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Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. biudžeto asignavimų planas

– 115572,04 €. Gauta asignavimų – 53639,98 €. Panaudota asignavimų – 53639,98 €. Liko nepanaudota

asignavimų – 61932,06 €.

Pinigų likutis banko sąskaitose – 64920,30 €.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros ir stiprinimo asignavimų planas – 44200,00 €. Gauta

– 26980,60 €. Panaudota – 26980,60 €.

Savižudybių prevencijos įgyvendinimas priežiūrai asignavimų planas – 9400 €. Gauta – 900,00 €.

Panaudota – 900,00  €.

Visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui kitoms reikmėms atlikti asignavimų planas –

11352,00 € . Gauta –  6749,45 €. Panaudota – 6749,45 €.

Visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų planas

– 1850,00 €. Apskaičiuota pajamų – 625,00 €. Gauta – 287,19 €. Panaudota – 287,19 €. Negauta pajamų

337,81 €..

Biudžetinių įstaigų pajamos už patalpų nuomą asignavimų planas – 400 €. Gauta – 130,87 €.

Panaudota – 0,00 €. Liko nepanaudota 130,87 €. (neįvykdytas planas , nes nesurinktas planuotas nuomos

mokestis dėl sumažėjusio nuomininkų skaičiaus.).

Projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai sportuojančių asmenų skaičiaus

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

Asignavimų planas – 8892,70 €. Gauta – 3956,05 €. Panaudota – 3956,05 €. Sustabdytos veiklos dėl

epidemiologinės situacijos.

Projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas bei reguliariai sportuojančių asmenų skaičiaus

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

reikmėms atlikti. Asignavimų planas – 863,60 €. Gauta – 264,94 €. Panaudota – 264,94 €. 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 – 13311,70 €. Gauta – 4769,58 €. Panaudota 4769,58 €. 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 – 11206,38 €. Gauta – 5015,04 €.

Panaudota 5015,04 €. Dėl paslaugų kainų kilimo buvo vykdomi viešieji pirkimai.

Elektroninio dokumento nuorašas



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 €. 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 – 5867,60 €

Gauta – 3185,06  €. Panaudota – 3185,06 €.  Dėl paslaugų kainų kilimo buvo vykdomi viešieji pirkimai.
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