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SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2009 METŲ  

ATASKAITA 
 

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 2009 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. 
 

Teisės aktai, reglamentuojantys savivaldybės vykdytas visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijas 
 

Skuodo rajono savivaldybės taryba visuomenės sveikatos priežiūros klausimais priėmė 

šiuos sprendimus: 2009-03-26 Nr. T9-48 „Dėl Skuodo rajono neinfekcinių ligų profilaktikos ir 

kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2009–2010 metų programos ir vykdymo plano 

patvirtinimo“; 2009-03-26 Nr. T9-49 „Dėl triukšmo valdymo ir prevencijos darbo grupės nuostatų 

patvirtinimo“; 2009-06-25 Nr. T9-131 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos sveikatinimo priemonių patvirtinimo“, 2009-10-29 Nr. T9-199 

„Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“. 
 

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros veiklai įtakos turėjusių veiksnių apžvalga 

 

Išoriniai veiksniai, kurie ataskaitiniais metais turėjo įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklai 
 

Finansavimas: 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų finansavimas nėra aiškus ir reglamentuotas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 4 

dalimi, savivaldybių vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra gali būti finansuojama iš kelių 

šaltinių: valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo bei kitų teisėtai įgytų lėšų. Kokia 

valstybės biudžeto dalis turėtų būti skirta sveikatos priežiūrai, yra neaišku, todėl sunku planuoti 

lėšas veiklai. Nors, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. 

nutarimu Nr. 1228 patvirtinta Valstybine visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 

2007–2010 metų programa (33.3. punktas), savivaldybės turi užtikrinti ne mažiau kaip trečdalį 

visuomenės sveikatos priežiūrai savivaldybėje (...) skiriamo finansavimo. Savivaldybė, planuodama 

ir tvirtindama biudžetą metų pradžioje, neturi informacijos, kiek tam skirtų lėšų yra planuojama iš 

valstybės biudžeto. Be to, 2009 m. tik birželio mėnesį buvo sudaryta sveikatinimo sutartis su 

sveikatos apsaugos ministerija. Tai labai apsunkino visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

vykdymą ir lėšų planavimą.  

http://www.skuodas.lt/sprendimai/st_09_048.doc
http://www.skuodas.lt/sprendimai/st_09_048.doc
http://www.skuodas.lt/sprendimai/st_09_048.doc
http://www.skuodas.lt/sprendimai/st_09_049p1.doc
http://www.skuodas.lt/sprendimai/st_09_049p1.doc
http://www.skuodas.lt/sprendimai/st_09_131.doc
http://www.skuodas.lt/sprendimai/st_09_131.doc
http://www.skuodas.lt/sprendimai/st_09_199p1.doc
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Tokia pati neapibrėžta situacija yra ir finansuojant sveikatos priežiūrą mokyklose. 

Sausio mėnesį dar vis nebuvo žinoma, kokia suma bus skirta iš PSDF biudžeto. Apie skiriamas 

lėšas Savivaldybė informuojama tik vasario mėnesį, kai jau biudžetas būna suformuotas.  

Stokojama ir teisinio reglamentavimo. Nustatyta, kad vienas mokyklos visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto etatas steigiamas tūkstančiui mokinių gyvenvietėse, kuriose per 

3000 gyventojų. Tačiau šis kriterijus nėra susietas su švietimo sektoriaus vykdoma reforma: 

mokyklos reformuojamos, jose mažėja mokinių – net miesto mokyklose nebegalima skirti pilno 

specialisto etato.  
 

 Bendruomenės sveikatos būklės analizė 
 

Demografinė situacija  

Skuodo rajone gyventojų kasmet mažėja: nuo 2001 iki 2009 metų pradžios gyventojų 

skaičius rajone sumažėjo 8,9 procentais. 
 

Skuodo rajono gyventojų 2001–2009 metų skaičius 
 

 
 

2009 m. pradžioje 31 proc. rajono gyventojų gyveno Skuodo mieste (7244 gyv.), 

likusieji 69 proc. – kaimo gyvenamosiose vietovėse (16118 gyv.). Vyrai sudarė 48 proc. (11197 

gyv.), moterys – 52 proc. (12165 gyv.) visų rajono gyventojų. Vidutinis gyventojų amžius 2009 m. 

pradžioje rajone buvo toks pat, kaip ir šalies – 39,2 metai.  

Gimstamumas rajone didėja: 2007 m. 1000-čiui gyventojų teko 7,6, 2008 m. – 9,5 

gimusieji. Mirtingumas taip pat didėja: 2007 m. 1000-iui gyventojų teko 13,8 mirusieji, 2008 m. – 

14,4. Standartizuotas vyrų mirtingumo rodiklis 2008 m. buvo beveik du kartus didesnis nei moterų 

(atitinkamai 1346,46 ir 738,52 atvejai 100000 gyv.). Rajone, kaip ir visoje šalyje, mažėja kūdikių 

mirtingumo rodiklis: 2007 m. 1000-čiui gimusių teko 5,5 mirusio kūdikio, 2008 m. neužregistruotas 

nei vienas kūdikio mirties atvejis. 

Gerėja natūrali gyventojų kaita: 2007 m. natūrali kaita 1000-čiui gyventojų buvo 6,2, 

2008 m. – 4,9.  
 

Socialinė ekonominė būklė. 

                     Pastaruoju metu Skuodo rajono savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, jaučiami spartūs 

nedarbo augimo pokyčiai. Nuo 2008 iki 2009 metų gruodžio mėnesio registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus gyventojų santykis išaugo nuo 4,3 (2008 m.) iki 11,8 procento (2009 m. 12 mėn.). 
 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Skuodo rajone, proc. 
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Rajone, kaip ir visoje šalyje, didėja gyvenamasis fondas. Naudingojo ploto 

vidutiniškai vienam gyventojui Skuodo rajone 2008 m. teko daugiau nei šalyje (atitinkamai 28,1 ir 

24,9 m
2
). 

2008 m. pabaigoje rajone užregistruota 111 socialinės rizikos šeimų (2007 m. 

pabaigoje – 112). Vaikų socialinės rizikos šeimose mažėja. Tokiose šeimose 2007 m. gyveno 306, 

2008 m. – 282 vaikai. 

Skuodo rajone daugėja socialinių paslaugų namuose gavėjų – globojamų ir slaugomų 

senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir vaikų su negalia. 2007 m. pagalbą į namus ir socialinę globą 

namuose gavo 129, 2008 m. – 435 asmenys.  
 

Sveikatos būklė. 

Mirtingumas 

Pagrindinės Skuodo rajono gyventojų mirties priežastys 2008 m. buvo: 

kraujotakos sistemos ligos; 

piktybiniai navikai; 

išorinės mirties priežastys. 

Skuodo rajone 2008 m. nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 58 proc. visų mirusiųjų: 

dažniausiai nuo išeminių širdies ir cerebrovaskulinių ligų. 2008 m. mirtingumo nuo kraujotakos 

sistemos ligų rodiklis, lyginant su 2007 m., išaugo 8,8 proc. (atitinkamai nuo 771,9 iki 839,9 atvejų 

100000 gyv.). 

Nuo piktybinių navikų 2008 m. mirė 20 proc. visų mirusiųjų. 2008 m. mirtingumo nuo 

piktybinių navikų rodiklis, lyginant su 2007 m., išaugo 9,7 proc. (atitinkamai nuo 262,9 iki 288,5 

atvejų 100000 gyv.). 

2008 m. Skuodo rajone dėl išorinių priežasčių mirė 9,7 proc. visų mirusiųjų, 

dažniausiai dėl savižudybių. 2008 m. mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklis, lyginant su 2007 

m., sumažėjo 1,3 proc. (atitinkamai nuo 141,9 iki 140,0 atvejų 100000 gyv.). 
 

Skuodo rajono gyventojų 2000–2008 metų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, piktybinių 

navikų ir išorinių mirties priežasčių (100000 gyv.) 
 

 
             Sergamumas 

Ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose 2008 m. 1000-čiui suaugusių Skuodo 

rajono gyventojų užregistruoti 1445,7 susirgimai. 1000-čiui rajono vaikų tais pačiais metais teko 

1166,7 susirgimai. Skuodo rajone 2008 m. dažniausiai buvo registruotos kvėpavimo sistemos 

(218,22/1000), kraujotakos sistemos (168,16/1000), jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų 

sistemos (99,44/1000), urogenitalinės sistemos (90,06/1000) bei nervų sistemos (80,43/1000) ligos. 
 

Skuodo rajono gyventojų, sergančių tam tikromis ligomis, skaičius 1000-čiui gyv. 
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2008 metais, lyginant su 2007 m., 9,6 proc. padaugėjo sirgusiųjų infekcinėmis ir 

parazitinėmis ligomis, 8,8 proc. – sirgusiųjų endokrininės sistemos ligomis, 8,0 proc. – nervų 

sistemos ligomis, 7,0 proc. – piktybiniais navikais, 5,6 proc. – akių ligomis. 9,0 proc. sumažėjo 

sirgusiųjų urogenitalinės sistemos ligomis, 4,3 proc. sirgusiųjų jungiamojo audinio ir skeleto-

raumenų sistemos ligomis, 4,2 proc. – kvėpavimo sistemos ligomis.  

2008 m. sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais asmenų dalis Skuodo rajone buvo 

22,4 proc. didesnė nei šalyje, tačiau 43,5 proc. mažesnė nei Lietuvoje asmenų dalis, sergančių akių 

ligomis, 42,9 proc. – infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 37,7 proc. – odos ir poodžio ligomis, 

34,7 proc. – endokrininės sistemos ligomis.  
 

Aplinka. 

2008 m. Skuodo rajone į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių buvo išmesta 3,1 proc. 

mažiau teršalų  nei 2007 m. Vienam rajono gyventojui teko 2,7 kg išmestų teršalų. 
 

Teršalų, išmestų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Skuodo rajone, kiekis tonomis 
 

 
 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. 

2009 m. pirmą kartą buvo apskaičiuota Skuodo rajono gyventojų vidutinė tikėtina 

gyvenimo trukmė. 2006–2008 m. vidutinė tikėtina rajono gyventojų gyvenimo trukmė lygi 72,29 m. 

ir tai yra beveik metais ilgesnė nei šalies gyventojų. Vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 

66,59, moterų beveik 12 metų ilgesnė – 78,21 metai. 
 

Vidutinė  tikėtina gyvenimo trukmė Skuodo rajone ir Lietuvoje pagal lytį. 2006–2008 metų vidurkis 
 

 
 

Vykdytos valstybinės visuomenės sveikatos programos ir strategijos 
 

Skuodo rajono savivaldybėje vykdytos šios valstybinės programos: 

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: 
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Vykdytos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos pagal sudarytą su LR sveikatos 

apsaugos ministerija sveikatinimo veiklos 2009 m. sutartį Nr. S-121/R5-356. Sveikatos apsaugos 

ministerijai ataskaita pateikta Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-11 

raštu Nr. R2-31. 

Vykdyta sveikatos priežiūra mokyklose. 

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 vėžio ankstyvosios diagnostikos programą. 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą. 

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

prevencijos priemonių programą. 
 

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir strategijų, visuomenės sveikatos priežiūros 

priemonių įgyvendinimas 
 

Skuodo rajono savivaldybė 2009 m. įgyvendino šias programas: 

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

Lt 

Panaudota,  

Lt 

Rezultatas 

Stebėti, analizuoti ir vertinti 

Skuodo rajono gyventojų 

sveikatos būklę ir ją veikiančius 

rizikos veiksnius. 

Valstybės 

lėšos 

13000 13000 Surinkta ir išanalizuota 97 proc. 

programoje numatytų rodiklių, 

atspindinčių sveikatą 

Ataskaitos apie rajono gyventojų 

sveikatos būklę ir rizikos 

veiksnius, turinčius įtakos 

sveikatai, parengimas ir išleidimas 

Valstybės 

lėšos 

2000 2000 Išleistas leidinys gyventojams 1000 

vnt. apie Skuodo rajono gyventojų 

elgseną ir gyvenseną 

 

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, 

PSDF, 

Savivaldybės 

lėšos 

2000 2000 3 seminarai (56 dalyviai), 

parengta ir išdalinta 6 tipų 

800 vnt. informacinės 

medžiagos apie rizikos 

veiksnius 

Mokyti Skuodo rajono mokyklinio 

amžiaus vaikus sveikos gyvensenos 

principų 

PSDF, 

Savivaldybės 

lėšos 

2000 2000 Įvykdytos 42 įvairų formų ir 

apimties sveikatinimo 

priemonės mokyklose 

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 

1000 1000 

(projekto 

išlaidų dalis 

tenkanti 5 

darbuotojams 

nuo įvykusių 

mokymų) 

Kompiuterinio raštingumo 

kursuose dalyvavo 5 Skuodo 

rajono mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai. 

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 8000 8000 Keturvalente vakcina paskiepyta 15 

mergaičių. 

Projektas Nedelsk VSRSP 3000 3000 Per 3 dienas patikrinta 417 moterų, 

2 iš jų rasti krūties vėžio požymiai. 
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Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų finansavimas 
Priemonės pavadinimas Lėšų šaltinis Skirta lėšų, 

Lt 

Panaudota,  

Lt 

Rezultatas 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų 

finansavimas pagal 

bendradarbiavimo sutartį su 

Klaipėdos rajono savivaldybe 

Savivaldybės 

biudžetas 

11000 11000 Finansuotos visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijos pagal 2009 m. 

sveikatinimo sutartį su LR 

sveikatos apsaugos ministerija. 

Mokyklų sveikatos priežiūros 

finansavimas 

Savivaldybės 

biudžetas 

50600 50600 Finansuoti 5 mokyklų sveikatos 

priežiūros etatai 

 

Kitos Skuodo rajono savivaldybėje vykdytos priemonės, įgyvendinant visuomenės 

sveikatos funkcijas: 

Kovo mėnesį atlikta triukšmo valdymo ir prevencijos Skuodo rajone analizė, nustatyti 

nuo 2007 m. atlikti darbai, esamos problemos ir numatyti tolimesni veiksmai. Per 2009 metus buvo 

surašyta 17 protokolų, triukšmą keliantys asmenys buvo įspėti bei nubausti piniginėmis baudomis. 

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T9-49 buvo patvirtinti 

triukšmo valdymo ir prevencijos darbo grupės nuostatai.  
 

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. 

Skuodo rajono savivaldybėje šiuo metu užregistruota 21 kaimo bendruomenė. 

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 

Organizacija Finansavimo paskirtis Skirtos lėšos (litais) 

VšĮ „Azzara” Projekto „Nedelsk“ finansavimas 3000 

Iš viso: 3000 
 

Ūkio subjektų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą 

savivaldybės teritorijoje. 

Sveikatos priežiūros srityje veikiantys ūkio subjektai, pirminiai sveikatos priežiūros 

centrai buvo įtraukti į vykdomą prevencinę veiklą organizuojant atskiras priemones ir teikiant 

gydytojų konsultacijas, įgyvendinant valstybines prevencines programas. Švietimo srityje 

veikiantys ūkio subjektai: Skuodo rajono bendrojo lavinimo mokyklos padėjo įgyvendinti pirminę 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas bendrojo lavinimo įstaigose, aktyviai įsitraukė į 

sveikatinimo veiklą. Leidybos, spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo srityje veikiantys ūkio 

subjektai buvo įtraukiami platinant informaciją spaudoje apie vykdomą veiklą Savivaldybėje ir 

šviečiant visuomenę sveikatos klausimais. 

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. 

http://www.skuodas.lt/sprendimai/st_09_049p1.doc
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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 Moksleivių skaičius Savivaldybės lėšomis 

vykdytos moksleivių 

sveikatinimo 

programos 

Data, 

Nr. 

Skirta 

etatų 

Steigėja – 

savival-

dybė 

Kitų 

steigėjų 

Steigėja – 

savival-

dybė 

Kitų 

steigėjų 

Skaičius  Skirta 

lėšų (Lt) 

 5 Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras 

11 1 3460 221   

 

Etatai 
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 

5 5 5    1 4  
 

Finansavimas 
Skirta lėšų (Lt) Savival-

dybės 

įsipareigota 

skirti lėšų 

(Lt) 

Panaudota lėšų (Lt) Panaudotų lėšų paskirstymas (Lt) 

PSDF Savival-

dybės 

biudže-

tas 

PSDF Savival-

dybės 

biudže-

tas 

Darbo 

užmokes-

čiui 

Mokes-

čiams 

Medikamen-

tams 

(tvarsliavai) 

Kitai 

veiklai 

74300 50600 50600 74300 50600 79100 24400 1457 19943 
 

Veiklos rodikliai 
Užregistruota 

moksleivių 

apsilankymų 

pas sveikatos 

priežiūros 

specialistą 

mokykloje 

Apsilankymų pasiskirstymas pagal priežastį Sveikatinimo veikla 

Pirmoji 

pagalba 
Konsultacijos Kita 

Vykdytų 

programų 

skaičius 

Pravesta 

renginių 

Renginiuose 

dalyvavusių 

moksleivių 

skaičius 

3794 483 1421 1890 7 35 1719 
 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra. 

Skuodo rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas atliktas siekiant 

įvertinti Skuodo rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos įpročius ir elgseną. Ištirta 

socialinė-ekonominė šeimos situacija, vaikų mitybos ypatumai, fizinis aktyvumas, eismo sauga, 

sveikatos priežiūra, burnos higiena, traumų rizika, rega. Taip pat įvertinti sveikos gyvensenos 

įgūdžių šeimoje formavimo ypatumai, vaikų sveikatos vertinimas. Tyrimas atliktas 2009 m. spalio–

lapkričio mėnesiais. Tyrimo metu buvo planuota apklausti 210 ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų. 

Surinkta 130 užpildytų anketų. Anketų grįžtamumas – 70 proc.  
 

Kita vykdyta vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros veikla. 
Atliktas mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimas, kurio metu 

nustatyti trūkumai pradėti šalinti jau 2009 metais. 

Skuodo rajono mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams nupirkti 5 

kompiuteriai, 5 spausdintuvai. Sudarytos tinkamos darbo sąlygos mokyklas aptarnaujantiems 

darbuotojams vykdyti mokinių sveikatos stebėseną ir sveikatos stirpinimo veiklą. Visi specialistai 

informacijos paieškai, perdavimui ir saugojimui turi galimybę naudotis internetu, telefoniniu ryšiu. 

Darbuotojai aprūpinti reikalinga informacine medžiaga.  

Gerėja mokinių sveikatos stebėsena. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras įdiegė Klaipėdos rajono mokyklose naudojamą elektroninę mokinių stebėsenos ir 
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veiklos ataskaitų sudarymo formą. Šios formos tikslas – kompiuterizuotas vaikų profilaktinių 

patikrinimų metu gautų sveikatos duomenų kaupimas, apdorojimas, palyginamoji analizė, greitesnis 

ataskaitų formavimas ir informacijos apdorojimas. Rezultatai naudojami tikslinei prevencinei 

veiklai planuoti, mokyklos bendruomenei informuoti. Nuo 2009 m. mokyklų visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai dalyvauja 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 

prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-06-K priemonės 

„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ projekte „Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų kvalifikacijos kėlimas“. Projekto vykdytojas – Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras. 

Rugsėjo pabaigoje vyko pradinių klasių atrankinis konkursas „Sveiki mano dantukai“. 

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 Mosėdžio gimnazijos ir Skuodo pradinės mokyklos pradinių klasių komandos. Finalinis 

konkursas „Sveiki mano dantukai“ vyko Gargždų kultūros centre.  
 

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 funkcijų finansavimas  11,0 11,0 

2. Mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas  50,6 50,6 

 Iš viso: 61,6 61,6 
 

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 finansavimas  22,0 22,0 

 Iš viso: 22,0 22,0 
 

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. Mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas  74,3 74,3 
 

Artimiausio laikotarpio savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

prioritetinės kryptys 
 

Savivaldybėje bus vykdomos šios visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kryptys: 

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena. 

Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje. 

Vaikų ir jaunimo pirminė visuomenės sveikatos priežiūra. 

 

_________________ 

 

 

Virginijus Kiguolis 

2010-02-23 


