokybės stebėseną. Rajone tiriamas Varėnos I-ojo, Krivilių
III-čiojo, Stangės tvenkinių ir Žiežulio, Glėbo, Glūko bei Kastinio ežerų maudyklų vanduo.

Organizuojant Savivaldybės sveikatos programų rengimą, siekiama į sveikatos stiprinimą įtraukti kuo
daugiau bendruomenės narių, skatinant rengti ir įgyvendinti programas, padėti asmenims ir organizacijoms
įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų sveikatos stiprinimo potencialui organizuoti.
Produkto vertinimo kriterijus:
- įgyvendintų programų ir projektų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- vaikų (iki 17 m. amžiaus imtinai) sergamumas (ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose
užregistruotas vaikų susirgimų skaičius, tenkantis 1000 vaikų).
Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, Kodas
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optimizuojant rajono sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir
paslaugų struktūrą bei diegiant e. sveikatos paslaugas.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti du uždavinius:
01 uždavinys. Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones:
01. Dantų protezavimo išlaidų nustatytų grupių gyventojams kompensavimas.
Dėl sunkios ekonominės situacijos senyvo amžiaus žmonės neįperka dantų protezavimo paslaugų. Blogėja
pensininkų ir invalidų burnos ertmės būklė, daugėja žmonių su bedantėmis burnomis, tai sukelia bendrus
organizmo susirgimus – virškinamojo trakto bei žandikaulio sąnario patologiją. Savivaldybių remiamas
nustatytų kategorijų asmenų dantų protezavimas yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos įstatymo. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-11-21 įsakyme Nr. V-890 „Dėl
dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ numatytos tam tikros kategorijos žmonių, kuriems kompensuojamas
dantų protezavimas (iki 397,22 Eur). Savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-VI479 patvirtinta Varėnos rajono gyventojų dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš
Savivaldybės biudžeto tvarka.
Programos
tikslas

02. Asmenų, neturinčių socialinio draudimo ir sergančių priklausomybės ligomis, savanoriško gydymo
ir reabilitacijos išlaidų finansavimas.
03. Asmenų, neturinčių privalomojo sveikatos ir socialinio draudimo garantijų, gydymo pirminio ir
antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose išlaidų finansavimas.
Šiuo metu būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti
privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne. Gyventojai, neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, už
suteiktas (ne būtinosios pagalbos) paslaugas privalo mokėti patys. Dėl to, kad dauguma yra nemokūs,
medicinos įstaigos patiria nuostolių. Siekdama užtikrinti tinkamą ir prieinamą sveikatos priežiūrą visiems
gyventojams, Savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 48 str. 9 p.,
gali remti sveikatos priežiūros paslaugas, kurių sąrašą ir teikimo tvarką nustato Savivaldybės taryba.
Savivaldybės taryba 2006 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-V-789 „Dėl kitų Varėnos rajono savivaldybės
remiamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, jų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ patvirtino Savivaldybės
remiamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir Savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo ir apmokėjimo tvarką. Pagal šį sąrašą finansuojamos dvi palaikomojo gydymo lovos neturintiems
socialinio draudimo asmenims; asmenų, neturinčių socialinio draudimo ir sergančių priklausomybės
ligomis, savanoriško gydymo ir reabilitacijos išlaidos; asmenų, neturinčių privalomojo sveikatos ir
socialinio draudimo garantijų, gydymo pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose
išlaidos.
Produkto vertinimo kriterijus:
- nustatytų kategorijų gyventojų, kuriems suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius.
02 uždavinys. Renovuoti savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas bei didinti
jų veiklos efektyvumą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones:
01. Išorės fasadų šiltinimas ir apdaila.
Įgyvendinant priemonę, numatoma apšiltinti VšĮ Varėnos ligoninės ir VšĮ Varėnos pirminės sveikatos

priežiūros centro (toliau – PSPC) pastatus. Siekiant gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų ar kitų
finansavimo šaltinių, 2018 m. planuojama parengti šių pastatų modernizavimo projektą. Lėšų poreikis –
29,0 tūkst. Eur.
03. Medicinos punktų remontas.
2018 m. numatoma remontuoti Marcinkonių ir Puodžių medicinos punktus. Lėšų poreikis – 44,0 tūkst.
Eur.
05. Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas gerinant
paslaugų teikimo infrastruktūrą.
Įgyvendindami priemonę bei panaudodami ES investicijas, Varėnos PSPC ir Varėnos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras planuoja:
- rekonstruoti dalį Varėnos PSPC patalpų, įsigyti šeimos gydytojui ir tuberkuliozės diagnostikai reikalingą
įrangą, automobilius, skirtus teikti kompleksines slaugos paslaugas ir šeimos gydytojo paslaugas pacientų
namuose;
- pritaikyti Varėnos PSPC fizinę ir informacinę infrastruktūrą specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (įrengti
atitvarus akliesiems, informacinius monitorius prie registratūros ir gydytojų kabinetų, įdiegti informaciją
Brailio raštu);
- modernizuoti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūrą (atlikti esamų
patalpų remontą, įrengti mokymams skirtą patalpą, sutvarkyti sanitarinius mazgus ir kt.), įsigyti biuro
veiklai reikalingą įrangą bei transporto priemonę.
06. Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas vykdant švietimo
ir mokymo programas.
Įgyvendindami priemonę bei panaudodami ES investicijas, Varėnos rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras ir Varėnos PSPC planuoja:
- skleisti informaciją apie psichikos sveikatos ypatumus ir sveiko senėjimo galimybę, įtraukiant
bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas (seminarų, mokymų organizavimas, leidinių parengimas ir
leidyba ir kt.);
- skleisti informaciją apie prevencines programas ir dalyvavimą jose galimybes;
- konsultuoti gyventojus visuomenės sveikatos klausimais individualiai (metodo ir būdo nustatymas,
seminarų, mokymų organizavimas, algoritmų parengimas ir sklaida, leidinių parengimas ir leidyba ir kt.).
Produkto vertinimo kriterijus:
- renovuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- suaugusių gyventojų (nuo 18 m. amžiaus) sergamumas (ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose
užregistruotas suaugusių gyventojų susirgimų skaičius, tenkantis 1000 suaugusiųjų);
- apsilankymų pas gydytojus skaičius.
Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, modernizuojant Kodas
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sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą bei diegiant
šiuolaikines medicinos ir laboratorines technologijas.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Šiuo tikslu siekiama užtikrinti, kad sveikatos priežiūros paslaugos Varėnos rajono gyventojams būtų
teikiamos saugiose, moderniose, higienos normas atitinkančiose patalpose. Numatoma vykdyti vieną
uždavinį:
01 uždavinys. Modernizuoti VšĮ Varėnos ligoninės infrastruktūrą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti vieną priemonę:
01. VšĮ Varėnos ligoninės modernizavimas.
Įgyvendindama šią priemonę, VšĮ Varėnos ligoninė planuoja įgyvendinti projektą, finansuojamą pagal
2014–2020 m. Europos kaiminystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per
sieną programą. Šio projekto metu numatoma išplėsti Varėnos ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos ir
konsultacijų skyriaus teikiamų paslaugų spektrą, atnaujinti Reabilitacijos poskyrio įrangą ir informacijos
valdymą Varėnos ligoninėje. Gavus finansavimą pagal minėtą programą (180 tūkst. Eur), iš 2018 m.
Savivaldybės biudžeto reikėtų skirti 20 tūkst. Eur (10 proc. planuojamų išlaidų).
Programos
tikslas

Be to, gavus finansavimą iš valstybės biudžeto, 2018 m. planuojama įgyvendinti projektą „VšĮ Varėnos
ligoninės M. K. Čiurlionio g. 61, Varėnoje, infrastruktūros modernizavimas ir slaugos bei reabilitacinių
paslaugų plėtra“. Šio projekto metu numatoma rekonstruoti VšĮ Varėnos ligoninės patalpas, pritaikant jas
ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti (įrengti druskų kambarį, kineziterapijos ir vandens
procedūroms skirtas patalpas), įsigyti reikiamą įrangą ir baldus.
Preliminari šio projekto vertė – 519 tūkst. Eur. Iš valstybės biudžeto projektui skyrus 467 tūkst. Eur, iš
Savivaldybės biudžeto reikėtų skirti 52 tūkst. Eur.
Produkto vertinimo kriterijus:
- rekonstruotų skyrių skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- atnaujinto VšĮ Varėnos ligoninės pastatų ploto dalis nuo bendro ploto, proc.
Programos
Skatinti kūno kultūros ir sporto veiklą, aktyvų laisvalaikį.
Kodas
04
tikslas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Šiuo tikslu siekiama įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtrą, skatinti bendruomenės pilietinį, tautinį,
sportinį ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinį užimtumą, profesionalaus sporto sklaidą rajone,
aktyvų gyventojų laisvalaikį. Siekiant šio tikslo, vykdomi du uždaviniai.
01 uždavinys. Užtikrinti kūno kultūros ir sporto priemonių bei sporto programų įgyvendinimą,
organizuoti kūno kultūros ir sporto įstaigų veiklą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones:
01. Kūno kultūros ir sporto priemonių finansavimas.
Vykdant šią priemonę, siekiama didinti gyventojų mastą kūno kultūros ir sporto srityje, įtraukiant į sporto
veiklą visų amžiaus grupių gyventojus, formuoti teigiamą įvairių amžiaus grupių gyventojų požiūrį į kūno
kultūrą ir sportą, didinti fizinį aktyvumą, sudaryti palankias sąlygas gyventojams sportuoti savarankiškai,
rengti sporto renginius, įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, žaidynes, varžybas bei turnyrus.
02. Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimas.
Vykdant šią priemonę, Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojami kūno kultūros ir sporto
projektai, kurie skatina kūno kultūros ir sporto plėtrą, bendruomenės pilietinį, tautinį, sportinį ugdymą,
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinį užimtumą, regioninį bei tarpregioninį bendradarbiavimą,
profesionalaus sporto sklaidą rajone, tarptautinį bendradarbiavimą.
03. Varėnos sporto centro veiklos organizavimas.
Varėnos sporto centras veiklą pradėjo nuo 2016 m. balandžio mėn. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. jis perėmė
Varėnos sporto mokyklos funkcijų vykdymą.
Sporto centras teikia viešąsias sporto paslaugas, organizuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą,
skatina vaikų ir suaugusiųjų saviraišką, teikia naują vandens pramogų paslaugą savivaldybės gyventojams,
ieško talentingų sportininkų, skatina vaikų fizinių savybių ir fizinių galių vystymą, sporto mokslo bei
medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengia sportininkus, galinčius
deramai atstovauti Varėnos rajono savivaldybei šalies čempionatuose ir pirmenybėse bei tarptautiniuose
sporto renginiuose, plėtoja vaikų ir suaugusiųjų sveikatingumo ir sportinės veiklos teikiamas paslaugas,
organizuoja sveikatingumo renginius.
Įgyvendinant šią priemonę, 2017 m. planuojama Varėnos sporto centro patalpas pritaikyti sportinei veiklai
bei įsigyti sporto inventorių ir įrangą. Gavus finansavimą iš valstybės biudžeto (60 291 Eur), iš 2017 m.
Savivaldybės biudžeto tam reikėtų skirti 7 100 Eur.
04. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas.
Vykdant šią priemonę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais bei gavus finansavimą iš valstybės biudžeto,
planuojama finansuoti ir administruoti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektus.

Produkto vertinimo kriterijai:
- rėmimą gavusių sporto klubų skaičius;
- organizuotų sporto renginių skaičius;
- finansuotų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- gyventojų, dalyvaujančių sporto renginiuose, skaičius;
- rajono komandų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius;
- rajono sportininkų, dalyvavusių šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius.
02 uždavinys. Atnaujinti ir plėtoti kūno kultūros ir sporto, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones:
01. Projekto „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir
aktyvaus poilsio centro statyba“ įgyvendinimas.
2019 m. planuojama gauti finansavimą iš valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių ir pradėti sporto
salės statybos darbus.
04. Lauko sporto aikštelių ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas, priežiūra ir remontas.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama prižiūrėti esamas bei įrengti naujas aktyvaus poilsio zonas
vaikams ir suaugusiems Varėnos mieste ir rajono kaimuose. Siekiant užtikrinti sporto aikštelių
funkcionalumą, kiekvienais metais jas būtina prižiūrėti, remontuoti ir pritaikyti sportinei veiklai.
2017 m. planuojama:
- aptverti tvora Varėnos m. Aušros g. esančią krepšinio/tinklinio aikštelę;
- suremontuoti Varėnos m. Dzūkų g. esančios aikštelės tvorą ir vartus bei šalia šios aikštelės įrengti parko
tinklinio stulpus;
- atlikti prie Varėnos I-ojo tvenkinio esančių aikštelių remontą.
Preliminarus lėšų poreikis šiems darbams atlikti – 10 000 Eur.
Savivaldybė yra įsipareigojusi prižiūrėti 5 sporto aikšteles, rekonstruotas įgyvendinus projektą „Sporto
aikštelių Panočių, Sarapiniškių, Žilinų, Gudžių, Tolkūnų kaimuose rekonstravimas“. Lėšų poreikis šiems
darbams atlikti – 4 000 Eur.
2018 m. planuojama pakeisti Varėnos m. Alytaus g. 1 esančios lauko teniso aikštelės dangą (preliminarus
lėšų poreikis – 10 000 Eur).
Be to, 2018 ir 2019 m. planuojama įrengti po 1 vaikų žaidimų aikštelę Varėnos m. prie daugiabučių namų
(preliminarus lėšų poreikis – kasmet po 10 000 Eur).
05. Žirginio sporto infrastruktūros įrengimas Varėnos mieste.
Siekiant gauti finansavimą iš valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių ir sukurti optimalią regiono
poreikius atitinkančią žirginio sporto infrsatruktūrą Varėnos mieste, 2019 m. planuojama atlikti investicijų
projekto „Hipodromo įrengimas Varėnos rajone” koregavimą (preliminarus lėšų poreikis – 4 350 Eur).
06. Projekto „Šeimų stiprinimas pasienio bendruomenių kūrimui“ įgyvendinimas.
Projektą planuojama įgyvendinti pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą.
Gavus patvirtinimą dėl projekto finansavimo, išlaidos bus apmokamos kompensavimo būdu, todėl
Savivaldybės 2017 m. biudžete numatomas ir Savivaldybės indėlis, ir lėšos einamosioms projekto
išlaidoms apmokėti (preliminarus lėšų poreikis – 195 997 Eur). Preliminari bendra Varėnos rajono
savivaldybei tenkanti projekto išlaidų suma – 244 996 Eur.
Numatomos projekto veiklos: sporto aikštelės įrengimas (teniso, tinklinio, krepšinio) prie Varėnos
„Ąžuolo“ gimnazijos; bendrų renginių, skirtų moksleivių, tėvų ir mokytojų komunikacijai stiprinti,
organizavimas; bendros metodikos, skirtos tikslinių grupių komunikacijos stiprinimui, parengimas ir
įgyvendinimas.
07. Projekto „Sveika kaimynystė: socialinė įtrauktis per fizinį aktyvumą suteikia galimybę gyventi
sveikai“ įgyvendinimas.
Projektą planuojama įgyvendinti pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą.
Gavus patvirtinimą dėl projekto finansavimo, išlaidos bus apmokamos kompensavimo būdu, todėl
Savivaldybės 2017 m. biudžete numatomas ir Savivaldybės indėlis, ir lėšos einamosioms projekto
išlaidoms apmokėti (preliminarus lėšų poreikis – 161 316 Eur). Preliminari bendra Varėnos rajono

savivaldybei tenkanti projekto vertė – 201 645 Eur.
Numatomos projekto veiklos: vidaus ir lauko sporto treniruoklių, pritaikytų įvairioms gyventojų grupėms,
įrengimas Varėnos rajone; fizinio aktyvumo programų parengimas, gyventojų apmokymas bei skatinimas
jomis naudotis.
Produkto vertinimo kriterijai:
- įrengtų naujų ir rekonstruotų sporto aikštelių ir aktyvaus poilsio zonų skaičius rajone;
- suremontuotų sporto aikštelių skaičius rajone.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- atnaujintų sporto aikštelių dalis nuo viso sporto aikštelių skaičiaus rajone, proc.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Programos įgyvendinimas padės suformuoti aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, leis išaiškinti rizikos
veiksnius ir apsaugoti gyventojų sveikatą nuo nepalankių aplinkos veiksnių poveikio, sumažinti gyventojų
sergamumą. Pagerės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, o tai turės įtakos gyventojų
sveikatos rodikliams. Rajone bus renovuotos ir modernizuotos sveikatos priežiūros įstaigos, pirminės
sveikatos priežiūros paslaugos priartės prie gyvenamųjų vietų. Medikai turės galimybę teikti gyventojams
skubesnę ir kokybiškesnę medicininę pagalbą. Pagerinus sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę, bus
atnaujintas Savivaldybės turtas, mažiau lėšų įstaigos išleis patalpoms išlaikyti, daugiau lėšų galės skirti
sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
Į sportinę veiklą įsitrauks didesnis skaičius įvairaus amžiaus rajono gyventojų. Bus sprendžiama vaikų
popamokinio užimtumo problema, populiarinama sveikos gyvensenos ir fizinio pasiruošimo nauda ir
būtinumas. Atnaujinta sporto infrastruktūra sudarys sąlygas didesniam rajono sportininkų skaičiui siekti
aukštų rezultatų.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, mokinio krepšelio lėšos, lėšos valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, ES, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.
Veiksmai, numatyti Varėnos rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su
vykdoma programa:
1.3.1.1. Įgyvendinti Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir
aktyvaus poilsio centro statybos ir įrengimo projektą.
1.3.2.1. Remti sporto klubų veiklą, skatinti jų steigimąsi.
1.3.2.2. Siekti didinti gyventojų mastą kūno kultūros ir sporto srityje, įtraukiant į sporto veiklą visų
amžiaus grupių gyventojus, organizuojant sporto šventes ir stovyklas.
1.3.2.3. Organizuoti aktyvų vasaros poilsį kuo didesniam vaikų, mokinių skaičiui, panaudojant rajone
esančias sporto bazes, aikštynus, bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazes.
1.3.2.4. Remti rajoną reprezentuojančias ir geriausius rezultatus pasiekusias rajono komandas ir
sportininkus bei skatinti jų dalyvavimą šalies ir tarptautinėse varžybose.
1.3.2.5. Aktyvinti jaunimo sportinę veiklą.
1.3.2.7. Aktyvinti veteranų klubų (sporto) steigimąsi, jų veiklą rajone, organizuojant veteranų (sporto)
šventes, įtraukiant veteranų klubus į rajono kūno kultūros ir sporto renginius, remiant jų klubų veiklą.
1.3.2.8. Sudaryti lygias galimybes neįgaliesiems aktyviai dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje, remti
jų veiklos plėtros projektus.
1.5.2.1. Rekonstruoti ar remontuoti Savivaldybės medicinos punktus.
1.5.3.5. Organizuoti Savivaldybės sveikatos programų ir projektų rengimą ir įgyvendinimą.
2.4.2.6. Įrengti hipodromą Varėnos mieste.
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas;
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas;
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas ir kt.
Kita svarbi informacija: nėra.

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
(Eur)
Ekonominės
klasifikacijos grupės

Asignavimai
2016-iesiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2017-iesiems
metams

Projektas
2018-iesiems
metams

Projektas
2019-iesiems
metams

725063

1525548

2411111

1071416

408564

846843

1027991

739496

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

141073

339186

352196

356320

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

316499

678705

1383120

331920

725063

1525548

2411111

1071416

530504

1083957

1019119

787167

439004

959357

893519

661567

4900

38300

39300

39300

4000

0

0

0

78000

86300

86300

86300

4600

0

0

0

194559

441591

1391992

284249

0

371276

855369

0

125235

70315

536623

284249

69325

0

0

0

1. Iš viso lėšų
poreikis:
1.1. išlaidoms:

2. Finansavimo šaltiniai
2.1. Savivaldybės
lėšos:
2.1.1.Savivaldybės
biudžeto lėšos (SB)
2.1.2. Biudžetinių įstaigų pajamos
(SB(SP))
2.1.3. Mokinio krepšelio lėšos
(SB(VB)-MK)
2.1.4. Lėšos valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti (SB(VB)-VD)
2.1.5. Valstybės ir savivaldybės
biudžeto tarpusavio atsiskaitymų
lėšos (SB(TA))
2.2. Kiti šaltiniai:
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos
(ES)
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos
(LRVB)
2.2.3. Kiti finansavimo šaltiniai
(Kt)

2 lentelė
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Strateginio Programos Programos Uždavinio
tikslo kodas
kodas
tikslo
kodas
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

2016-ųjų
metų
planas

2017-ųjų
metų
planas

2018-ųjų
metų
planas

2019-ųjų
metų
planas

2030-ųjų
metų
planas

-260

-250

-245

-245

-200

2 400

2 400

2 400

2 400

X

2 000

2 000

1 900

1 900

X

125 000
98,0

130 000
98,0

125 000
99,0

120 000
99,0

X
X

7 000

7 050

8 000

8 050

X

12

12

13

14

X

1 500

1 530

1 540

1 550

X

50,0

66,7

71,4

71,4

X

120

100

100

100

X

800
1

800
0

800
0

800
0

X
X

Efekto kriterijus
Natūrali gyventojų kaita

01

04

01

04

01

01

04

02

01
01

04
04

02
03

01

04

04

01

04

04

01

04

04

01

04

04

01

04

01

01

01

04
04

01
01

01
01

E-01-04-01
Rezultato kriterijai
Vaikų (iki 17 m. amžiaus imtinai)
R-04-01-01
sergamumas (ambulatorinę pagalbą
teikiančiose įstaigose užregistruotas vaikų
susirgimų skaičius, tenkantis 1000 vaikų)
Suaugusių gyventojų (nuo 18 m. amžiaus)
R-04-02-01
sergamumas (ambulatorinę pagalbą
teikiančiose įstaigose užregistruotas
suaugusių gyventojų susirgimų skaičius,
tenkantis 1000 suaugusiųjų)
Apsilankymų pas gydytojus skaičius
R-04-02-02
Atnaujinto VšĮ Varėnos ligoninės pastatų
R-04-03-02
ploto dalis nuo bendro ploto, proc.
Gyventojų, dalyvaujančių sporto
R-04-04-01
renginiuose, skaičius
Rajono komandų, dalyvavusių šalies ir
R-04-04-02
tarptautinėse varžybose, skaičius
Rajono sportininkų, dalyvavusių šalies ir
R-04-04-03
tarptautinėse varžybose, skaičius
Atnaujintų sporto aikštelių dalis nuo viso
R-04-04-04
sporto aikštelių skaičiaus rajone, proc.
Produkto kriterijai
Organizuotų renginių ir projektų skaičius
P-04-01-01-01
Apmokyta asmenų
Sukurtų ir įdiegtų jaunimui palankių
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
modelių skaičius

P-04-01-01-02
P-04-01-01-03

01
01

04
04

01
02

02
01

01

04

02

02

01
01

04
04

03
03

01
01

01
01
01

04
04
04

04
04
04

01
01
01

01

04

04

02

01

04

04

02

Įgyvendintų programų ir projektų skaičius
Nustatytų kategorijų gyventojų, kuriems
suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos,
skaičius
Renovuotų asmens sveikatos priežiūros
įstaigų skaičius
Chirurginių operacijų skaičius
Rekonstruotų skyrių skaičius

P-04-01-02-01
P-04-02-01-01

22
8

20
7

20
7

20
7

X
X

P-04-02-02-01

0

0

2

2

X

P-04-03-01-02
P-04-03-01-03

800
1

1 000
1

1 000
1

1 000
0

X
X

Rėmimą gavusių sporto klubų skaičius
Organizuotų sporto renginių skaičius
Finansuotų neįgaliųjų socialinės
integracijos per kūno kultūrą ir sportą
projektų skaičius
Įrengtų naujų ir rekonstruotų sporto
aikštelių ir aktyvaus poilsio zonų skaičius
rajone
Suremontuotų sporto aikštelių skaičius
rajone

P-04-04-01-01
P-04-04-01-02
P-04-04-01-03

15
50
1

15
52
1

15
53
1

15
54
1

X
X
X

P-04-04-02-02

2

0

1

0

X

P-04-04-02-03

2

4

4

4

X

