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I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

Rietavo savivaldybėje valstybės sveikatos politiką įgyvendina, pirminę asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūrą numato ir organizuoja 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 2009 m. buvo vykdomos šios visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijos: 

1. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena. 

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 6 sprendimus visuomenės sveikatos priežiūros 

klausimais:  

1. 2010 m. vasario 4 d. Nr. T1-31 „Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 2009 metų priemonėms įgyvendinti lėšų panaudojimo ataskaitos“. 

2. 2010 m. vasario 4 d. Nr. T1-28 „Dėl mokinių sveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti 

skiriamų lėšų patvirtinimo“. 

3. 2010 m. kovo 25 d. Nr. T1-61 „Dėl Rietavo savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 metų ataskaitos“. 

4. 2010 m. kovo 25 d.  Nr. T1-63 „Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 2010 metų priemonėms įgyvendinti lėšų sąmatos patvirtinimo“. 

5. 2010 m. gegužės 20 d. Nr. T1-123 „Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 2010 metų lėšų paskirstymo patvirtinimo“. 

6. 2010 m. rugsėjo 16 d. Nr. T1-190 „Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės rėmimo 

specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 

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 neaiškus ir 

nereglamentuotas: savivaldybės, tvirtindamos savo biudžetus, nežino valstybės biudžeto dalies 

dydžio, labai vėlai su savivaldybėmis sudaromos visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo 

sutartys. Sunku planuoti Savivaldybės biudžeto lėšas sveikatos priežiūros mokyklose 



   

finansavimui, nes apie iš PSDF biudžeto skiriamas lėšas Savivaldybė informuojama labai vėlai 

(sausio ar vasario mėn.), kai Savivaldybės biudžetas būna suformuotas ir parengtas tvirtinti. Jei 

būtų teisės aktais nustatytas lėšų, skiriamų vieno mokinio sveikatos priežiūrai mokyklose, dydis 

ir 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 paskirstymą savivaldybėms visuomenės sveikatos funkcijoms vykdyti. Siūlome nustatyti 

lėšų dydį visuomenės sveikatos priežiūrai vienam gyventojui, valstybės ir savivaldybės biudžetų 

santykį. Nėra visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse reglamentuojančių teisės 

aktų (paslaugų nomenklatūros, paslaugų teikimo aprašymų ir kt.).  
 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

Demografinė situacija  

 Rietavo savivaldybėje gyventojų kasmet mažėja: nuo 2006 iki 2010 metų 

pradžios gyventojų skaičius Savivaldybėje sumažėjo 4,4 proc. (1 pav).  
 

 

1 pav. Rietavo savivaldybės gyventojų skaičius 2006-2010 metų pradžioje 

 

 2010 m. pradžioje 38,9 proc. gyventojų gyveno Rietavo mieste (3826), likusieji 

61,1 proc. – kaimo gyvenamosiose vietovėse (6011). Vyrai sudarė 48,3 proc. (4755), moterys – 

51,7 proc. (5082) visų Savivaldybės gyventojų. Vidutinis gyventojų amžius Savivaldybėje ilgėja: 

2009 m. pradžioje jis buvo lygus 38,3, o 2010 m. pradžioje - 38,6 metų. 

 Gimstamumas Rietavo savivaldybėje sumažėjo: 2008 m. tūkstančiui gyventojų 

teko 11,4, 2009 m. – 9,1 gimusiųjų. Mirtingumas taip pat sumažėjo: 2008 m. tūkstančiui 

gyventojų teko 13,9, 2009 m. – 13,5 mirusiųjų. Standartizuotas vyrų mirtingumo rodiklis 2009 

m. buvo 1,8 karto didesnis nei moterų (atitinkamai 1254,47 ir 709,17 atvejų tūkstančiui 

gyventojų). Rietavo savivaldybėje 2008 m. tūkstančiui gimusiųjų teko 26,3 mirę kūdikiai, 2009 

m. nebuvo užregistruota nė vieno kūdikio mirties atvejo. 

 2009 m. natūrali gyventojų kaita blogėjo: 2008 m. natūrali kaita tūkstančiui 

gyventojų buvo lygi - 2,5, 2009 m. – -4,3. 

 

 

 

 

Socialinė ekonominė būklė 

 Rietavo savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, gyvenamasis fondas mažėja: 2008 m. 

gyvenamasis fondas Savivaldybėje užėmė 248,8 tūkst. m
2
, 2009 m. sumažėjo iki 235,0 tūkst. m

2
.
 



   

Naudingojo ploto vidutiniškai vienam gyventojui Rietavo savivaldybėje 2009 m. teko mažiau nei 

šalyje (atitinkamai 23,9 ir 25,0 m
2
). 

 2009 m. pabaigoje Savivaldybėje užregistruota 60 socialinės rizikos šeimų (2008 

m. pabaigoje – 53). Socialinės rizikos šeimose 2008 m. gyveno 152, 2009 m. - 159 vaikai. 

 Rietavo savivaldybėje didėja socialinių paslaugų namuose gavėjų – globojamų ir 

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

namus ir socialinė globa namuose buvo teikiama 50, 2009 m. -  51 asmeniui.  

 

Sveikatos būklė 

 Mirtingumas 

 Pagrindinės Rietavo savivaldybės gyventojų mirties priežastys 2009 m.: 

1. Kraujotakos sistemos ligos. 

2. Piktybiniai navikai. 

3. Išorinės mirties priežastys. 

 Rietavo savivaldybėje 2009 m. dėl kraujotakos sistemos ligų mirė 52,2 proc. visų 

mirusiųjų: dažniausiai nuo išeminių širdies ir cerebrovaskulinių ligų. Lyginant su 2008 m., 2009 

m. mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų padaugėjo 1,2 proc. (atitinkamai nuo 699,0 iki 

707,6 atvejų tūkstančiui gyventojų). 

2009 m. 22,4 proc. Rietavo savivaldybės gyventojų mirčių lėmė piktybiniai navikai. 

Lyginant su 2008 m., 2009 m. mirtingumas nuo piktybinių navikų išaugo 44,6 proc. (atitinkamai 

nuo 209,7 iki 303,3 atvejų tūkstančiui gyventojų). 

 2009 m. 9,7 proc. Rietavo savivaldybės gyventojų mirčių nulėmė išorinės 

priežastys (dažniausiai savižudybės). Lyginant su 2008 m., 2009 m. mirtingumas dėl išorinių 

priežasčių sumažėjo 40,2 proc. (atitinkamai nuo 219,7 iki 131,4 atvejų tūkstančiui gyventojų). 

   

 
2 pav. Rietavo savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, 

piktybinių navikų ir išorinių mirties priežasčių 2006-2009 m. (tūkstančiui gyventojų) 

  

 Sergamumas 

 Rietavo savivaldybėje 2009 m. dažniausiai buvo užregistruota kvėpavimo 

sistemos (222,6/1000), kraujotakos sistemos (186,0/1000), jungiamojo audinio ir skeleto-

raumenų sistemos (139,4/1000), nervų sistemos (86,2/1000) bei akių (86,2/1000) ligų. 

 



   

 
3 pav. Rietavo savivaldybės gyventojų, sergančių tam tikromis ligomis, skaičius (tūkstančiui 

gyventojų) 2009 m. 

 

Lyginant su 2008 m., 2009 m. 7,1 proc. padaugėjo sirgusių psichikos ir elgesio 

sutrikimais, 14,2 proc. – piktybiniais navikais, 12,8 proc. – akių ligomis, 14,1 proc. - 

infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 42,5 proc. - kraujo ir kraujodaros organų ligomis, 5,8 proc. 

– urogenitalinėmis ligomis; 3,6 proc. sumažėjo sirgusiųjų endokrininės sistemos ligomis, 6,6 

proc. – virškinimo sistemos ligomis.  

2009 m. sergančių nervų sistemos ligomis asmenų Rietavo savivaldybėje 25,5 proc., 

psichikos ir elgesio sutrikimais – 16,5 proc.,  virškinimo sistemos ligomis – 5,1 proc. buvo 

daugiau negu šalyje, tačiau 50,2 proc. mažiau negu Lietuvoje asmenų, sergančių infekcinėmis ir 

parazitinėmis ligomis, 19,1 proc. – kraujo ir kraujodaros organų ligomis, 26,4 proc. – akių 

ligomis, 19,1 proc. – piktybiniais navikais, 27,9 proc. – endokrininės sistemos ligomis, 23,8 

proc. – odos ir poodžio ligomis, 17,7 proc. – urogenitalinės sistemos ligomis, 15,9 proc.  – 

patyrusių traumas, apsinuodijimus ar kitų išorinių priežasčių padarinius.  

 

 

Aplinka 

Lyginant su 2008 m., 2009 m. Rietavo savivaldybėje į atmosferą iš stacionarių taršos 

šaltinių buvo išmesta 6,2 proc. mažiau teršalų (4 pav.). Vienam gyventojui teko 28,9 kg  išmestų 

teršalų (2008 m. - 30,5 kg). 

 

 
4 pav. Teršalų, išmestų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Rietavo savivaldybėje, 

kiekis tonomis 



   

 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 

2006-2009 m. vidutinė tikėtina Rietavo savivaldybės gyventojų gyvenimo trukmė buvo 

69,73 m. (dviem metais trumpesnė negu šalies gyventojų). Vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo 

trukmė buvo 64 metai, moterų  11,05 metų ilgesnė – 75,05 metai. 

 

 
5 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Rietavo sav. ir Lietuvoje pagal lytį, 2006-2009 

metų vidurkis 
 

 

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS 

PROGRAMOS IR STRATEGIJOS 

 

Rietavo 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. Visuomenės sveikatos priežiūra pagal su LR sveikatos apsaugos ministerija sudarytą 

sveikatinimo veiklos 2010 m. rugsėjo 24 d. sutartį Nr. S-207/R8-188. Sveikatos apsaugos 

ministerijai ataskaita pateikta 2011-01-14 d. raštu Nr. V1-9.  

1.2. Sveikatos priežiūra mokyklose (žiūrėti ataskaitos VIII skyrių). 

2. Rietavo savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdė šias privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas valstybines lėtinių susirgimų 

ankstyvosios diagnostikos ir prevencijos programas:  

2.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių. 

2.2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio. 

2.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos. 

2.4. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis. 

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

prevencijos priemonių. 

3. Valstybinė tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2007-2010 m. programos,  tikslas – 

iki 2010 m. sumažinti sergamumą tuberkulioze, atsparios tuberkuliozės paplitimą, sušvelninti jos 

padarinius asmeniui ir visuomenei. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

pateikė užklausas Respublikinei tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinei ligoninei, 

Tuberkuliozės registro valdytojui apie Rietavo savivaldybės gyventojų sergamumą tuberkulioze 

(pagal amžių, lytį ir kt. rodiklius). Deja, atskirai duomenys apie šią Savivaldybę šiame registre 



   

neregistruojami, todėl neįmanoma atlikti gilesnės 10 metų laikotarpio analizės ir numatyti 

tikslinių prevencijos priemonių. Ketinama kreiptis į duomenų registro valdytoją dėl šios 

situacijos sprendimo. Taip pat šią programą vykdo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, 

kurios daro tuberkulino mėginius.  

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR 

STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

     Rietavo savivaldybė 2010 metais įgyvendino šias programas: 

1. Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 m. programą  
Priemonės pavadinimas Lėšų šaltinis Skirta lėšų 

Lt 

Panaudota 

Lt 

Rezultatas 

Rietavo savivaldybės 

gyventojų sveikatos būklę ir 

ją veikiančius rizikos 

veiksnius stebėjimas, 

analizavimas ir vertinimas 

Valstybės 

lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

7000,00 7000,00 Surinkta ir išanalizuota 89,1 proc. 

programoje numatytų sveikatą 

atspindinčių  rodiklių  

Ataskaitos apie Rietavo 

savivaldybės gyventojų 

sveikatos būklę ir rizikos 

veiksnius, turinčius įtakos 

sveikatai, parengimas ir 

išleidimas 

Savivaldybės 

lėšos 

1550,00 1550,00 Išleistas leidinys gyventojams 

(1000  vnt.) „Faktai apie Rietavo 

gyventojų sveikatą“ 

 

2. Visuomenės sveikatos specialiąją programą 
Programos pavadinimas Programą vykdanti 

institucija 

Skirta lėšų 

        Lt 

Panaudota  

          Lt 

Rezultatas 

Gamtos taršos mažinimas  

kontroliuojant išleidžiamų 

nuotekų taršą 

UAB „Rietavo 

komunalinis ūkis“ 

Kreditinis 

įsiskolinimas 

- 6100 

6100,00 Įsigyta laboratorinių 

prietaisų ir tyrimo reagentų 

Savivaldybių visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų 

vykdymas 

BĮ Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras 

3500,00 3500,00 Teiktos paslaugos ir 

kryptingai vykdyta Rietavo 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsenos 2009-

2011 m. programa 

(rezultatai 1 lentelėje) 

„Tau duotas vienas 

gyvenimas, saugok jį“ 

Lietuvos raudonojo 

kryžiaus draugijos 

Rietavo komitetas 

860,00 860,00 Vyko pirmos pagalbos 

suteikimo mokymai, 

viktorinos 

„Sveikesnė gyvensena“ VšĮ Rietavo PSPC 1500,00 1500,00 Vyko paskaitos, mokymai 

„Sveikos gyvensenos 

toleravimas, sveikos 

mitybos propagavimas“ 

Sutrikusio intelekto 

žmonių globos 

bendrija „Rietavo 

viltis“ 

990,00 990,00 Bendrijos nariams 

organizuotos popietės apie 

sveiką mitybą, sveikatos 

stiprinimą  

„Plaučių tuberkuliozė – 

socialinė problema“ 

Rietavo socialinių 

paslaugų centras 

1000,00 1000,00 Informacija apie 

tuberkuliozę, aprūpinant 

profilaktinėmis 

priemonėmis 

„Noriu būti sveikas“ Rietavo lopšelis – 

darželis  

1500,00 1500,00 Popietės tėvams apie vaiko 

organizmo grūdinimą, 

sveikatos stiprinimą 

 
 
 

 

 



   

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. 

 

7.2. Savivaldybės skirtos lėšos nevalstybinėms organizacijoms, veikiančioms visuomenės 

sveikatos srityje: 
Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Programą vykdanti 

institucija 

Išlaidų paskirtis Išlaidos        

Lt 

1. „Sveikos gyvensenos 

toleravimas, sveikos mitybos 

propagavimas“ 

Sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija 

„Rietavo viltis“ 

Mažavertėms 

priemonėms ir 

reikmenims įsigyti, 

prizams, lankstinukams 

 

990,00 

2. „Tau duotas vienas 

gyvenimas, saugok jį“ 

Lietuvos raudonojo 

kryžiaus draugijos 

Rietavo komitetas 

Mažavertėms 

priemonėms ir 

reikmenims įsigyti, 

prizams 

 

860,00 

 

7.3. Ūkio subjektų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą 

Savivaldybės teritorijoje. 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Savivaldybėje padėjo įgyvendinti šios 

institucijos: VšĮ Rietavo pirminė sveikatos priežiūros centras, Lietuvos raudonojo kryžiaus 

draugijos Rietavo komitetas, Rietavo socialinių paslaugų centras, Rietavo lopšelis-darželis, 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 

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 

Bendra informacija 

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 – 

Savivaldybė 

kitų 

steigėjų 

steigėja – 

Savivaldybė 

kitų 

steigėjų 

1 2 3 4 5 6 7 



   

  VšĮ Rietavo pirminė sveikatos 

priežiūros centras 

3 - 1097 - 

  UAB „Rietavo šeimos daktaras“ 2 - 312 - 

 

Etatai 

Specialistų 

etatų 

skaičius 

Specialistų 

skaičius 

Specialistų pasiskirstymas 

pagal užimamą etatą 

Specialistų išsilavinimas 

(specialybė) 

1 ir 

daugiau 
0,5–1 

i

iki 0,5 

p

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    1   

Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų 

 4    4   Bendruomenės 

slaugytojai 

 

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

gyvenamosiose vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų. 

 

Finansavimas 

Skirta lėšų (litais) Savivaldy- 

bės 

įsipareigo-

ta skirti 

lėšų (litais) 

Panaudota lėšų 

(litais) 
Panaudotų lėšų paskirstymas (litais) 

Privalomojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas  

Savival-

dybės 

biudžetas 

Privalomojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas 

Savivaldy-

bės 

biudžetas 

darbo 

užmokes

čiui 

mokes-

čiams 

medika-

mentams 

(tvarsliavai) 

  kitai        

veiklai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
29800,00 15000,00 15000,00 29800,00 15000,00 32712,00 1

0135,00 

1953,00 - 

 

Veiklos rodikliai 

Užregistruota 

mokinių apsilankymų 

pas sveikatos 

priežiūros specialistą 

mokykloje 

Apsilankymų pasiskirstymas 

pagal priežastį 
Sveikatinimo veikla 

pirmoji 

pagalba 
konsultacijos 

k

kita 

vykdyta 

programų  

organizuota 

renginių 

renginiuose 

dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

1 2 3 4 5 6 7 
4198 1062 780 2356 13 51 2329 

 

2010 metais Rietavo mokyklų sveikatos priežiūros specialistai 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.  

 

 

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

VEIKLOS FINANSAVIMAS 
 

Savivaldybės tarybos patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimai ir jų panaudojimas 

visuomenės sveikatos priežiūros veiklai. 

E

il. Nr. 

Paskirtis  Skirt

i asignavimai 

(tūkst. Lt) 

Pana

udoti 

asignavimai 

(tūks

t. Lt) 

1 Visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 3,5 3,5 



   

. 

2

. 

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūrai 15,0 15,0 

3

. 

Visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos 

priemonių finansavimas  

6,1 6,1 

 Iš viso 24,6 24,6 
 

 

 

 

 
Savivaldybei skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai ir jų panaudojimas 

visuomenės sveikatos priežiūros veiklai. 

E

il. Nr. 

Paskirtis  Skirti 

asignavimai 

(tūkst. 

Lt) 

Panaudoti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

1

. 

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 6,5 6,5 

 Iš viso 6,5 6,5 
 

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

jų panaudojimas. 

E

il. Nr. 

Paskirtis Skirti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

Panaudoti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

1

. 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 5,85 5,85 

2

. 

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūrai 29,8 29,8 

 Iš viso 35,65 35,65 

 
 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO PRIORITETINĖS 

SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS VEIKLOS KRYPTYS 

 

Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kryptys: 

1. Visuomenės sveikatos stiprinimas Savivaldybės bendruomenėje. 

2. Sveikatos informacijos prieinamumo didinimas ir sklaida. 
 

–––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 


