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SPRENDIMAS 
DĖL PRITARIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITAI 

 

Rietavas 

   

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 

(Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimu 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“, 

Rietavo savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

 Pritarti Rietavo savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai (pridedama). 

 Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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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 interneto 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 tarp Klaipėdos rajono ir Rietavo savivaldybių sutartį 

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 2011 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 11 sprendimų visuomenės sveikatos priežiūros 

klausimais:  

 

1. 2011 m. vasario 17 d. Nr. T1-16 „Dėl mokinių sveikatos priežiūros mokyklose 

finansavimo 2011 metų programos lėšų paskirstymo“. 

2. 2011 vasario 14 d. Nr. T1-14 „Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 2010 metų priemonėms įgyvendinti lėšų panaudojimo 

ataskaitos“. 

3. 2011 m. vasario 17 d. Nr. T1-17 „Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijai skiriamų lėšų“. 

4. 2011 m. balandžio 28 d. Nr. T1-44 „Dėl Rietavo savivaldybės jaunimo iniaciatyvų ir 

laisvalaikio užimtumo plėtojimo projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“. 

5. 2011 m. balandžio 28 d. Nr. T1-45 „Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsenos 2009-2011 m. programos 2009 metų ataskaitai“. 



6. 2011 m. balandžio 28 d. Nr. T1-46 „Dėl Rietavo savivaldybės vykdomų visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaitos“. 

7. 2011 m. balandžio 28 d. Nr. T1-48 „Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos 2011 metų lėšų paskirstymo patvirtinimo“. 

8. 2011 m. gegužės 26 d. Nr. T1-72 „Dėl projekto „Vandens kokybės gerinimas Rietavo 

savivaldybės Daugėdų, Labardžių, Medingėnų, Giliogirio gyvenvietėse“ parengimo ir 

įgyvendinimo“. 

9. 2011 m. liepos 7 d. Nr. T1-136 „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 

d. Nr. T1-48 „Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos 2011 metų lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

10. 2011 m. rugsėjo 15 d. Nr. T1-158 „Dėl Rietavo savivaldybės paramos asbesto turintiems 

gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo“. 

11. 2011 m. spalio 20 d. Nr. T1-187 „Dėl Rietavo savivaldybės aplinkos oro kokybės 

valdymo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. 
 

 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS 

TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

 

2011 m. 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 visuomenės 

sveikatos priežiūrai vienam gyventojui dydį ir 

santykį tarp valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžeto 

 

 

 



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 vienas visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje, 

likusias 3 kaimo mokyklas aptarnauja bendruomenės 

slaugytojai. Dėl to nekokybiškai ir neefektyviai 

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 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-290 patvirtinta 

2009─2011 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 situacija 

 

 

 Rietavo savivaldybėje gyventojų skaičius kasmet mažėja (2010 m. – 9837 gyv., 

2011 m. – 9583 gyv.).  2011 m. pradžioje 38,9 proc. Savivaldybės gyventojų gyveno Rietavo 

mieste (3724 gyv.), likusieji 61,1 proc. – kaimo gyvenamosiose vietovėse (5859 gyv.). Rietavo 

savivaldybėje moterų (4955) gyveno daugiau negu vyrų (4628): 2011 m. pradžioje 1000 vyrų 

teko 1071 moteris (gyveno 327 moterimis daugiau negu vyrų). Vidutinis gyventojų amžius 2011 

m. pradžioje rajone buvo 39,1 metai (2010 m. – 38,6).  

 Gimstamumas Rietavo savivaldybėje 2010 m., lyginant su 2009 m., sumažėjo 

(atitinkamai 2009 m. 1000 gyventojų teko 9,5, o 2010 m. – 8,6 gimusieji). Mirtingumas 2010 m. 

išaugo (2009 m. 1000 gyventojų teko 13,6 mirusiųjų, 2010 m. – 14,7) ir buvo didesnis negu 

Lietuvoje (12,8 atv. 1000 gyv.) ir didžiausias Telšių apskrityje. Standartizuotas vyrų mirtingumo 

rodiklis 2010 m. buvo 2,2 kartus didesnis negu moterų (atitinkamai 1410,5 ir 637,6 atvejai 100 

000 gyv.). Rietavo savivaldybėje 2009-2010 m. neužregistruota nė vieno kūdikio mirties atvejo. 

 Natūralus gyventojų prieaugis mažėjo – sumažėjo gimusiųjų ir padidėjo mirusiųjų 

skaičius (2009 m. natūralus gyventojų prieaugis 1000 gyventojų buvo lygus 4,1 2010 m. – 6,1.

  

Rietavo savivaldybės gyventojų VGT penkerių (2006-2010) metų vidurkis yra trumpesnis 

negu Klaipėdos r. savivaldybės, Skuodo r. savivaldybės ir šalies. Moterų VGT yra ilgesnė negu 

vyrų. 



 
 

1 pav. Lietuvos, Klaipėdos, Skuodo rajonų ir Rietavo  sav. gyventojų VGT 

Šaltinis - Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

4.2. Sveikatos būklė 

 

 

Mirtingumas. Rietavo savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, kraujotakos sistemos ligos yra 

dažniausia gyventojų mirties priežastis. Lyginant paskutiniuosius dvejus metus (2009 ir 2010 

m.), mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis išaugo nuo 707,7 iki 772,4 atvejo 100 

000 gyv. 2010 m., lyginant su 2009 m., mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis išaugo nuo 

303,3 iki 329,6 atvejų 100 000 gyv. 

Dažniausia vyrų mirties priežastis dėl piktybinių navikų 2010 m. buvo skrandžio, 

trachėjos, bronchų, plaučių ir priešinės liaukos piktybiniai navikai, moterų – krūties piktybiniai 

navikai. Rietavo savivaldybėje mirtingumo situacija dėl išorinių priežasčių yra kintanti – 2008 

m. buvo 219,7 mirties atvejai 100 000 gyv., 2009 m. – 131,4 atv., 2010 m. – 144,2 atv. 2010 m. 

vyrų standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl išorinių mirties priežasčių buvo 12 kartų didesnis 

negu moterų (atitinkamai 255,8 ir 21,5 atv. 100 000 gyv.). 2010 m. pagrindinė gyventojų išorinės 

mirties priežastis buvo tyčiniai susižalojimai (savižudybės) (43 proc. visų mirčių - dėl išorinių 

priežasčių). Lyginant su 2009 m., 2010 m. mirtingumo dėl kvėpavimo sistemos ligų rodiklis 

išaugo nuo 60,7 iki 82,4 atvejų 100 000 gyv. Mirčių skaičius dėl virškinimo sistemos ligų 

mažėja. Nuo 2005 m., 2010 m. mirtingumo rodiklis dėl virškinimo sistemos ligų sumažėjo 

dvigubai (2005 m. – 125,3 atv. 100 000 gyv., 2009 m. – 80,9 atv., 2010 m. – 61,8 atv.). 

2010 m. pagal mirties priežasčių pasiskirstymą, piktybiniai navikai, išorinės mirties 

priežastys ir kvėpavimo sistemos ligos Rietavo savivaldybėje sudarė didesnę procentinę dalį 

negu šalyje (žr. 2 pav.). 



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

Šaltinis - Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sergamumas. Rietavo savivaldybėje 2010 m. bendras sergamumas, užregistruotas 

ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, buvo mažesnis negu 2009 m. Vaikų (0-17 m.) ir 

suaugusiųjų (nuo 18 m.) ligų Rietavo savivaldybėje buvo užregistruota mažiau negu Lietuvoje ir 

Telšių apskrityje. 

2010 m. Rietavo savivaldybėje gyventojų bendro sergamumo rodikliai kraujotakos 

sistemos, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos, virškinimo sistemos, nervų sistemos 

ligomis buvo didesni negu šalies (žr. 3 pav.). Svarbu paminėti, kad bendro sergamumo psichikos 

ir elgesio sutrikimais rodikliai taip pat aukštesni už Lietuvos rodiklius, tačiau šios sveikatos 

problemos Rietavo savivaldybėje nėra dominuojančios. 

 
3 pav. Bendras sergamumas  pagal ligas 2010 m. (proc.) 

Šaltinis - Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Kvėpavimo sistemos ligos mirties priežasčių struktūroje nedominuoja, tačiau jos yra viena 

iš sveikatos problemų. Nors Rietavo savivaldybėje 2010 m., lyginant su 2009 m., sergančiųjų 

ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sumažėjo nuo 145,2 iki 111,9 sergančiųjų 

1000 gyv., tačiau sergamumas šiomis sezoninio pobūdžio kvėpavimo sistemos ligomis išliko 

didžiausias. Kraujotakos sistemos ligos dominuoja ne tik mirties priežasčių struktūroje. Bendras 

sergamumas šiomis ligomis toliau auga (2009 m. – 186 atv., 2010 m. – 187,7 atv. 1000 gyv.) ir 



išlieka žmonių lėtine sveikatos problema (priešingai negu kvėpavimo sistemos ligos). Visoje 

šalyje sergančiųjų piktybiniais navikais vis daugėja, tačiau Rietavo savivaldybėje 2010 m., 

lyginant su 2009 m., sumažėjo (atitinkamai nuo 15,2 iki 14,1 sergančiųjų 1000 gyv.). Pagal 

lokalizaciją vyrams dažniausiai užregistruojami priešinės liaukos piktybiniai navikai, moterims – 

krūties piktybiniai navikai. 
  
 

4.3 Rietavo mokinių gyvensena 

 

 

2009─2011 metų Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 

įgyvendinimo plane be demografinių, socialinių - ekonominių, sveikatos būklės rodiklių taip pat 

numatyta rinkti gyvensenos rodiklius. Rietavo savivaldybės mokinių gyvensenos rodikliai buvo 

gauti 2011 m.atlikus  tyrimą. 

 

Fizinis aktyvumas 

 

2011 m. atlikto Rietavo mokinių gyvensenos tyrimo duomenimis, kasdien sportuojančių 

mokinių buvo 26,9 proc., kelis kartus per savaitę – 46,9 proc.  

Daugiau kaip vieną valandą per dieną pėsčiomis lauke vaikščiojo 68,7 proc. mokinių. 

 

Mityba 

 

Rietavo savivaldybėje kasdien pusryčius valgančių mokinių buvo 67,3 proc. Kad kasdien 

valgo daržoves, atsakė 15,5 proc. mokinių, 3-5 kartus per savaitę – 32,4 proc. mokinių. Vaisius ir 

uogas kasdien valgė 15,1 proc. mokinių, 3-5 kartus per savaitę – 25,8 proc. mokinių.  

Kasdien pieno produktus vartojo  30,2 proc. mokinių, 3-5 kartus per savaitę – 28,7 proc. 

Rietavo savivaldybės mokinių. 

Kad juodos duonos niekada nevalgo, atsakė 33,1 proc. mokinių, rečiau negu kartą per 

savaitę valgo 24,6 proc. mokinių. 

Pagal 2011 m. tyrimo metu atliktus matavimus, 20,5 proc. mokinių svoris per mažas, 4,5 

proc. turi viršsvorio ir 0,7 proc. mokinių yra nutukę. Likusių 74,3 proc. moksleivių kūno svoris 

normalus. 

 

Žalingi įpročiai 

 

2011 m. atlikto tyrimo metu, kada nors rūkę prisipažino 53,5 proc. Rietavo savivaldybės 

mokinių. Nustatyta, kad Rietavo savivaldybėje rūkančių kiekvieną dieną, mažiausiai kartą per 

savaitę ir rečiau nei kartą per savaitę buvo 16,1 proc. mokinių.  

2,8 proc. mokinių prisipažino, kad stiprius alkoholinius gėrimus vartoja kasdien ar kelis 

kartus per savaitę, 9,1 proc. - silpnus alkoholinius gėrimus, kad alų, vyną ir šampaną vartoja 

kasdien ar kelis kartus per savaitę atsakė 6,3 proc. mokinių. 

 

Saugus elgesys 

 

2011 m. tyrime dalyvavusių 84,3 proc. mokinių atsakė, kad saugos diržais važiuodami 

automobiliu ant priekinės sėdynės visada prisitvirtina. Važiuodami automobiliu ant užpakalinės 

sėdynės visada prisitvirtino daugiau negu pusė (53,6 proc.) Rietavo savivaldybės mokinių.  

36,4 proc. mokinių atasakė, kad visada, eidami neapšviesta gatve ar keliu tamsiu paros 

metu naudojo šviesos atšvaitus. 

 

 



Sveikata 

 

Didžioji dalis mokinių teigiamai vertina savo sveikatą. 79,7 proc. mokinių nurodė 

manantys, kad jų sveikata yra gera arba labai gera. 

Rietavo savivaldybėje tik 43,1 proc. mokinių atsakė, kad dantis šepetėliu ir pasta valo kelis 

kartus per dieną. 

2011 m. 38,1 proc. Rietavo savivaldybės mokinių nurodė, kad mokyklose patiria patyčias. 

Kad iš kitų mokinių patys tyčiojosi, prisipažino 42,3 proc. mokinių. 

 
 

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 ir 

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 ir 

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 – 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 dėl širdies ir kraujagyslių ligų. 

2011 m. rodiklių dar neturime. 

 

 

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Rietavo savivaldybė 2011 metais įgyvendino šias programas: 

 

6.1. Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 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 

5000 

 

3500 

5000 

 

500 

Surinkta ir 

išanalizuota 

100 proc. 

programoje 

numatytų 

sveikatą 

atspindinčių  

rodiklių  

Neatitinka kai 

kurie pateikti 

duomenys 

,skelbiami 

skirtinguose 

šaltiniuose. 

Pvz., 

sergamumo 

duomenys, 

skelbti HI 

leidinyje ir 

LSIC 

programoje, 

skirtingi. 

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 2011 m. organizavo  2  susirinkimus. 

 

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: „Sveikesnė gyvensena“, „Pirmos pagalbos 

mokymas“, „Mamos mokykla“, Miego kokybės pagerinimas“, 

Pagyvenusių žmonių priežiūra ir slauga namuose“ 

2. Lietuvos 

Raudonojo 

Kryžiaus draugijos 

Rietavo komitetas 

Sveikatinimo projektas „Tau duotas vienas gyvenimas – saugok jį“ 

3. Rietavo socialinių 

paslaugų centras 

Sveikatinimo projektai: „Rūkymo ir alkoholio prevencija“, 

„Rūpinkis savimi ir kitais“, „Kelionė į vandens šalį“, „Pedikuliozė 



ir jos profilaktika“, „Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas“ 

4. Rietavo lopšelis-

darželis 

Sveikatinimo projektas „Žaisk, judėk ir auk“ 

5. Rietavo 

savivaldybės 

neįgaliųjų draugija 

Sveikatinimo projektas „Diabetas – klastinga liga“ 

6. Rietavo Lauryno 

Ivinskio gimnazija 

Sveikatinimo projektas „Noriu užaugti sveikas“ 

7. Sutrikusio intelekto 

žmonių globos 

bendrija „Rietavo 

viltis“ 

Sveikatinimo projektas „Sveikos gyvensenos toleravimas, sveikos 

mitybos propagavimas“ 

8. VšĮ „Azzara“ Prevencinis projektas prieš krūties vėžį „Nedelsk“  

9. 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 

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. 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. 

S

skirta 

e

etatų 

steigėja – 

Savivaldy- 

bė 

kitų 

steigėjų 

steigėja – 

Savivaldy- 

bė 

kitų 

steigėjų 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 VšĮ Rietavo pirminės 

sveikatos priežiūros 

centras 

2  1032  

 1 UAB „Rietavo šeimos 

daktaras“ 

2  288  

 

 



 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI 

 

 

Specialistų 

etatų skaičius 

Specialis-

tų 

skaičius 

Specialistų 

pasiskirstymas pagal užimamą 

etatą 

Specialistų išsilavinimas 

(specialybė) 

1 ir 

daugiau 

0

0,5–1 

i

iki 

0,5 

p

pagal 

prie-

dą 

Visuome-

nės 

sveikatos 

Slaugyto-

jai 
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 4    4   Ben-

druo-

menės 

slau-

gyto-

jai 
 

*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 

draudi-

mo 

fondas  

Savival-

dybės 

biudžetas 

Privalo-

mojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas 

Savi-

val- 

dybės 

biudže-

tas 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

Mo-

kes-

čiams 

medika-

mentams 

(tvarslia-

vai) 

kitai 

veik

-lai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30500 15300 15300 30500 15300 32285 10015 3500  

         

 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI 

 

 

Užregistruota 

mokinių 

Apsilankymų pasiskirstymas 

pagal priežastį 
Sveikatinimo veikla 



apsilankymų pas 

sveikatos priežiūros 

specialistą 

mokykloje 

pirmoji 

pagalba 

Konsulta-

cijos 
kita 

vykdyta 

programų  

Organizuo

-ta 

renginių 

renginiuose 

dalyvavusių 

mokinių  

1 2 3 4 5 6 7 

3507 1020 709 1778 6 20 1593 

 

8.2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vykdyta vaikų sveikatos 

priežiūra. Sveikatos priežiūrą Rietavo lopšelyje-darželyje vykdė bendrosios praktikos 

slaugytojas (Savivaldybės biudžeto lėšos).Vykdė programą „Žaisk, judėk ir auk“. Programoje 

dalyvavo 165 vaikai. 

 

8.3. Kita  vykdyta vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros veikla. 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Rietavo savivaldybėje 

vykdė: 

 

Sritis Veikla 

Sveikatos sauga ir 

stiprinimas, bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimai 

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“. Konkurse dalyvavo 4 

komandos, 20 vaikų, 8 mokytojai 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir 

lytiškai plintančių ligų 

prevencija 

Lytiškumo ugdymo paskaitos mokiniams: 

4 val. L. Ivinskio gimnazijoje – 175 mokiniai 

2 val. Tverų vid.m-kloje – 66 

2 val. Medingėnų pagrind. m-kloje – 12 

Iš viso dalyvavo 253 mokiniai 

Ėduonies profilaktika ir 

burnos higiena 

6 pamokos ėduonies profilaktikos ir burnos higienos tema 

1-4 klasių mokiniams. Dalyvavo: 

Medingėnų pagrind. m-kloje – 20 mokinių 

Žadvainių pagrind. m-kloje – 33 mokiniai, 3mokytojai 

Tverų vid. m-kloje – 53  mokiniai, 4 mokytojai 

Iš viso 106 mokiniai, 7mokytojai 

 

 

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 

6,0 6,0 

2. Sveikatos priežiūrai mokyklose 15,3 15,3 

 Iš viso 21,3 21,3 

 



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 

12,5 12,5 

 Iš viso: 12,5 12,5 

 

9.3 Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos 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 30,5 30,5 

 Iš viso 36,3

2 

36,32 

 

 

 

X. SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

VEIKLOS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

 

Vadovaujantis LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 33 str., 35 str. ir Savivaldybės 

vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos artimiausio laikotarpio 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 0 

2 Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos 5820 

3 Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos 23700 

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 0 



Iš viso lėšų 29520 

 

 

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 

Panaudo-

ta 

lėšų litais planuot

a 

įvykdyt

a 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 2.1. 2 130 132 2500 2500 

2. 2.2. 1 60 60 1000 1000 

3. 2.3. 2 150 150 2000 2000 

4. 2.5. 2 180 180 3000 3000 

5. 2.6. 5 255 255 7520 7520 

6. 2.13. 4   7500 7500 

Iš viso lėšų 23520 23520 

 

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,  

moterys nuo 20 m. 

Šeimoms išdalintos pedikiuliozės 

profilaktinės priemonės - 27 vnt. ir 

pagalbinės priemonės; pagal projektą 

„Nedelsk“ 1 dienos trukmės 

kampanijoje dalyvavo ir dėl krūties 

vėžio buvo patikrintos 105 moterys  

2. 2.2. Socialinės rizikos šeimos Tėvai ir paaugliai gavo žinių apie 



saugų lytinį gyvenimą, apie lytinio 

gyvenimo psichohigieną, moterys 

buvo aprūpintos kontraceptinėmis 

priemonėmis, paauglės moterys ir 

paauglės mergaitės gavo higienos 

priemonių 

3. 2.3. 8-15 metų mokiniai, 

socialinės rizikos šeimų 

vaikai 

Mokiniai įgijo pirmosios pagalbos 

žinių, susipažino su alkoholio, tabako, 

kitų psichoaktyvių medžiagų žala 

4. 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 

5. 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 

6. 2.13. Senyvo amžiaus 

asmenys, besilaukiantys 

tėvai, slaugantys 

asmenys 

Tėvams suteikta informacija apie 

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 35 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 

Bendruomenės atstovams, kurie vykdo 

visuomenės sveikatinimą, trūksta žinių 

projektų rengimo ir jų vykdymo 



metus, o tik 7 – 8 mėnesius. 

Projektų rengėjai dažnai negauna visos 

prašomos sumos, todėl negali vykdyti visų 

numatytų ir reikalingų veiklų 

klausimais 

 

–––––––––––––––– 

 

 

 


