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I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  

FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

Visuomenės sveikatos strateginės kryptys yra numatytos Skuodo rajono plėtros 

strateginiame plane iki 2020 m. numatyta užtikrinti kokybišką visuomenės sveikatos priežiūros 

plėtrą.  

Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta ataskaita viešai skelbiama 

savivaldybės internetinėje svetainėje www.skuodas.lt. 

Ataskaitą rengė Skuodo rajono savivaldybės gydytojas Virginijus Kiguolis,              

tel. (8 440) 739 50 ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa 

Tarvydienė, tel (8 46) 453 745. 

Skuodo rajono savivaldybėje valstybės sveikatos politiką įgyvendina, numato ir 

organizuoja pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą Savivaldybės administracijos 

savivaldybės gydytojas. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje teikia Klaipėdos 

rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 

pagal 2008 m. birželio 11 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. AS-387/R5-385 tarp Klaipėdos rajono ir 

Skuodo rajono savivaldybių „Dėl pirminės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ir 

vykdymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje“. Kiti Savivaldybės administracijos skyriai bei 

įstaigos savo kompetencijos ribose įgyvendina Savivaldybei priskirtas visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijas.  

Skuodo rajono savivaldybėje 2013 m. buvo vykdomos šios visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijos: savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos 

stiprinimas savivaldybės bendruomenėje, vaikų ir jaunimo pirminė visuomenės sveikatos priežiūra, 

kita visuomenės sveikatos priežiūros veikla, reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS 
 

Skuodo rajono savivaldybės taryba priėmė 15 (2012 m. – 13) sprendimų visuomenės 

sveikatos priežiūros klausimais ir darančių poveikį visuomenės sveikatai:  

1. 2013 m. sausio 31 d. Nr. T9-2 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2013–

2015 metų priemonių bei veiksmų plano ir darbo grupės sudarymo bei triukšmo prevencijos 

zonų ir triukšmo rodiklių patvirtinimo“. 

2. 2013 m. vasario 28 d. Nr. T9-38 „Dėl pritarimo Skuodo rajono savivaldybės vykdomų 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai“. 

3. 2013 m. vasario 28 d. Nr. T9-34 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos 2013 metų 

užduočių patvirtinimo“. 

4. 2013 m. vasario 28 d. Nr. T9-32 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2013 metų priemonių patvirtinimo“. 

5. 2013 m. vasario 28 d. Nr. T9-25 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“. 

6.  2013 m. kovo 28 d. Nr. T9-82 „“Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos 2013-

2015 metų plano tvirtinimo“. 

7. 2013 m. kovo 28 d. Nr. T9-70 „Dėl Skuodo rajono tarybos 1997 m. spalio 1 d. sprendimo nr. 

64 „Dėl rajono medicinos įstaigų reorganizavimo į viešąsias įstaigas“ 3 punkto pripažinimo 

netekusiu galios“. 

8. 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T9-108 „Dėl dalyvavimo projekte „bendruomenės narių 

sveikatinimo paslaugos Pašilės bendruomenėje“  partnerio teisėmis“. 

9. 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T9-105 „Dėl pritarimo Skuodo rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsenos 2012–2014 metų programos 2012 metų ataskaitai“. 

10. 2013 m. gegužės 30 d. Nr. T9-140 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio 

plėtros 2014–2020 metų plano tvirtinimo“. 

http://www.skuodas.lt/
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11. 2013 m. gegužės 30 d. Nr. T9-121 „Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios 

medicinos pagalbos stoties direktoriaus veiklos 2012 metų ataskaitos patvirtinimo“. 

12. 2013 m. gegužės 30 d. Nr. T9-119 „Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės 

sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo veiklos 2012 metų ataskaitos patvirtinimo“. 

13. 2013 m. gegužės 30 d. Nr. T9-116 „Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos 

priežiūros centro vyriausiojo gydytojo veiklos 2012 metų ataskaitos patvirtinimo“. 

14. 2013 m. rugsėjo 26 d. Nr. T9-182 „Dėl Skuodo  savivaldybės valdybos 2001 m. sausio 

11 d. sprendimo nr. 4 „Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 

įstatų įregistravimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 

15. 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. T9-224 „Dėl išlaidų normatyvų darbo užmokesčiui ir 

medikamentams patvirtinimo“. 
 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS 

TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

 Išoriniai veiksniai, kurie ataskaitiniais metais turėjo įtakos savivaldybės vykdytai 

visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 

2013 m. liko tie patys išoriniai veiksniai, kurie turėjo neigiamos įtakos savivaldybės 

vykdytai visuomenės sveikatos priežiūrai: finansavimas, teisinio reglamentavimo stoka. 

Teigiamos įtakos turėjo dalyvavimas projektuose: 
Projekto pavadinimas Poveikio rezultatas Pastebėjimai/ 

pasiūlymai 

Dalyvavimas tarptautiniame 

projekte „Alkoholio ir 

narkotikų vartojimo prevencija 

tarp jaunimo (angl. vertimas – 

Alcohol and Drug Prevention 

Among Youth, trumpinys – 

ADPY) 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras dalyvaudamas projekte įtraukė ir Skuodo rajono 

mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistus. 

Specialistai supažindinti su parengtu alkoholio vartojimo 

prevencijos jaunimo tarpe modeliu ir 2014 metais 

numatomi įgytų žinių įtvirtinimas praktikoje.  

 

Rajono bendruomenės 

įsitraukia ir inicijuoja 

sveikatinimo veiklas 

2013 m. balandžio 18 d. Nr. T9-108 „Dėl dalyvavimo 

projekte „Bendruomenės narių sveikatinimo paslaugos 

Pašilės bendruomenėje“  partnerio teisėmis“. 

 

 

 Vidiniai veiksniai, kurie turėjo įtakos vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 
Vidiniai veiksniai Poveikio rezultatas Pastebėjimai/pa-

siūlymai 

Neigiami veiksniai 

Visuomenės sveikatos funkcijų 

vykdymo finansavimas 

Labai vėlai (rugpjūčio mėn.) pasirašyta 

Sveikatinimo veiklos sutartis su Sveikatos 

apsaugos ministerija. 

 

Teigiami veiksniai 

Gerėja bendradarbiavimas tarp 

sektorių visuomenės sveikatos srityje 

Visuomenės sveikatos problemos nebėra tik 

sveikatos priežiūros specialistų rūpestis. 

Aktyviai dalyvauja ir kiti Savivaldybės 

administracijos skyriai. 

 

Bendradarbiavimas su Klaipėdos 

universiteto Sveikatos mokslų 

fakulteto Visuomenės sveikatos 

katedra, Klaipėdos valstybine 

kolegija, Vilniaus kolegija 

Studentai padeda atlikti įvairius tyrimus, 

dalyvauja vykdant veiklas. 

 

Išsiplėtė mokslo 

institucijų ratas, su 

kuriomis 

bendradarbiaujama 

Mokyklų sveikatos priežiūros 

specialistų veikloje įdiegta mokinių 

sveikatos stebėsenos ir diegiama 

visuomenės sveikatos paslaugų 

stebėsenos programos 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras pagal sutartinius 

įsipareigojimus vykdydamas veiklą Skuodo 

rajone įgyvendina Strateginio plėtros plano 

priemonę. Nr. 2.2.2.1. Stiprinti sveikatos 
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priežiūrą, gerinti specializuotas paslaugas, diegti 

informacines technologijas, sveikatos priežiūros 

paslaugas pritaikant individualiems poreikiams 

Mokyklų sveikatos priežiūros 

specialistų veikloje diegiama 

bendrojo vertinimo metodikos 

pagrindu kokybės sistema 

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos 

rekomendacijomis ir įgyta Biuro patirtimi 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 

vykdytame projekte Skuodo rajono mokyklose 

diegia kokybės sistemą, siekdama užtikrinti 

Skuodo rajono savivaldybės strateginio 

uždavinio Nr. 2.2.2. Užtikrinti kokybišką 

visuomenės sveikatos priežiūros plėtrą“ 

įvykdymą iki 2020 m.  

 

 

 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną nuo 2009 m. sistemingai 

vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Stebėsena vykdoma remiantis 

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T9-223. Juo patvirtinta 

2012─2014 metų Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa ir jos 

įgyvendinimo planas. Nuo 2014 metų visuomenės sveikatos stebėsenos funkcija yra finansuojama 

valstybės biudžeto lėšomis. Visuomenės sveikatos stebėseną vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras.  

Demografinė būklė 

Remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo 

rezultatais, 2013 m. pradžioje, palyginti su 2012 m., Skuodo rajono savivaldybėje buvo 611 

gyventojų mažiau (2012 m. – 20124 gyv.; 2013 m. – 19513 gyv.). 2013 metų pradžioje Skuodo 

rajone miesto gyventojai sudarė 31,9 proc. visų rajono gyventojų, kaimo vietovėse – 68,1 proc. visų 

rajono gyventojų. 2013 m. pradžioje 1000-iui Skuodo rajono vyrų teko 1100 moterų. 

Pagal vidutinį gyventojų amžių, Skuodo rajono gyventojai yra vyresni už šalies 

gyventojus. Vidutinis Skuodo rajono gyventojų amžius 2013 m. pradžioje buvo 45,0, Lietuvoje – 

42,0 metai.  

2013 m. pradžioje, kaip ir šalyje, Skuodo rajono savivaldybėje vaikų (0–17 m.) buvo 

mažiau nei pagyvenusių žmonių (atitinkamai 18,6 ir 27,3 proc. visų gyventojų). 

Skuodo rajono savivaldybėje 2013 m., palyginti su 2012 m., gimstamumas sumažėjo 

ir buvo mažesnis nei šalyje. 

2008–2013 m. laikotarpiu Skuodo rajono savivaldybėje gimusiųjų skaičius buvo 

mažesnis nei mirusiųjų (2013 m. gimė 163 vaikai, o mirė 345 gyventojai).  

2012 m., palyginti su 2011 m., Skuodo rajono gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė 

nepakito (2011 m. buvo 72,27 metai; 2012 m. – 72,56 metai) ir išliko mažesnė nei Lietuvos 

gyventojų (2012 m. buvo 73,98 metai). Moterų vidutinė gyvenimo trukmė 2012 m. (77,81) buvo 

ilgesnė nei vyrų (67,80). 

Sveikatos būklė 

Skuodo rajono savivaldybėje suaugusiųjų bendro sergamumo situacija, galima teigti, 

yra nekintanti ir rodikliai mažesni nei Lietuvoje. Vaikų (0–17 m.) bendras sergamumas Skuodo 

rajone, priešingai nei šalyje, yra mažesnis nei suaugusiųjų (nuo 18 m.). Vaikų bendro sergamumo 

atvejų skaičius Skuodo rajono savivaldybėje 2010–2012 m. laikotarpiu turėjo tendenciją didėti (nuo 

1113,2 iki 1468,6 ligų atvejų 1000 vaikų). 

2012 m. Skuodo rajono savivaldybėje daugiausiai buvo užregistruota kraujotakos 

sistemos ligų ir kvėpavimo sistemos ligų ir jų procentinis pasiskirstymas tarp kitų ligų buvo 

didesnis nei Lietuvoje (taip pat ir dėl urogenitalinės sistemos ligų, nervų sistemos ligų, psichikos ir 

elgesio sustrikimų – užregistruotų ligų precentas buvo didesnis).  
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Visų užregistruotų ligų procentinis pasiskirstymas 2012 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

Šalyje dominuoja penkios pagrindinės mirties priežastys: kraujotakos sistemos ligos, 

piktybiniai navikai, išorinės priežastys, virškinimo ir kvėpavimo sistemų ligos.  

2012 m. Skuodo rajone procentinis mirties priežasčių pasiskirstymas nežymiai skyrėsi 

nuo šalies, išskyrus mirtis dėl kvėpavimo sistemos ligų (Skuodo rajone – didesnis) ir virškinimo 

sistemos ligų (Skuodo rajone – mažesnis). 

 

 
Mirties priežasčių pasiskirstymas 2012 m. (proc.) 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

Skuodo rajono savivaldybėje dėl kraujotakos sistemos ligų mirė 67,5 proc. visų 

mirusių moterų ir 46,5 proc. visų mirusių vyrų. Piktybiniai navikai užėmė antrąją vietą moterų ir 

vyrų mirties priežasčių struktūroje. Moterų ir vyrų mirties priežasčių struktūra išsiskyrė tuo, kad 

vyrų mirties priežasčių struktūroje trečiąją vietą užėmė išorinės mirties priežastys, o moterų – 

virškinimo sistemos ligos. 
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Mirties priežasčių pasiskirstymas pagal lytį Skuodo r. savivaldybėje (proc.) 
Skaičiavimui naudotų pradinių duomenų šaltinis Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR 

STRATEGIJOS 

 

Skuodo rajono 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 programa. 

Tikslas – sumažinti Lietuvos moterų sergamumą gimdos kaklelio piktybiniais navikais 

bei mirtingumą nuo šios ligos. 

2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa. 

Tikslas – sumažinti Lietuvos moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų. 

3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 

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 nuo šios ligos. 

4. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. 

Tikslas – burnos sveikatos išsaugojimas ir ėduonies intensyvumo mažinimas. 

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

prevencijos priemonių programa. 

Tikslas – sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais (nestabilia 

krūtinės angina ar miokardo infarktu, praeinančiu smegenų išemijos priepuoliu ar smegenų 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 nuo širdies ir kraujagyslių ligų. 

2013 m. rodiklių dar neturime, jie pateikiami 2014 metų liepos mėnesį.  

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014 m. programa. 
Priemonės pavadinimas Lėšų šaltinis Rezultatas 

Stebėti, analizuoti ir vertinti Skuodo rajono 

gyventojų sveikatos būklę ir ją veikiančius 

rizikos veiksnius. 

Valstybės lėšos 

Savivaldybės lėšos 

Surinkta ir išanalizuota 100  proc. 

programoje numatytų rodiklių, 

atspindinčių sveikatą. 
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VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS 

VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ 

 

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, teikia pageidavimus, vykdo atskiras priemones savivaldybės teritorijoje, rengia ir 

įgyvendina prevencinius projektus savo pasirinktoje teritorijoje. 

Savivaldybė neskyrė lėšų nevalstybinėms organizacijoms, veikiančioms visuomenės 

sveikatos srityje. 

Ūkio subjektų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą 

savivaldybės teritorijoje: 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje padėjo įgyvendinti šios 

institucijos: 

1. VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialas – prisidėjo prizais ir atminimo 

dovanėlemis renginyje „Neatlygintina kraujo donorystės diena“. 

2. Visos Skuodo rajono švietimo įstaigos kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro darbuotojais, dirbančiais Skuodo mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistais, vykdo prevencinę veiklą mokinių sveikatos 

stiprinimo srityje.  

3. Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras prisidėjo prie fizinio 

aktyvumo skatinimo priemonės – renginio „Kai širdys plaka išvien“.  

Už LR sveikatos apsaugos ministerijos skiriamas lėšas iš viso Klaipėdos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įvykdė visuomenės sveikatos stiprinimo veiklų.  

 Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlis į visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje: 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas savivaldybėje 

įgyvendina 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. 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos įgyvendinamos per Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biurą. Kiti Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai savo 

kompetencijos ribose įgyvendina Savivaldybei priskirtas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas. 

Bendruomenės sveikatos taryba 2013 m. organizavo 1 susirinkimą. 
 

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS 
 

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 – 

savivaldy-

bė 

kitų  

steigėjų 

steigėja – 

savivaldy-

bė 

kitų  

steigė

jų 

1 2 3 4 5 6 7 
Nustatoma pagal 

mokinių skaičių 

remiantis teisės aktų 

reikalavimais 

5 Klaipėdos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

10 1 2565 - 
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SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI 

Specialistų 

etatų skaičius 

Specialistų 

skaičius 

Specialistų pasiskirstymas pagal 

užimamą etatą 

Specialistų išsilavinimas 

(specialybė) 

1 ir 

daugia

u 

0,5–1 
iki 

0,5 

pagal 

priedą 

visuomenės 

sveikatos 
slaugytojos kita 

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

Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų 

1 1 1 0 0 0 1   

Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų 

3,75 4 2 2 0 0 1 3  

*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) 

Privalomojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas  

Savival-

dybės 

biudže-

tas 

Privalomojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas 

savival- 

dybės 

biudže-

tas 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

mokes-

čiams 

medika-

mentams 

(tvarsliavai) 

kitai 

veiklai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70600 43700 43700 70600 43700 73900 22800 1000 16600 
 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI 

Užregistruota mokinių 

apsilankymų 

pas sveikatos 

priežiūros specialistą 

mokykloje 

Apsilankymų pasiskirstymas 

pagal priežastį 
Sveikatinimo veikla 

pirmoji 

pagalba 
konsultacijos Kita* 

vykdyta 

programų  

organizuota 

renginių 

renginiuose 

dalyvavusių 

mokinių  

1 2 3 4 5 6 7 

1095 85 405 605 3 310 9100 

*Vaikų nusiskundimai dėl sveikatos, negalavimai. 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose Skuodo rajone vykdoma vaikų sveikatos priežiūra.  

Sveikatos priežiūrą Skuodo vaikų lopšelyje darželyje, Ylakių vaikų lopšelyje darželyje vykdė bendrosios 

praktikos slaugytojai. 

 

Kita vykdyta vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros veikla. 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras papildomai organizavo LR sveikatos apsaugos 

ministerijos renginius „Kai mūsų širdys plaka išvien“ ir konkursą „Sveikuolių sveikuoliai“ Skuodo rajone, 

kurie sulaukė didelio susidomėjimo.  

 

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS 

FINANSAVIMAS 

 

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 veiklai Savivaldybėje, 

taip pat ir mokyklų sveikatos priežiūrai 
43,7 43,7 

 Iš viso 43,7 43,7 
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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 veiklai, skirtos 

visuomenės sveikatos stiprinimo ir visuomenės 

sveikatos stebėsenos funkcijų vykdymui 

27,3 27,3 

 Iš viso 27,3 27,3 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, skirtos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, 

ir jų panaudojimas 
Eil. 

Nr. 

Paskirtis Skirti asignavimai 

(tūkst. Lt) 

Panaudoti asignavimai, 

(tūkst. Lt) 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, skirtos 

mokyklų sveikatos priežiūrai 

70,6 70,6 

 Iš viso 70,6 70,6 

 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

Prioritetai 2014 metams išlieka toliau tokie patys, kaip ir 2013 metais remiantis LR 

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 33 str. „Visuomenės sveikatos stiprinimas“, 35 str. 

„Sveikatos žinių populiarinimas“, 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“, Skuodo rajono 

gyventojų sveikatos stebėsena, gyventojų sveikatos stiprinimas plečiant paslaugas bendruomenėms 

lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos klausimais.  

Prioritetai bus peržiūrimi valstybei patvirtinus Lietuvos sveikatos programą. 

 

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. 2.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos 0 

2. 2.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

lėšos 

10053 

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 1604 

Iš viso lėšų 11657 

 

2. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendintos priemonės  
 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

programų sritys 

Vykdytų savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

programų skaičius 

Vertinimo kriterijų 

skaičius 
Skirta 

lėšų, 

litais 

Panaudota 

lėšų, litais 
planuota įvykdyta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Nevykdyta už VSRSP 

lėšas 

     

Iš viso lėšų   
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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. Nefinansuota   

 

 

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. Pranešimai spaudoje 0 0 

2. Savivaldybės interneto 

tinklalapis 

Esant poreikiui pateikiama 

svarbi informaciją apie 

sveikatą  

Esant poreikiui 

pateikiama svarbi 

informaciją apie 

sveikatą 
 

 

5. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosiso 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.  

 

 

 

 

 

 

__________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginijus Kiguolis,  (8 440) 739 50 


