
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

  2021 M.  BIUDŽETO ĮVYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 – 01 – 31

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 m. biudžeto asignavimų planas

– 418214,88 €. Gauta asignavimų – 340185,64 €. Panaudota asignavimų – 340185,64 €. Liko nepanaudota

asignavimų – 78029,24 €.

Pinigų likutis banko sąskaitose – 18515,82 €.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai asignavimų planas – 101100,00 €. Gauta – 101100,00

€. Panaudota – 101100,00 €. Asignavimai panaudoti.

Visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui asignavimų planas –54100,00 €. Gauta – 54100,00

€ . Panaudota – 54100,00 €. Asignavimai panaudoti.

Savižudybių prevencijos įgyvendinimas priežiūrai asignavimų planas – 36100,00 €. Gauta –

36100,00 €. Panaudota – 36100,00 €. Asignavimai panaudoti.

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa

finansuojamas iš valstybės lėšų priežiūrai asignavimų planas – 1437,73 €. Gauta – 1437,73 €. Panaudota –

1437,73 €. Asignavimai panaudoti.

Visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui kitoms reikmėms atlikti asignavimų planas –

36677,10 € . Gauta –  36677,10 €. Panaudota – 36677,10  €.

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos asignavimų planas –

2547,17 €. Gauta – 2547,17 €. Panaudota – 2547,17 €. Asignavimai panaudoti.

Visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų planas

– 6000,00 €. Apskaičiuota pajamų – 2726,00 €. Gauta – 2726,00 €. Panaudota – 2726,00 €. Negauta pajamų

3274,00 €. Pirmame ketvirtyje nebuvo specialisto galinčio vesti mokymus.

Biudžetinių įstaigų pajamos už patalpų nuomą asignavimų planas – 1800 €. Gauta – 515,22 €.

Panaudota – 515,22 €. Liko nepanaudota 1284,78 €. (neįvykdytas planas , nes nesurinktas planuotas nuomos

mokestis dėl epidemiologinės situacijos ir sumažėjęs nuomos mokestis).

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa asignavimų planas – 3000,00 €. Gauta – 3000,00

€. Panaudota – 3000,00 €. Asignavimai panaudoti.

Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims finansuojamas iš savivaldybės

lėšų kitoms reikmėms atlikti asignavimų planas – 2200,00 €. Gauta – 2200,00 €. Panaudota – 2200,00 €.

Asignavimai panaudoti .

Projektas „Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų

prevencija“ finansuojamas iš Europos Sąjungos - projektams įgyvendinti lėšų. Asignavimų planas –

19870,66 €. Gauta – 19670,50 €. Panaudota 19670,50 €.

Projektas „Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų

prevencija“ finansuojamas iš Valstybės biudžeto lėšų – ES projektams įgyvendinti. Asignavimų planas

– 1503,62 €. Gauta – 1503,62 €. Panaudota – 1503,62 €.

Projektas „Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų

prevencija“ finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų laisvų likučių - kitoms reikmėms atlikti.

Asignavimų planas – 1408,40 €. €. Gauta – 1347,19 €. Panaudota – 1347,19 €.

Projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai sportuojančių asmenų skaičiaus

didinimas Akmenės rajone“ finansuojamas iš Valstybės biudžeto lėšų projektams įgyvendinti.

Asignavimų planas – 25866,00 €. €. Gauta – 15751,85 €. Panaudota – 15751,85 €. Liko nepanaudota –

10114,15 €. €.  Sustabdytos veiklos dėl epidemiologinės situacijos.
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Projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai sportuojančių asmenų skaičiaus

didinimas Akmenės rajone“ finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų laisvų likučių - kitoms

reikmėms atlikti. Asignavimų planas – 2079,00 €. €. Gauta – 1198,85 €. Panaudota – 1198,85 €. Liko

nepanaudota – 880,15 €. €.  Sustabdytos veiklos dėl epidemiologinės situacijos.

Projektas „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų

(JPSPP) teikimo modelio“ finansuojamas iš Europos Sąjungos - projektams įgyvendinti lėšų.

Asignavimų planas – 41163,00 €. Gauta – 30743,32 €. Panaudota 30743,32 €. Liko nepanaudota – 10419,80

€. Pirkimų planas patvirtintas 2021-07-02. Dėl paslaugų kainų kilimo buvo vykdomi viešieji pirkimai.

Projektas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų

aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Akmenės ir Šalčininkų rajonuose“ finansuojamas iš

Europos Sąjungos - projektams įgyvendinti lėšų. Asignavimų planas – 43187,84 €. Gauta – 16443,74 €.

Panaudota 16443,74 €. Liko nepanaudota – 26744,10 €. Pirkimų planas patvirtintas 2021-07-02. Dėl paslaugų

kainų kilimo buvo vykdomi viešieji pirkimai.

Projektas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų

aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Akmenės ir Šalčininkų rajonuose“ finansuojamas iš

Valstybės biudžeto lėšų – ES projektams įgyvendinti. Asignavimų planas – 7620,11 €. Gauta – 2901,50 €.

Panaudota – 2901,50 €. Liko nepanaudota – 4718,61 €. Pirkimų planas patvirtintas 2021-07-02. Dėl paslaugų

kainų kilimo buvo vykdomi viešieji pirkimai.

Projektas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų

aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Akmenės ir Šalčininkų rajonuose“ finansuojamas iš

savivaldybės biudžeto lėšų laisvų likučių - kitoms reikmėms atlikti. Asignavimų planas – 17848,92 €

Gauta – 6566,71 €. Panaudota – 6566,71 €. Liko nepanaudota – 11282,21 €. Pirkimų planas patvirtintas

2021-07-02. Dėl paslaugų kainų kilimo buvo vykdomi viešieji pirkimai.
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