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SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2010 METŲ ATASKAITA 

 

I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  

FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

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 tarp Klaipėdos rajono ir Skuodo rajono 

savivaldybių Nr. AS-387/R5-385 „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 2010 m. buvo vykdomos šios visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijos: savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas, 

visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje, vaikų ir jaunimo pirminė 

visuomenės sveikatos priežiūra, kita visuomenės sveikatos priežiūra, reglamentuota Lietuvos 

Respublikos teisės aktais. 
 

 

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS 
 

Skuodo rajono savivaldybės taryba priėmė 4 sprendimus visuomenės sveikatos 

priežiūros klausimais:  2010 m. lapkričio 25 d. Nr. T9-200 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo tęstinės priemonės 

patvirtinimo“, 2010 m. vasario 23 d. Nr. T9-23 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės vykdomų 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo  2009 metų ataskaitos patvirtinimo“, 2010 

m. spalio 28 d. Nr. T9-191 „Dėl lėšų Didžiųjų Rūšupių medicinos punkto remontui“, 2010 m. spalio 

28 d. Nr. T9-192 „Dėl Skuodo rajono atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 
 

 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS 

TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 
 

Išoriniai veiksniai, kurie ataskaitiniais metais turėjo įtakos Savivaldybės vykdytai visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklai 

 

Finansavimas. Iki šiol visuomenės sveikatos funkcijų finansavimas nėra aiškus ir 

reglamentuotas: savivaldybės, tvirtindamos savo biudžetus, nežino valstybės biudžeto dalies dydžio, 

labai vėlai sudaromos sutartys su savivaldybėmis dėl visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo. 

Nuolat apie šią situaciją informuojama įvairiose institucijose, bet situacija nesikeičia. Sunku 

planuoti sveikatos priežiūros finansavimui skirtas Savivaldybės biudžeto lėšas mokyklose, nes apie 

skiriamas lėšas iš PSDF biudžeto Savivaldybė informuojama labai vėlai (sausio ar vasario mėn.), 

kai jau Savivaldybės biudžetas būna suformuotas ir parengtas tvirtinti. Jei teisės aktais būtų 
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nustatytas lėšų, skiriamų vienam mokiniui sveikatos priežiūrai mokyklose, dydis bei jų naudojimo 

metodika, būtų daug paprasčiau planuoti lėšų poreikį ateinantiems metams. 

Teisinio reglamentavimo stoka. Trūksta teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą kitose savivaldybėse. Nėra metodikų, reglamentuojančių valstybės 

biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybėms visuomenės sveikatos funkcijoms vykdyti. Siūlome 

nustatyti lėšų dydį visuomenės sveikatos priežiūrai vienam gyventojui valstybės biudžeto ir 

savivaldybės biudžeto santykį. Nėra teisės aktų dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 

savivaldybėse (paslaugų nomenklatūros, paslaugų teikimo aprašymų ir kt.). Nėra teisės aktų dėl 

vėjo jėgainių poveikio aplinkai vertinimo: pagal kokius rizikos veiksnius turėtų būti vertinamas 

vėjo jėgainių poveikis aplinkai.  

 
 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
 

                        Demografinė situacija  

 Skuodo rajone gyventojų skaičius kasmet mažėja: nuo 2005 iki 2010 metų pradžios 

gyventojų skaičius rajone sumažėjo 7,1 proc. (1 pav).  
 

 

1 pav. Skuodo rajono gyventojų skaičius 2005–2010 metų pradžioje 

 

 2010 m. pradžioje 30,9 proc. rajono gyventojų gyveno Skuodo mieste (7149 gyv.), 

likusieji 69,1 proc. – kaimo gyvenamosiose vietovėse (15974 gyv.). Vyrai sudarė 47,9 proc. (11084 

gyv.), moterys – 52,1 proc. (12039 gyv.) visų rajono gyventojų. Vidutinis gyventojų amžius 2010 

m. pradžioje rajone buvo toks pat kaip ir šalies – 39,4 m.  

 Gimstamumas rajone didėja: 2008 m. 1000-iui gyventojų teko 9,5, 2009 m. – 10,5 

gimusieji. Mirtingumas 2009 m. sumažėjo: 2008 m. 1000-iui gyventojų teko 14,4 mirusieji, 2009 

m. – 13,0. Standartizuotas vyrų mirtingumo rodiklis 2009 m. buvo 2,7 karto didesnis nei moterų 

(atitinkamai 1371,11 ir 512,86 atvejai 100 000 gyv.). Rajone 2008–2009 m. neužregistruotas nė 

vienas kūdikio mirties atvejis. 

 Gerėja natūralus gyventojų prieaugis: 2008 m. natūralus gyventojų prieaugis 1000-

iui gyventojų buvo  (-4,9), 2009 m. – (-2,6).  

 

Socialinė ekonominė būklė 

Pastaruoju metu Skuodo rajono savivaldybėje kaip ir visoje šalyje jaučiami spartūs 

nedarbo augimo pokyčiai. Nuo 2009 iki 2010 metų gruodžio mėnesio registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus gyventojų santykis išaugo nuo 11,8 (2009 m.) iki 16,9 procento (2010 m. 12 

mėn.). 
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2 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Skuodo rajone, proc. 

 

Rajone 2009 metais gyvenamasis fondas sumažėjo. Naudingojo ploto vidutiniškai 

vienam gyventojui Skuodo rajone 2009 m. teko daugiau nei šalyje (atitinkamai 26,6 ir 25,0 m
2
). 

Rajone 2009 metų pabaigoje užregistruota 116 socialinės rizikos šeimų (2008 m. 

pabaigoje – 111). Vaikų socialinės rizikos šeimose skaičius mažėja. Tokiose šeimose 2008 m. 

gyveno 282, 2009 m. - 146 vaikai. 

Skuodo rajone 71,7 proc. sumažėjo socialinių paslaugų namuose gavėjų – globojamų 

ir slaugomų senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir vaikų su negalia – skaičius. 2008 m. pagalbą į 

namus ir socialinę globą namuose gavo 435, 2009 m. -  123 asmenys.  

Sveikatos būklė 

Mirtingumas 

Pagrindinės Skuodo rajono gyventojų mirties priežastys 2009 m. buvo: 

1. kraujotakos sistemos ligos; 

2. piktybiniai navikai; 

3. išorinės mirties priežastys. 

Skuodo rajone 2009 metais nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 61,6 proc. visų 

mirusiųjų: dažniausiai nuo išeminių širdies ir cerebrovaskulinių ligų. Lyginant 2008 metus, 

mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis 2009 metais sumažėjo 4,7 proc. (atitinkamai nuo 

839,9 iki 800,2 atvejų 100 000 gyv.). 

Nuo piktybinių navikų 2009 metais mirė 15,6 proc. visų mirusiųjų. Lyginant 2008 

metus, mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis 2009 metais sumažėjo 29,9 proc. (atitinkamai 

nuo 288,5 iki 202,2 atvejų 100 000 gyv.). 

Skuodo rajone 2009 metais dėl išorinių priežasčių mirė 8,3 proc. visų mirusiųjų, 

dažniausiai dėl savižudybių. Lyginant 2008 metus, mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklis 2009 

metais sumažėjo 23,1 proc. (atitinkamai nuo 140,0 iki 107,6 atvejų 100000 gyv.). 
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3 pav. Skuodo rajono gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų ir išorinių 

mirties priežasčių 2006–2009 m. 100 000 gyv. 

Sergamumas 

Ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose 2009 m. 1000-iui suaugusių Skuodo 

rajono gyventojų užregistruoti 1458,0 susirgimai. 1000-iui rajono vaikų tais pačiais metais teko 

1239,4 susirgimai. Skuodo rajone 2009 m. dažniausiai buvo užregistruotos kvėpavimo sistemos 

(222,4/1000), kraujotakos sistemos (176,0/1000), jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos 

(101,8/1000), urogenitalinės sistemos (84,4/1000) bei nervų sistemos (80,0/1000) ligos. 

                                                                                                             
5 pav. Skuodo rajono gyventojų, sergančių tam tikromis ligomis, skaičius 1000-iui gyv.  

 

Lyginant 2008 metus, 2009 metais 5,6 proc. padaugėjo sirgusiųjų infekcinėmis ir 

parazitinėmis ligomis, 3,3 proc. sirgusiųjų endokrininės sistemos ligomis, 6,7 proc. – piktybiniais 

navikais, 8,5 proc. – akių ligomis, 1,9 proc. –  kvėpavimo sistemos ligomis, 4,6 proc. – kraujotakos 

sistemos ligomis, 2,4 proc. – jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis. 6,3 proc. 

sumažėjo sirgusiųjų urogenitalinės sistemos ligomis, 6,6 proc. – psichikos ir elgesio sutrikimais, 1,7 

proc. sumažėjo asmenų, kuriems užregistruota trauma, apsinuodijimas ar kiti išorinių priežasčių 

padariniai. 

Sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais asmenų dalis Skuodo rajone 2009 metais 

buvo 14,3 proc., nervų sistemos ligomis – 4,1 proc. didesnė nei šalyje, tačiau 40,2 proc. mažesnė 

nei Lietuvoje asmenų dalis, sergančių akių ligomis, 39,2 proc. – infekcinėmis ir parazitinėmis 

ligomis, 7,8 proc. – piktybiniais navikais, 37,1 proc. – endokrininės sistemos ligomis, 24,1 proc. – 

virškinimo sistemos ligomis, 37,9 proc. – odos ir poodžio ligomis, 16,6 proc. – kvėpavimo sistemos 

ligomis, 5,8 proc. – kraujotakos sistemos ligomis.  

Aplinka 

Lyginant 2008 metus, Skuodo rajone 2009 metais į atmosferą iš stacionarių taršos 

šaltinių buvo išmesta 45,9 proc. mažiau teršalų (6 pav.). 2009 m. vienam rajono gyventojui teko 1,5 

kg (2008 m. 1,5 kg)  išmestų teršalų. 

 

 
6 pav. Teršalų, išmestų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Skuodo rajone, kiekis tonomis 
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Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 

2006–2009 m. vidutinė tikėtina rajono gyventojų gyvenimo trukmė lygi 72,78 m., ir 

tai yra metais ilgesnė nei šalies gyventojų. Vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 66,61, 

moterų beveik 12,5 metų ilgesnė – 79,12 metai. 

 

 
7 pav. Vidutinė  tikėtina gyvenimo trukmė Skuodo rajone ir Lietuvoje pagal lytį. 2006–2009 metų 

vidurkis  
 

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR 

STRATEGIJOS 
 

Skuodo rajono savivaldybėje vykdytos šios valstybinės programos: 

1. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 m. 

programa, kurios tikslas – savivaldybių teritorijose stiprinti gyventojų sveikatą: gerinti visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bendruomenėje, skatinti savivaldybes teikti geros 

kokybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, organizuoti ligų prevencijos priemones. 

Vykdant programą buvo įgyvendintos šios priemonės: 

1.1. Vykdytos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos pagal sudarytą su Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sveikatinimo veiklos 2010 m. sutartį Nr. S-119/R5-442. 

Sveikatos apsaugos ministerijai pateikta Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

ataskaita 2010-01-17 raštu Nr. (4.1.29)-R2-78 sveikatos ugdymo ir mokymo 2010 metų ataskaita.  

1.2. Vykdyta sveikatos priežiūra mokyklose (žiūrėti ataskaitos VIII skyrių). 

2. Skuodo rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdė šias valstybines lėtinių 

susirgimų ankstyvosios diagnostikos ir prevencijos programas, finansuojamas Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis: Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių 

priemonių programą, Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programą, Priešinės 

liaukos ankstyvosios diagnostikos programą, Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programą, Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 

atrankos ir prevencijos priemonių programą. 2010 metais rodiklių dar neturime. 

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

Skuodo rajono savivaldybė 2010 metų įgyvendino šias programas: 
 

Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011 metų programa 
Priemonės pavadinimas Lėšų šaltinis Skirta lėšų, 

Lt 

Panaudota,  

Lt 

Rezultatas 

1 2 3 4 5 

Stebėti, analizuoti ir vertinti 

Skuodo rajono gyventojų 

sveikatos būklę ir ją veikiančius 

rizikos veiksnius. 

Valstybės 

lėšos 

12200 12200 Surinkta ir išanalizuota   89,1  proc. 

programoje numatytų rodiklių, 

atspindinčių sveikatą 
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1 2 3 4 5 

Ataskaitos apie rajono gyventojų 

sveikatos būklę ir rizikos 

veiksnius, turinčius įtakos 

sveikatai, parengimas ir 

išleidimas 

Savivaldybės 

lėšos 

3000 3000 Išleistas leidinys gyventojams (1500  

vnt.) „Faktai apie Skuodo rajono 

gyventojų sveikatą“ 

 

Skuodo rajono neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 

2009–2010 metų programa 
Priemonės pavadinimas Lėšų šaltinis Skirta 

lėšų, 

Lt 

Panaudota, 

Lt 

Rezultatas 

Mažinti rizikos veiksnių paplitimą 

tarp Skuodo rajono gyventojų, 

mokant sveikos gyvensenos ir 

teikiant ankstyvąsias konsultacijas 

Valstybės lėšos, 

Savivaldybės 

lėšos 

9200 9200 5 informacijos viešinimo 

priemonės 

1 seminaras 

1 akcija  

1 leidinys  

29 visuomenės sveikatos 

specialisto konsultacijos 

Mokyti Skuodo rajono mokyklinio 

amžiaus vaikus sveikos gyvensenos 

principų 

PSDF, 

Savivaldybės 

lėšos 

Žiūrėti 

VIII dalį 

Žiūrėti VIII 

dalį 

272 renginiai (paskaitos, 

diskusijos, seminarai, 

pranešimai) 

272 informacijos viešinimo 

priemonės 

Mokyti pirminės sveikatos 

priežiūros komandos narius ir 

mokyklų visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistus, sukuriant 

jiems reikiamą žinių bazę ir 

mokėjimą dirbti su bendruomene bei 

atskirais jų nariais. 

ES lėšos per 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

vykdomą projektą 

46800 46800 Dalyvavo šešiuose 

mokymuose 5 specialistai 

iš viso 112 val. trukmės 

kursuose. 

 

 

VSRSP – visuomenė sveikatos rėmimo specialioji programa 
 

Finansuoti bendruomenių ir kitų organizacijų prevenciniai projektai 
Priemonės pavadinimas Lėšų šaltinis Skirta lėšų, 

Lt 

Panaudota, 

Lt 

Rezultatas 

Gimdos kaklelio vėžio 

prevencija 

VSRSP 9000 9000 Keturvalente vakcina paskiepyta 15  

mergaičių. 

Cukrinio diabeto ir prostatos 

adenomos prevencijos 

programos 

VSRSP 13741 13741 Dėl prostatos adenomos ištirti 32 

vyrai ir atlikti 357 gliukuoto 

hemoglobino tyrimai asmenims, 

kurie nepatenka į valstybines 

programas 
 

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

įgyvendina prevencinius projektus savo pasirinktoje teritorijoje. 
 

Savivaldybės skirtos lėšos nevalstybinėms organizacijoms, veikiančioms visuomenės 

sveikatos srityje: 

Dėl sumažinto finansavimo nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visuomenės 

sveikatos srityje, nebuvo finansuojamos. 
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Ūkio subjektų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą 

savivaldybės teritorijoje: 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje padėjo įgyvendinti šios 

institucijos: VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras, viešoji įstaiga Skuodo informacijos  

centras.  

Kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojais 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys Skuodo rajono mokyklose, visos Skuodo 

rajono švietimo įstaigos vykdo prevencinę veiklą mokinių sveikatos stiprinimo srityje. 2010 metais 

aktyviausiai veikla vyko mokinių maitinimo organizavimo temomis ir higienos normų pakeitimo 

įdiegimo mokyklose srityje. 

Donorystės skatinimo veikloje rajone dalyvavo VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

Klaipėdos filialo darbuotojai.  
 

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlis į visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje: 
 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas savivaldybėje 

įgyvendina valstybės sveikatos politiką, planuoja bei 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. 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos tarnautojai ir Savivaldybės tarybos nariai 

išklausė 60 val. kursą valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programos „Klaipėdos regiono 

vietinės valdžios administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo sveikatos srityje gebėjimų stiprinimas“ 

(organizavo Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos katedra). 

Bendruomenės sveikatos taryba 2010 metais organizavo  3  susirinkimus. 
 

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS 
 

 Sveikatos priežiūra mokyklose 
 

INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ 
 

Savivaldybės 

sprendimas dėl etatų 

skyrimo 

Už sveikatos priežiūros  
mokyklose  

paslaugų teikimą 

atsakinga  institucija ar 

įstaiga  

Mokyklų skaičius Mokinių skaičius 

Data, Nr. 
Skirta 
etatų 

steigėja – 
Savivaldybė 

kitų  
steigėjų 

steigėja – 

Savivaldybė 
kitų  

steigėjų 
2006 m. balandžio 

6 d. sprendimas 

Nr. T9-45 

5 Klaipėdos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

11 1 3194 163 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI 
 

Specialistų 

etatų skaičius 
Specialistų 

skaičius 

Specialistų pasiskirstymas pagal 

užimamą etatą 
Specialistų išsilavinimas 

(specialybė) 
1 ir 

daugiau 
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 

2 2 2    1 1  
Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų 

3 3 3     3  
 

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

vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų. 
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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 

biudžetas 

Privalomojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas 

Savival- 

dybės 

biudžetas 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

mokes-

čiams 

medika-

mentams 

(tvarsliavai) 

kitai 

veiklai 

91,5 45,7 45,7 91,5 45,7 20,2 6,3 1,0 9 

 

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  

2198 - 533   49 1105 

 

Skuodo rajono mokyklų sveikatos priežiūros specialistai 2010 metais dalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo projekte „Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ Nr. VP1-1.1-SADM-06-

K-01-031. Projekto vykdytojas – Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.  

Spalio mėnesį vyko pradinių klasių atrankinis konkursas „Sveiki dantys“. Iki spalio 26 

d. vaikai piešė plakatus tema „Kaip saugoti savo dantukus, kad jie būtų sveiki ir gražūs?“. 

Atrankiniame konkurse dalyvavo 6 Skuodo rajono savivaldybės mokyklos. Į finalinį konkursą 

pateko Ylakių gimnazijos ir Skuodo pradinės mokyklos pradinių klasių komandos (2 komandos – 

10 mokinių). Finalinis konkursas „Sveiki dantys“ vyko lapkričio 18 d. Klaipėdos rajono 

Gobergiškių kaimo sodyboje „Trys mylimos“ – dalyviai tarpusavyje varžėsi trijose užduotyse, 

tikrinančiose komandų teorines žinias apie dantukų priežiūrą ir burnos higieną. 

 

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 45,7 45,7 

 Iš viso: 45,7 45,7 
 

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 15,2 15,2 

 Iš viso: 15,2 15,2 
 

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 105,241 105,241 
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X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kryptys: 

1. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena. 

2. Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje. 

3. Vaikų ir jaunimo pirminė visuomenės sveikatos priežiūra. 
 

XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 

 

Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

2010 metų lėšos 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšų šaltiniai 

Surinkta lėšų, 

litais 

1. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa 9000 

2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas 13741 

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje  

Iš viso lėšų: 22741 

 

Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

2010 metų įgyvendintos priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės visuomenės 

sveikatos programos 

sritys 

Vykdytų 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

programų 

skaičius 

Vertinimo kriterijų 

skaičius 

Skirta 

lėšų, 

litais 

Panaudota 

lėšų, litais 

Planuota Įvykdyta 

1. Neinfekcinių ligų ir 

traumų profilaktikos ir 

kontrolės 

2 2 2 22741 22741 

Iš viso lėšų 22741 22741 
 

 

Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos rėmimas visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos 2010 metų lėšomis 

 
 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

programos sritys 

Savivaldybės 

bendruomenės 

tikslinių grupių 

apibūdinamas  

Savivaldybės bendruomenės tikslinių 

grupių gautos naudos apibūdinimas 

1. Neinfekcinių ligų ir 

traumų profilaktikos 

ir kontrolės. 

1.1. Skuodo rajono 

gyventojai (23 123 

gyventojai) 

 Straipsniai, internetinės publikacijos – 9 

Lankstinukai – 5236 

Skrajutės – 3638 

Kiti renginiai ir priemonės – 49 

Užsiėmimai, pranešimai –223  

Diskusijos bendruomenėse – 1 

Konsultacijos suaugusių žmonių – 29 

Stendai mokyklose – 149 

Vaikų konsultacijos – 97, konsultuoti 

2198 vaikai 
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Informacija apie Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos 2010 metais įgyvendintas priemones  

 

Eil. 

Nr. 

Informavimo ir viešinimo 

priemonės pavadinimas 

Įgyvendintų informavimo 

ir viešinimo priemonių 

skaičius 

Paviešintų Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

programų skaičius 

1. Pranešimai spaudai 9 1 

2. Informaciniai ir mokomieji 

renginiai, konferencijos, seminarai, 

konkursai 

272 1 

3. Pranešimai, kiti dokumentai 

programų rengėjams ir 

vykdytojams 

- - 

4. Popieriniai ir elektroniniai leidiniai 

(lankstinukai, brošiūros, skrajutės, 

plakatai) 

5236 1 

5. Savivaldybės interneto tinklalapis Esant poreikiui 

pateikiama svarbi 

informaciją apie sveikatą  

Esant poreikiui 

pateikiama svarbi 

informaciją apie sveikatą 

 

Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

2010 metų 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. Savivaldybės per vėlai informuojamos apie 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, skirtas 

šiai programai. 

 

PSDF lėšas patvirtinti iki sausio 

15 d. 

 
 

–––––––––––––––– 

 

 

Virginijus Kiguolis 

2011-03-31 


