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I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  

FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 606 

„Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 

ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ įpareigoja savivaldybes rengti 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo atsakaitą, kuri rengiama pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 44 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 606 „Dėl Savivaldybės 

vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos 

ir ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

2011 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, LR 

SAM 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-62 "Dėl Savivaldybėms skirtų visuomenės 

sveikatos stebėsenos atlikimo rekomendacijų patvirtinimo" rekomendacijas, LR SAM 2008 

m. vasario 14 d. įsakymo V-118 „Dėl LR SAM 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 

„Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo" 

pakeitimo“ rekomendacijas.  

Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta ataskaita viešai skelbiama 

savivaldybės internetinėje svetainėje www.rietavas.lt. 

Rietavo savivaldybėje valstybės sveikatos politiką įgyvendina, numato ir organizuoja 

pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą Savivaldybės administracijos sveikatos, 

socialinės paramos ir rūpybos skyrius. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 

Savivaldybėje pagal 2008 m. liepos 4 d. bendradarbiavimo sutartį tarp Klaipėdos rajono ir 

Rietavo savivaldybių Nr. R8-98 „Dėl pirminės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo 

ir vykdymo Rietavo savivaldybės teritorijoje“ teikia Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė 

įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Kiti Savivaldybės 

administracijos skyriai ir įstaigos savivaldybei priskirtas visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijas įgyvendina savo kompetencijos ribose. Rietavo savivaldybėje 2012 m. buvo 

vykdomos šios visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos: 

1. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas. 

2. Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje. 

3. Vaikų ir jaunimo pirminė visuomenės sveikatos priežiūra. 

4. Kita visuomenės sveikatos priežiūra, reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės 

aktais. 
 

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS 
 

Rietavo savivaldybės taryba priėmė 9 sprendimų visuomenės sveikatos priežiūros 

klausimais:  

 

1. 2012-02-09 Nr. T1-7 „Dėl Rietavo savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2012 metų sąmatos patvirtinimo.“ 

2. 2012-02-09 Nr. T1-30 „Dėl Rietavo savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo.“ 

3. 2012-03-15 Nr. T1-60 „Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 2011 metų priemonėms įgyvendinti lėšų panaudojimo 

ataskaitos.“ 

4. 2012-04-19 Nr. T1-93 „Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 2012 metų lėšų paskirstymo patvirtinimo.“  

5. 2012-05-17 Nr. T1-106 „Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsenos 2009-2011 m. programos 2011 metų ataskaitai.“ 
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6. 2012-05-17 Nr. T1-107 „Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės vykdomų 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai.“ 

7. 2012-10-26 Nr. T1-170 „Dėl Rietavo savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2012 m. sąmatos pakeitimo.“ 

8. 2012-10-26 Nr. T1-179 „Dėl Rietavo miesto ir savivaldybės gyvenviečių 

tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.“ 

9. 2012-12-27 Nr. T1-228 „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 20011 m. balandžio 

28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ 

pakeitimo.“ 
 

 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS 

TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

 

2012 metais liko tie patys išoriniai veiksniai, kurie turėjo neigiamos įtakos 

savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūrai: finansavimas, teisinio 

reglamentavimo stoka. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Išoriniai veiksniai, kurie 

ataskaitiniais metais turėjo 

įtakos savivaldybės vykdytai 

visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklai 

Išorinių veiksnių poveikio rezultatas savivaldybės 

vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Finansavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisinio reglamentavimo stoka 

Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų veiklos 

finansavimas nėra aiškus ir reglamentuotas: 

savivaldybės tvirtindamos savo biudžetus nežino 

valstybės biudžeto dalies dydžio, labai vėlai 

sudaromos sveikatinimo veiklos sutartys. 

Mažėjantis ir nestabilus finansavimas trukdo 

planingai vykdyti priskirtas visuomenės sveikatos 

funkcijas. 

 

Nėra teisės aktų dėl visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų savivaldybėse (paslaugų nomenklatūros, 

paslaugų teikimo aprašymų ir kt.). Visuomenės 

sveikatos paslaugų teikėjai negali įdiegti vieningų 

kokybės valdymo sistemų, lyginti savo veiklas. 

Nėra metodikų, reglamentuojančių valstybės 

biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybėms 

visuomenės sveikatos funkcijoms vykdyti. 

Pastebėjimas: siūlome nustatyti lėšų dydį 

visuomenės sveikatos priežiūrai 1-am gyventojui ir 

santykį tarp valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžeto. 
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Eil. 

Nr. 
Vidiniai veiksniai, kurie 

ataskaitiniais metais turėjo 

įtakos savivaldybės vykdytai 

visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklai 

Vidinių veiksnių poveikio rezultatas savivaldybės 

vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 

1. Mokyklose visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistų 

trūkumas 

Dirba tik viena visuomenės sveikatos specialistė 

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje ir Žadvainių 

pagrindinėje mokykloje, likusias 2 kaimo mokyklas 

aptarnauja bendruomenės slaugytojos. Viena iš jų 

siekia įgyti visuomenės sveikatos specialisto 

išsilavinimą. Dėl to ne kokybiškai ir ne efektyviai 

vyksta vaikų sveikatos stiprinimas.   

 
 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną nuo 2009 m. sistemingai vykdo 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Stebėsena vykdoma 

vadovaujantis Rietavo savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-133 

patvirtinta 2012─2014 metų Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa 

ir jos įgyvendinimo planu. Šios Programos tikslas – sukurti nuolatinę Rietavo savivaldybės 

gyventojų visuomenės sveikatos stebėsenos sistemą, siekiant vertinti savivaldybės 

visuomenės sveikatos būklę, aktualius ją veikiančius veiksnius, sveikatos priežiūros 

organizavimo, įstaigų veiklos rodiklius ir tuo pagrindu tinkamai formuoti vietinę sveikatos 

politiką.  

 

4.1. Demografinė būklė 

2012 m. pradžioje, palyginti su 2011 m., Rietavo savivaldybėje gyventojų skaičius 

sumažėjo 165 gyventojais (nuo 8717 iki 8552 gyv.). 2012 m. pradžioje Rietavo miesto 

gyventojai sudarė 40,49 proc. visų Rietavo savivaldybės gyventojų, kaimo vietovėse – 59,51 

proc. 2012 m. pradžioje Rietavo savivaldybėje vyrų (4119) gyveno mažiau nei moterų (4433).  

Rietavo savivaldybėje vaikų dalis yra didesnė nei pagyvenusių žmonių (2012 m. 0-17 

m. amžiaus Rietavo savivaldybės gyventojai sudarė 20,1 proc., o 65 m. ir vyresni – 19,2 

proc.).  

Analizuojant gyventojų skaičių pagal amžiaus grupes (kas 5 metai), 2009 m. ir 2012 m., 

galima teigti, kad sumažėjo 15-29 m. amžiaus Rietavo savivaldybės gyventojų, o 50-54 m. – 

padidėjo. (žr. 1 pav.). 

 
1 pav. Rietavo savivaldybės gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes 2009 ir 2012 m.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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2010-2011 m. laikotarpyje Rietavo savivaldybėje labiausiai išaugo gimstamumas, 

lyginant su kitomis Lietuvos savivaldybėmis (per metus padidėjo nuo 8,6 iki 11,3 gimusiųjų 

skaičius 1000 gyv.).  

Rietavo savivaldybėje mirtingumas 2011 m. buvo didesnis nei gimstamumas ir viršijo 

šalies rodiklį (atitinkamai 14,9 – 13,5 atv./1000 gyv.). 
2011 m., palyginti su 2010 m., Rietavo savivaldybės gyventojų vidutinė gyvenimo 

trukmė padidėjo nuo 71,31 iki 72,65 metų. Vidutinę gyvenimo trukmę labiausiai nulemia 

mirtingumas jauname amžiuje. Pagrindinė 0-17 m. ir 18-44 m. amžiaus Rietavo savivaldybės 

gyventojų mirties priežastis yra išorinės mirties priežastys. 
 

4.2. Sveikatos būklė 

2011 m., kaip ir Lietuvos, Rietavo savivaldybės gyventojų mirties priežasčių struktūra 

nepakito. Pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir 

išorinės mirties priežastys. 2011 m. pagal mirties priežasčių pasiskirstymą, kraujotakos, 

išorinės mirties priežastys bei kvėpavimo sistemos ligos Rietavo savivaldybėje sudarė didesnę 

procentinę dalį negu šalyje (žr. 3 pav.). Rietavo savivaldybėje, pagrindinė kraujotakos 

sistemos liga, dėl kurios mirštama - išeminės širdies ligos (64 proc. visų mirusių nuo 

kraujotakos sistemos ligų) Mirtingumą dėl išorinių priežasčių, 40 proc. sudaro nelaimingi 

atsitikimai ir 40 proc. - savižudybės. Išskirtina, kad Rietavo savivaldybėje mirtingumas dėl 

savižudybių (63,2/100000 gyv.) yra vienas didžiausių Lietuvoje (trečioje vietoje), jį lenkia tik 

Zarasų (78,5/100000 gyv.) ir Ignalinos (69,6/100000 gyv.) rajonai.  

Lyginant su 2010 m., 2011 m. Rietavo savivaldybėje mirtingumas dėl kraujotakos 

sistemos ligų išaugo 5,7 proc., dėl išorinių mirties priežasčių išaugo 1,8 proc., dėl kvėpavimo 

sistemos ligų išaugo 2,9 proc. Išskirtina, kad mirtingumas dėl piktybinių navikų sumažėjo 9,3 

proc. (žr. 2 ir 3 pav.) 

 

 

 
2 pav. Mirtingumas pagal priežastis 2010 m. (proc.)                      3 pav. Mirtingumas pagal priežastis 2011 m. 

(proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2011 metais Rietavo savivaldybėje dėl kraujotakos sistemos ligų moterų mirė 1,7 karto 

daugiau nei vyrų (73,8 proc. visų mirusių moterų ir 42,2 proc. visų mirusių vyrų). Piktybiniai 

navikai užėmė antrąją vietą moterų mirties priežasčių struktūroje bei viršijo vyrų. Vyrų 

mirties priežasčių struktūroje antroje vietoje yra išorinės mirties priežastys, o trečioje – mirtys 

dėl kvėpavimo sistemos ligų. 
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Visų užregistruotų ligų struktūroje Rietavo savivaldybėje 2011 m. pirmaujančios yra 

kvėpavimo sistemos ligos, kraujotakos sistemos ligos ir jungiamojo audinio ir skeleto 

sistemos ligos. Bendro sergamumo pagal ligas pasiskirstyme - kraujotakos, jungiamojo 

audinio ir skeleto raumenų, nervų, virškinimo sistemų ligų rodikliai lenkia Lietuvos rodiklius. 

(žr. 5 pav.) Lyginant su 2010 m., 2011 m. Rietavo savivaldybėje išaugo bendro sergamumo 

rodikliai dėl kvėpavimo sistemos ligų (nuo 16,1 iki 19,4 proc.), dėl jungiamojo audinio ir 

skeleto raumenų sistemos ligų (nuo 9,8 iki 10,2 proc.), dėl akių ligų (nuo 5,5 iki 5,7 proc.). 

(žr. 4pav.). 

 
 

4 pav. Bendras sergamumas pagal ligas 2010 m. (proc.)   5 pav. Bendras sergamumas pagal ligas 2011 m. 

(proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 
 

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR 

STRATEGIJOS 

 

 Rietavo savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdė šias valstybines lėtinių 

susirgimų ankstyvosios diagnostikos ir prevencijos programas, finansuojamas privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis:  

1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programą. 

Tikslas – sumažinti Lietuvos moterų sergamumą gimdos kaklelio piktybiniais navikais 

bei mirtingumą nuo šios ligos. 

 

2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programą. 

Tikslas – sumažinti Lietuvos moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų. 

 

3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą. 

Tikslas – pagerinti ankstyvųjų priešinės liaukos vėžio stadijų diagnostiką, taikyti 

radikalius priešinės liaukos vėžio gydymo metodus, siekiant pailginti sergančiųjų 

išgyvenamumo trukmę bei sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl šios ligos. 

 

4. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą. 

Tikslas – burnos sveikatos išsaugojimas ir ėduonies intensyvumo mažinimas. 

 

5. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių programą. 

Tikslas – umažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais (nestabilia 

krūtinės angina ar miokardo infarktu, praeinančiu smegenų išemijos priepuoliu ar smegenų 
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infarktu, periferinių arterijų tromboze), nustatyti naujus latentinių aterosklerozės būklių 

(miego arterijų, stenozės, periferinių arterijų ligos, nebylios miokardo išemijos) ir cukrinio 

diabeto atvejus, siekiant sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl širdies ir 

kraujagyslių ligų. 

 

2012 m. rodiklių dar neturime. 

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Rietavo savivaldybė 2012 metais įgyvendino šias programas: 

 

6.1. Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 m. programą  

Priemonės 

pavadinimas 

Lėšų šaltinis Skirta 

lėšų 

Lt 

Panaudota  

Lt 

Rezultatas Problemos 

Stebėti, kaupti, 

analizuoti ir 

vertinti Rietavo 

savivaldybės 

gyventojų 

sveikatos būklę ir 

ją veikiančius 

rizikos veiksnius 

Valstybės 

lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

5 000 

 

3 000 

5 000 

 

3 000 

Surinkta ir 

išanalizuota 

100 proc. 

programoje 

numatytų 

sveikatą 

atspindinčių 

rodiklių  

 

Rietavo savivaldybėje strateginių ir kompleksinių programų nėra patvirtinta visuomenės 

sveikatos srityje. 
 

 

VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 

DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ 

 

7.1. Visuomeninių organizacijų dalyvavimas sveikatinimo veikloje ir priimant 

svarbius su visuomenės sveikata susijusius sprendimus: 

Bendruomenės įtraukiamos į visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų planavimą ir 

vykdymą. Bendruomenės atstovai dalyvauja Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 

veikloje, išreiškia pageidavimus, vykdo atskiras priemones Savivaldybės teritorijoje, rengia ir 

įgyvendina prevencinius projektus savo pasirinktoje teritorijoje. 

Bendruomenės sveikatos taryba 2012 m. organizavo 1 susirinkimą. 

 

7.2. Savivaldybės skirtos lėšos nevalstybinėms organizacijoms, veikiančioms 

visuomenės sveikatos srityje: 

Nebuvo skirta lėšų. 

 

7.3. Ūkio subjektų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą 

savivaldybės teritorijoje: 

 

Eil. 

Nr. 

Ūkio subjektas Ūkio subjekto indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų įgyvendinimą 

1. VšĮ Rietavo 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

Sveikatinimo projektai: „Netaisyklingos laikysenos, 

stuburo iškrypimų korekcija aptarnaujamos bendruomenės 

narių tarpe (6-16 m. vaikų)“, „Mamos mokykla“ 



8 

 

2. Lietuvos 

Raudonojo kryžiaus 

draugijos Rietavo 

komitetas 

Sveikatinimo projektas „Tau duotas vienas gyvenimas, 

saugok jį“ 

3. BĮ Rietavo 

socialinių paslaugų 

centras 

Sveikatinimo projektas „Pedikuliozė ir jos profilaktika“ 

4. VšĮ Tverų dienos 

centras 

Sveikatinimo projektas „Noriu gyventi sveikai ir 

prasmingai“ 

5. Rietavo 

savivaldybės 

neįgaliųjų draugija 

Seminarai - mokymai „Sveiko gyvenimo būdo formavimas 

neįgaliųjų bendruomenėje“ 

6. Sutrikusio intelekto 

žmonių globos 

bendrija „Rietavo 

viltis“ 

Sveikatinimo projektas „Sveikos gyvensenos toleravimas, 

sveikos mitybos propagavimas“ 

7. Rietavo lopšelis -

darželis 

Sveikatinimo projektas „Judėti linksma ir įdomu“ 

8. Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Pagal bendradarbiavimo sutartį teikė visuomenės sveikatos 

paslaugas Rietavo savivaldybėje 

 

7.4. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlis į visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje: 

 

Rietavo savivaldybės administracijos sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyrius 

įgyvendina Savivaldybėje valstybės sveikatos politiką, numato ir organizuoja pirminę asmens 

ir visuomenės sveikatos priežiūrą, derina Savivaldybės administracijos skyrių, Savivaldybės 

įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos priežiūros funkcijas 

Savivaldybės teritorijoje. Kiti Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai savo 

kompetencijos ribose įgyvendina Savivaldybei priskirtas visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijas.  
 

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS 
 

8.1. Sveikatos priežiūra mokyklose 
 

INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ 

 

Savivaldybės 

sprendimas dėl etatų 

įvedimo 

Už sveikatos priežiūros  

mokyklose  

paslaugų teikimą atsakinga 

(-os) institucija (-os) ar 

įstaiga (-os) 

Mokyklų skaičius Mokinių skaičius 

Data, Nr. 
Skirta 

etatų 

steigėja – 

savivaldyb

ė 

kitų  

steigėjų 

steigėja – 

savivaldyb

ė 

kitų  

steigėjų 

1 2 3 4 5 6 7 

  VšĮ Rietavo pirminės 

sveikatos priežiūros 

centras 

2 X 954 X 

  UAB „Rietavo šeimos 

daktaras“ 

2 X 272 X 
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SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI 

 

 

Specialistų 

etatų skaičius 

Specialist

ų skaičius 

Specialistų pasiskirstymas pagal 

užimamą etatą 

Specialistų išsilavinimas 

(specialybė) 

1 ir 

daugiau 
0,5–1 

iki 

0,5 

pagal 

pried

ą 

visuomenė

s sveikatos 

slaugytoj

o 
kita 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7 8 9 

Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų 

1 1  1   1   

Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų 

1 2   2   2  

 

*Nurodyti atskirai gyvenamosiose vietovėse, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų, ir 

gyvenamosiose vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų. 

 
 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMAS 

 

 

Skirta lėšų (litais) 
Savival- 

dybės 

įsiparei- 

gota 

skirti 

lėšų 

(litais) 

Panaudota lėšų 

(litais) 
Panaudotų lėšų paskirstymas (litais) 

Privalo-

mojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas  

Savival

-dybės 

biudže-

tas 

Privalo-

mojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas 

savival- 

dybės 

biudže-

tas 

darbo 

užmo- 

kes-

čiui 

Mo-

kes-

čiams 

medika-

mentams 

(tvarslia-

vai) 

kitai 

veikla

i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30000 15000 15000 30000 15000 32276 10000 2724 0 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI 

 

 

Užregistruota 

mokinių 

apsilankymų 

pas sveikatos 

priežiūros 

specialistą 

mokykloje 

Apsilankymų pasiskirstymas 

pagal priežastį 
Sveikatinimo veikla 

pirmoji 

pagalba 

konsultacijo

s 
kita 

vykdyta 

programų  

organizuot

a renginių 

renginiuose 

dalyvavusių 

mokinių  

1 2 3 4 5 6 7 

3535 1033 924 1478 6 14 1492 

 

8.2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vykdyta vaikų sveikatos priežiūra.  

 Sveikatos priežiūrą Rietavo lopšelyje – darželyje vykdė bendrosios praktikos slaugytoja 

(Savivaldybės biudžeto lėšos). Vykdė sveikatinimo projektą „Judėti - linksma ir įdomu“, jame 

dalyvavo 161 vaikas. 
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8.3. Kita vykdyta vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros veikla. 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Rietavo savivaldybėje vykdė: 

Sritis Veikla 

Fizinis aktyvumas Renginys „Kai mūsų širdys plaka išvien“, jame dalyvavo 9 

komandos, iš viso 32 Rietavo savivaldybės vaikai. 

Traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevencija 

Tverų vidurinėje mokykloje ir jos Medingėnų skyriuje vyko 4  

pirmos pagalbos įgūdžių pamokos, dalyviams taip pat išdalinti 

lankstinukai „Padėk. Nelik abejingas“. Iš viso dalyvavo: 

Tverų vid. m-kloje – 66 mokiniai,  

Medingėnų skyriuje 33 mokiniai. 

Ėduonies profilaktika ir 

burnos higiena 

6 pamokos ėduonies profilaktikos ir burnos higienos tema 1-4 

klasių mokiniams bei visiems dalyviams išdalintos burnos 

higienos priemonės (datų pastos ir šepetėliai). Dalyvavo iš viso 

99 mokiniai: 

Tverų vid. m-klojos Medingėnų skyriuje – 19 mokinių; 

Žadvainių pagrind. m-kloje – 33 mokiniai; 

Tverų vid. m-kloje – 47 mokiniai. 

 

 

 

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS 

FINANSAVIMAS 

 
 

9.1. Savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai ir jų panaudojimas 

visuomenės sveikatos priežiūros veiklai. 

 

Eil. Nr. Paskirtis  Skirti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

Panaudoti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymui 

pagal 2008 m. liepos 4 d. bendradarbiavimo sutartį 

Nr. R8-98 

5,0 5,0 

2. Sveikatos priežiūrai mokyklose 15,0 15,0 

 Iš viso: 20,0 20,0 

 

9.2. Savivaldybei skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai ir jų 

panaudojimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai. 

 

Eil. Nr. Paskirtis  Skirti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

Panaudoti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

vykdymui pagal 2008 m. liepos 4 d. 

bendradarbiavimo sutartį Nr. R8-98 

12,1 12,1 

 Iš viso: 12,1 12,1 

 

 

 

 



11 

 

 

9.3 Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų skirta visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklai. 

 

Eil. Nr. Paskirtis  Skirti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

Panaudoti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

1. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai 

programai 

5,82 5,82 

2. Sveikatos priežiūrai mokyklose 30,0 30,0 

 Iš viso: 35,82 35,82 

 

 
 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 33 str.  

„Visuomenės sveikatos stiprinimas“, 35 str. „Sveikatos žinių populiarinimas“ ir 36 str. „Vaikų 

sveikatos sauga“ artimiausio laikotarpio Savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos prioritetinės kryptys - vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimas ir sveikatos stiprinimas, Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena, 

gyventojų sveikatos stiprinimas. 

 

 
 

XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 

 
 

1. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS LĖŠOS 
 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšų šaltiniai 

Surinkta lėšų 

litais 

1 2 3 

1 Savivaldybės biudžeto asignavimai 11300 

2 Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos 5820 

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 0 

Iš viso lėšų 17120 

 

 

2. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos programų 

sritys 

Vykdytų 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos programų 

Vertinimo kriterijų 

skaičius Skirta lėšų 

litais 

Panaudo-

ta 

lėšų litais 
planuo- įvykdy-
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skaičius ta ta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 2.1. 1 50 50 1480 1480 

2. 2.3. 1 102 102 1000 1000 

3. 2.5. 2 180 180 4000 4000 

4. 2.6. 3 155 155 4140 4140 

5. 2.13. 1   1500 1500 

Iš viso lėšų 12120 12120 

 

2.1. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės; 

2.2. užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės; 

2.3. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos; 

2.4. psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos;  

2.5. vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo; 

2.6. gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo; 

2.7. burnos ertmės organų ligų profilaktikos; 

2.8. bendruomenės sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, šeimos planavimo konsultavimo, 

sveikatos žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propagavimo;  

2.9. gyvenamosios aplinkos sveikatinimo; 

2.10. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos; 

2.11. triukšmo prevencijos; 

2.12. prevencinės medicinos; 

2.13. kitų sričių visuomenės programos. 
 

 

3. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMAS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS 
 

 

Eil.

Nr. 

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

programų sritys 

Savivaldybės 

bendruomenės tikslinių 

grupių apibūdinimas 

Savivaldybės bendruomenės tikslinių 

grupių gautos naudos apibūdinimas 

1 2 3 4 

1. 2.1. Socialinės rizikos šeimos Šeimoms išdalintos pedikiuliozės 

profilaktinės priemonės - 50 vnt. ir 

pagalbinės priemonės 

2. 2.3. 8-15 metų mokiniai, 

socialinės rizikos šeimų 

vaikai 

Mokiniai įgijo pirmosios pagalbos 

žinių, susipažino su alkoholio, tabako, 

kitų psichoaktyvių medžiagų žala 

3. 2.5. Lopšelį-darželį lankantys 

vaikai, socialinės rizikos 

šeimų vaikai 

Išvykos į sveikatos stiprinimo 

įstaigas, pamokėlės ir judrieji 

žaidimai, vaikų ugdymas, atkreipiant 

dėmesį į vaikų žaidimus, senolių 

pastebėjimus 

4. 2.6. Gimnazijos mokiniai, 

neįgalieji su fizine ir 

proto negalia, socialinės 

rizikos šeimos 

Bendruomenės nariai supažindinti su 

sveika mityba, vaistažolių nauda,  

antsvorio pasekmėmis, vyko 

seminarai-mokymai apie diabetą kaip 

klastingą ligą 

5. 2.13. Senyvo amžiaus Tėvams suteikta informacija apie 
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asmenys, besilaukiantys 

tėvai, slaugantys 

asmenys 

įvairius nėštumo aspektus, parengta 

įvairi medicininė literatūra, 

lankstinukai apie miego kokybės 

gerinimą, organizuoti kursai 

pagyvenusių asmenų priežiūrai ir 

slaugai namuose  
 

 

4. INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES SKLAIDA 
 

 

Eil. 

Nr. 

Informavimo ir viešinimo 

priemonės pavadinimas 

Įgyvendintų informavimo ir 

viešinimo priemonių skaičius 

Paviešintų 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos programų 

skaičius 

1 2 3 4 

1. 2.4 30 10 

 

2.4. spausdinti ir elektroniniai leidiniai (plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, 

brošiūros, skrajutės, garso, vaizdo ir reklaminė medžiaga, kitos priemonės). 

 
 

5. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Problemos, susijusios su Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos administravimu 

Pasiūlymai, kaip tobulinti Savivaldybės 

visuomenės sveikatos programų 

rengimą, finansavimą ir įgyvendinimą 
1 2 3 

1. Dėl per vėlai skiriamų lėšų Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai 

programai, programos vykdomos ne visus 

metus, o tik 7 – 8 mėnesius. 

Projektų rengėjai dažnai negauna visos 

prašomos sumos, todėl negali vykdyti visų 

numatytų ir reikalingų veiklų 

Bendruomenės atstovams, kurie vykdo 

visuomenės sveikatinimą, trūksta žinių 

projektų rengimo ir jų vykdymo 

klausimais 

 

 

 

–––––––––––––––– 


