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I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  

FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

2013 metais Šilutės rajono savivaldybėje esminiai visuomenės sveikatos priežiūros 

pagrindiniai veiklos rezultatai: 

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2011-12-15 sprendimu Nr. T1-257 ,,Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2012 -2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, patvirtino Šilutės rajono 

savivaldybės 2012 -2014 metų strateginio veiklos planą, kurio vienas iš uždavinių yra ,,Sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programa“. Minėtos programos tikslas – užtikrinti 

nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje. Programa apima visas 

Šilutės rajono gyventojų grupes, nes ji skirta ne tik ligų prevencijos priemonėms diegti, bet ir 

sveikatos priežiūros paslaugų išsaugojimui bei prieinamumui gerinti. Programos strateginis tikslas 

yra vykdyti Savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką, sveikatos priežiūros reformą, 

organizuoti pirminę ir deleguotą antrinę sveikatos priežiūrą, sveikatos programų, valstybinių 

sveikatos strategijų ir programų įgyvendinimą. 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr. T1-701 ,,Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2012 metų veiklos ataskaitos ir 2013 metų veiklos 

programos patvirtinimo“, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2013 

metų veiklos ataskaita ir 2013 metų veiklos programa. 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013–05-30 sprendimu Nr. T1-770 ,,Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2012-2014 metų  visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 metų 

priemonių plano patvirtinimo“ patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės 2013 m. visuomenės 

sveikatos rėmimo specialioji programa bei programos priemonės. Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis vykdyta: Visuomenės sveikatos stebėsenos,  Kenksmingų aplinkos 

veiksnių visuomenės sveikatai poveikio mažinimo ir saugios aplinkos užtikrinimo programos.  

Taip pat lėšos skirtos visuomenės informavimui, tuberkuliozės profilaktikai, asociacijų, 

vykdančių sveikatinimo projektus ir programas, rėmimas, vykdyta maudyklų vandens kokybės 

stebėsenos ir paplūdimių priežiūros Šilutės rajone 2012-2014 metų programa. 

 

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS 

 

1. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. Nr. T1-679,,Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės 2013 m. biudžeto patvirtinimo“. Savivaldybė visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijoms vykdyti skyrė 179 tūkst. Lt. 

2. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T1-668 ,,Dėl pritarimo 

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2012 

metų ataskaitai“. Pritarta Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos vykdymo 2012 metų ataskaitai. 

3. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimas Nr. T1-700 ,,Dėl pritarimo 

Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 

metų ataskaitai“. Pritarta Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai. 

4. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimas Nr. T1-702 ,,Dėl pritarimo 

viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 2012 vadovų veikloms 

ataskaitoms“. Pritarta viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 

vadovų veiklos ataskaitoms. 

http://www.silute.lt/publ/tarybos/2011-12-15(9)/T1-257.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/2011-12-15(9)/T1-257.doc


5. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimas Nr. T1-701 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2012 metų veiklos ataskaitos ir 2012 metų veiklos 

programos patvirtinimo“. Patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2012 

metų veiklos ataskaita ir 2013 metų veiklos programa. 

6. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimas Nr. T1-770 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės 2012-2014 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 

metų priemonių plano patvirtinimo“. Patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės 2013 m. visuomenės 

sveikatos rėmimo specialioji programa. 

7. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-12 19 sprendimas Nr. T1-1007 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo. 

 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI 

ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

Išoriniai veiksniai, turėję įtakos 

Savivaldybės vykdytai visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklai 

Išorinių veiksnių poveikio rezultatas Savivaldybės 

vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 

Savivaldybės visuomenės sveikatos 

biurui nepakankamas ir ne laiku 

gaunamas finansavimas iš Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

Savivaldybei tvirtinant biudžetą, nėra žinomas valstybės 

biudžeto finansavimas. Vėlai sudaromos sveikatinimo 

veiklos sutartys trukdo bei apsunkina Biuro veiklą.  

Sveikatos priežiūros mokyklose 

finansavimas 

Vėluojant sveikatos priežiūros mokyklose finansavimui 

PSDF lėšomis, Savivaldybė negali laiku išmokėti darbo 

užmokestį visuomenės sveikatos priežiūros specialistams 

(pvz. už 2013 m. sausio, vasario mėnesius) 

Vidiniai veiksniai, turėję įtakos 

Savivaldybės vykdytai visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklai 

Vidinių veiksnių poveikio rezultatas Savivaldybės 

vykdytai visuomenės sveikatos priežiūrai 

Vykdoma Šilutės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsena 

Stebėsenos duomenys panaudojami priimant visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetus, 

priimant sprendimus, sudarant Biuro veiklos planą. 

 

Nepakankamai sukurta infrastruktūra 

 

 

Ne visose Savivaldybės mokyklose yra sveikatos 

priežiūros kabinetai ir ne visi pritaikyti sveikatos 

stiprinimo veiklai. 

Susikūrusios kaimo bendruomenės 

dalyvauja sveikatinimo veikloje 

 

 

Stiprėja augantis bendruomenių aktyvumas, atsakomybė 

už savo sveikatą ir sveikatos reikšmės suvokimas. 

 

 

 

 

 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ 

 

 Demografinė situacija 

 

Demografija yra mokslas, kuris tiria gyventojų skaičiaus ir struktūros kitimą. Šis mokslas 

nagrinėja ne konkretaus asmens gyvenimo įvykius, bet žmonių, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, 

visumos arba jų demografinių požymių kaitą. 



Lietuvoje vykstantys socialiniai ekonominiai pokyčiai paveikė demografinius procesus, 

kurie turi tendenciją keistis nepalankia linkme. Šilutės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius 

kasmet mažėja, 2012 m. liepos 1 d. čia gyveno 43 636 gyventojai. Per trejus pastaruosius metus 

gyventojų sumažėjo 7 525, o tai atitinka 14,7 procento (žr. 1 lent.). 2012 m. kaimiškosiose 

savivaldybės vietovėse gyventojų gyveno 1,5 karto daugiau nei mieste (atitinkamai 26 370 kaimo ir 

17 266 miesto gyventojai) (žr. 1 lent.). Remiantis Oficialiosios statistikos portalo duomenimis 2012 

metų pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyveno 23 344 moterys ir 20 696 vyrai. 1000-iui vyrų 

teko 1 128 moterys. 

 

1 lentelė. Šilutės r. sav. gyventojų skaičius pagal gyvenamąją vietovę  

2010–2012 m. (liepos 1 d.) (abs. sk.) 

 2010 2011 2012 

Gyventojų skaičius 51 161 44 703 43 636 

Miestas 20 359 17 609 17 266 

Kaimas 30 802 27 094 26 370 

 Šaltinis: Oficialiosios statistikos portalas 

 

Mažėjant gyventojų skaičiui pastebima ir tai, kad kinta gyventojų sudėtis. 2010–2012 m. 

laikotarpiu labiausiai sumažėjo vaikų ir darbingo amžiaus gyventojų. Gyventojų skaičiaus didėjimas 

stebimas tik vyresnio amžiaus gyventojų grupėje (žr. 1 pav.). 2010–2012 m. laikotarpiu 0–15 m. 

amžiaus gyventojų sumažėjo 1 136 (12,7 proc.), darbingo amžiaus gyventojų sumažėjo 2 840 (9,5 

proc.), o pensinio amžiaus gyventojų padaugėjo 303 (3,3 proc.). Nors pensinio amžiaus gyventojų 

skaičiaus padidėjimas nežymus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad kitų amžiaus grupių gyventojų 

mažėja, galima teigti, kad Šilutės rajono savivaldybėje pensinio amžiaus gyventojų bus vis daugiau. 

Šią prielaidą galima daryti žinant tai, kad gyventojų senėjimą lemia emigracija ir neigiama natūrali 

gyventojų kaita, mažas gimstamumas. Senstant populiacijai, mažėja dirbančiųjų žmonių skaičius, 

didėja sveikatos priežiūros ir socialinės globos paslaugų poreikis, taip pat išlaidos sveikatos 

priežiūrai, nes didėja sergamumas, ypač lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. 

 

 
1 pav. Gyventojų skaičiaus kitimas pagal amžiaus grupes  

Šilutės r. sav. 2010–2012 m. (metų pradžioje) (abs. sk.) 

Šaltinis: Oficialiosios statistikos portalas 

 



Gyventojų skaičiaus sumažėjimą įtakoja natūrali gyventojų kaita (gyvų gimusiųjų ir 

mirusiųjų skaičiaus skirtumas), kuri analizuojamu laikotarpiu buvo neigiama, 2012 m. Šilutės 

rajono savivaldybėje mirė 112 žmonių daugiau nei gimė kūdikių. Mirusiųjų skaičius 2010–2012 m. 

išlieka didesnis negu gimusiųjų. (žr. 2 lentelę). 

 

2 lentelė. Natūrali gyventojų kaita Šilutės r. sav.  

2010–2012 m. (abs. sk.) 

 Gimusieji Mirusieji Natūrali gyventojų 

kaita 

2010 422 627 -205 

2011 456 644 -188 

2012 477 589 -112 

Šaltinis: Oficialiosios statistikos portalas 

 

 

Analizuojant natūralios gyventojų kaitos situaciją Lietuvoje pastebima, kad 2012 m. 

Šilutės rajono natūralios gyventojų kaitos rodiklis (tenkantis 1000 gyv.) buvo didesnis už Kretingos 

rajono savivaldybės ir Klaipėdos apskrities rodiklį, tačiau mažesnis už Lietuvos (2012 m. Šilutės 

rajono savivaldybėje natūralios gyventojų kaitos tenka -2,6 atv. 1000 gyventojų, Lietuvoje - -3,5 

atv. 1000 gyventojų) (žr. 2 pav.). 

 

 
2 pav. Natūrali gyventojų kaita 2012 m. (1000 gyventojų) 

Šaltinis: Oficialiosios statistikos portalas 

 

 

Gimstamumas 

 

Gimstamumo rodiklis – parodo kiek gimė gyvų kūdikių tūkstančiui gyventojų per metus. 

Šis rodiklis sąlyginai pagal lygį yra skiriamas į mažą – mažiau 15, vidutinį – 15 – 25 ir didelį – 

daugiau 25 gyvų gimusių 1000 gyventojų per metus.  

2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje gimė 477 kūdikiai, tai yra 21 kūdikiu daugiau nei 

2011 m. ir 55 kūdikiais daugiau nei 2010 m. (atitinkamai 2011 m. gimė 456, 2010 m.- 422).  

Lyginant gimstamumą, tenkantį 1000-iui gyventojų, pastebima, kad šis rodiklis 2012 m. 

(Šilutės raj. sav. tenka 10,9 gimusiojo 1000 gyv.) nežymiai lenkia Kretingos rajono savivaldybės 



(10,2 gimusiojo 1000 gyv.) ir Lietuvos (10,2 gimusiojo 1000 gyv.) rodiklius ir yra toks pats kaip 

Klaipėdos apskrities rodiklis (10,9 gimusiojo – 1000 gyv.) (žr. 3 pav.). Gimstamumas Šilutės 

savivaldybėje yra mažas, tačiau turi tendenciją didėti. 

 

 
3 pav. Gimstamumas 2010–2012 m. (1000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Mirtingumas ir mirties priežastys 

 

Mirtingumas – rodiklis, parodantis mirusiųjų skaičių per metus, tenkantį tūkstančiui 

gyventojų. Bendrasis mirtingumo rodiklis sąlyginai pagal intensyvumo lygį yra skiriamas į mažą – 

mažiau 9, vidutinį – 9 – 15 ir didelį – daugiau 15 mirusiųjų 1000 gyventojų per metus.  

2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje mirė 589 gyventojai, tai yra 55 mirusiųjų daugiau 

nei 2011 m. ir 38 mirusiųjų mažiau nei 2010 m. (atitinkamai 2011 m. mirė 644 gyventojai, o 

2010 m. – 627 gyventojai), mirtingumo rodiklis tenkantis 1000 gyventojų 2012 m. nežymiai 

sumažėjo ir nesiekė šalies rodiklio.(žr. 4 pav.). 

Kūdikių mirtingumas parodo, kiek gimė kūdikių per metus iš 1000 gyvų gimusių. Šis 

rodiklis sąlyginai pagal lygį skiriamas į labai mažą – iki 10, mažą – 10-14, vidutinį – 15-24, didelį – 

25-49 ir labai didelį – 50 ir daugiau mirusiųjų 1000 gimusių. 2010 m. Šilutės r. sav. šis rodiklis 

siekė 4,74 mirusiojo 1000 gimusių, 2011 m. – 8,77 mirusiojo 1000 gimusių, o 2012 m. – 6,29 

mirusiojo 1000 gyvų gimusių Iš to galima daryti išvadą, kad kūdikių mirtingumas Šilutės rajono 

savivaldybėje yra mažas. Absoliučiais skaičiais 2012 m. Šilutės r. sav. mirė 3 kūdikiai, 2011 m.- 4, 

o 2010 m. – 2. 



 
4 pav. Mirtingumas 2010–2012 m. (1000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 

 

Mirties priežastys – tai yra bet kuri būklė, sukėlusi ar nulėmusi mirtį, o mirties priežasčių 

struktūra parodo kokią dalį (proc.) tarp visų mirties priežasčių sudaro tam tikros priežastys. 

2012 m. Pagrindinės mirties priežastys buvo: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai 

navikai ir išorinės mirties priežastys. Šilutės rajono savivaldybėje, dėl kraujotakos sistemos ligų 

2011 m. mirė 357 gyventojai, o tai sudarė net 55,4 proc. viso mirtingumo, kai tuo tarpu 2012 m. šis 

rodiklis nežymiai sumažėjo ir siekė 53,8 proc. (mirė 317 asmenų). Taip pat stebimas nežymus 

mirčių dėl piktybinių navikų padidėjimas, 2011 m. mirtingumas dėl piktybinių navikų siekė 18 

proc. viso mirtingumo (abs. sk. 116 mirusiųjų), o 2012 m šis rodiklis siekė 18,4 proc. (abs. sk. 111 

atvejų). Trečioje vietoje pagal dažnumą yra išorinės mirties priežastys mirė , kurios 2011 m. sudarė 

9,5 proc. viso mirtingumo (61 atvejis), o 2012 m. 9,1 proc. (54 atvejai) Mirtingumas dėl virškinimo 

sistemos sutrikimų 2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje sudarė 5,6 proc. viso mirtingumo (33 

mirusieji), dėl kvėpavimo sistemos ligų 3,4 proc. (20 mirusiųjų), o dėl infekcinių ligų 2,2 proc. (13 

mirusiųjų) (žr. 5 pav.) 

 

 

 



5 pav. Mirties priežasčių struktūra Šilutės r. sav. 2012 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 Gyventojų sveikatos būklė 

 

 

Sergamumas (pirminis sergamumas) – per metus nustatytų naujų ligos atvejų (ūmių ir 

pirmą kartą gyvenime išaiškintų lėtinių ligų) ir tų metų vidutinio gyventojų skaičiaus santykis. 

Šilutės rajono savivaldybėje 2010–2012 m. laikotarpiu pastebimas naujai užregistruotų 

sergamumo piktybiniais navikais atvejų, tenkančių 1000-iui gyventojų, padidėjimas. 2010 m. 1000-

iui gyventojų teko 5,67 naujai užregistruoti sergamumo atvejai, o 2012 m. 8,34 atv. 1000-iui 

gyventojų. Lyginant šiuos rodiklius su analogiškais Kretingos rajono savivaldybės, Klaipėdos 

apskrities ir Lietuvos rodikliais, pastebima, kad 2011–2012 m. šis rodiklis Šilutės rajono 

savivaldybėje buvo didžiausias (žr. 6 pav.). 

 

 
6 pav. Pirminis sergamumas piktybiniais navikais (naujai  

užregistruota susirgimų) 2010–2012 m. (1000 gyv.)  
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje daugiausiai naujai užregistruota susirgimų buvo 

priešinės liaukos piktybiniais navikais (18,14 atv. 1000 gyv.). Daug rečiau (1,69 atv. 1000 gyv.) 

buvo nustatyti nauji atvejai krūties piktybinių navikų, odos piktybinių navikų (1,24 atv. 1000 gyv.), 

trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų (0,5 atv. 1000 gyv.) ir gimdos kaklelio piktybinių 

navikų (0,35 atv. 1000 gyv.) (žr. 7 pav.). Analizuojamu laikotarpiu naujai užregistruotų atvejų 

piktybiniais navikais skaičius pakito nežymiai ir esminių skirtumų nesudarė. 

 



 
7 pav. Sergamumas piktybiniais navikais (naujai užregistruota  

susirgimų) Šilutės r. sav. 2010–2012 m. (1000 gyv.)  
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

Bendrasis sergamumo rodiklis parodo kiek per metus buvo užregistruotų visų ligos atvejų 

(naujų ir kartotinių), dėl kurių žmonės kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigas, ir tų metų vidutinio 

gyventojų skaičiaus santykis. Jis reiškia populiacijos suminį sergamumą visomis ligomis. 

2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje didžiausias sergamumas buvo kvėpavimo sistemos 

ligomis (422,47 atv. 1000 gyv.), kraujotakos sistemos ligomis (310,78 atv. 1000 gyv.) bei 

jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis (263,13 atv. 1000 gyv.). Tačiau lyginat su 

Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Kretingos rajono savivaldybės vidurkiais kraujotakos sistemos 

rodikliai tenkantys 1000 gyventojų yra mažiausi, o jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos 

ligos viršija lyginamųjų zonų rodiklius. Kvėpavimo sistemos sutrikimų mažiau nei Šilutėje yra 

Kretingos rajone (žr. 9 pav.). 

Taip pat Lietuvos, Klaipėdos apskrities ir Kretingos rajono savivaldybės sergamumo 

rodiklius viršija šių organų sistemų ligos: odos ir poodžio ligos, nervų sistemos ligos, virškinimo 

sistemos ligos, psichikos ir elgesio sutrikimai, kraujo ir kraujodaros ligos (žr. 8 pav.). 

 



 
8 pav. Bendrasis sergamumas (iš viso užregistruota ligų) 2012 m. (1000 gyv.)  
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 



Pastebima, kad 2010–2012 m. daugumos ligų atvejų skaičius turi tendencija didėti. Reikia 

atkreipti dėmesį į tai, kad nors kvėpavimo sistemos ligos sudaro didžiausią bendrojo sergamumo 

dalį, tačiau 2011–2012 m. pastebimas šių ligų atvejų sumažėjimą (žr. 9 pav.). 

 

 
9 pav. Bendrasis sergamumas (iš viso užregistruota ligų) Šilutės raj. 

 Sav. 2010–2012 m. (1000 gyv.)  
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 



 

Tuberkuliozė yra infekcinė liga, kurią sukelia tuberkuliozės mikobakterijos. Infekcijos 

šaltinis – asmuo, sergantis atvira plaučių tuberkulioze ir oro lašeliniu būdu skleidžiantis 

tuberkuliozės mikrobakterijas. Ši liga viena iš grėsmingiausių ir sunkiausių infekcinių ligų, kurios 

plitimo priežastys dažniausiai yra socialinės: blogos gyvenimo ir sanitarinės sąlygos, alkoholio 

vartojimas, nevisavertė mityba, gyventojų migracija, skurdas, narkotikų vartojimas, ŽIV infekcija, 

nepakankama besigydančių ligų kontrolė. 

TBC registro skelbiamais duomenimis 2011 m. Šilutės rajono savivaldybėje buvo 

užfiksuoti 53 tuberkuliozės sergamumo atvejai (118,54 atv. 100 000 gyv.), o 2012 m. jų buvo tik 30 

(68,8 atv. 100 000 gyv.). Šilutės rajono savivaldybėje ilgą laiką tuberkuliozės sergamumo rodiklis 

buvo vienas didžiausių Lietuvoje, o 2012 m. žymiai sumažėjo ir tapo beveik toks pat kaip Kretingos 

rajono savivaldybės analogiškas rodiklis. (žr. 10 pav.) 

 

 
10 pav. Sergamumo tuberkulioze dinamika 2010–2012 m. (100 000 gyv.) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras (TBC duomenys) 

 

 

Remiantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, sergamumas 

infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 2010–2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje buvo mažiausias 

lyginant su Kretingos rajono savivaldybe, Klaipėdos apskritimi ir Lietuvos rodikliais. 2011–2012 

m. šių ligų sergamumas sumažėjo 16,7 proc. (2011 m. buvo 3 963,32 atv. 100 000 gyv., o 2012 m. 

3 341,81 atv. 100 000 gyv.) (žr. 11 pav.). 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis 2011 m. Šilutės rajono savivaldybėje 

nebuvo užregistruotų susirgimų sifiliu ir AIDS. Tačiau užregistruoti 2 nauji ŽIV atvejai, o atvejų 

skaičius metų gale buvo 11,2 proc. didesnis nei 2011 m. ir siekė 21 atvejį (t.y. 48,59 atv. 100 000 

gyv.) (atitinkamai 2011 m. buvo 43,14 atv. 100 000 gyv.). Lyginat atvejų skaičių metų gale tenkantį 

100 000 gyv. su Klaipėdos apskritimi (161,06 atv. 100 000 gyv.) ir Lietuvos Respublikos rodikliais 

(69,32 atv. 100 000 gyv.) ŽIV atvejų skaičius Šilutės rajono savivaldybėje yra mažiausias.  

2012 m. taip pat užregistruotas 1 sergamumo gonorėja atvejis (2,3 atv. 100 000 gyv.) 

(2011 m. šios ligos atvejų nebuvo užregistruota) 

2011 m. Šilutės rajono savivaldybėje naujų chlamidiozės atvejų buvo 3, o 2012 m. jų išvis 

nebuvo užregistruota. 



 
11 pav. Sergamumo infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis dinamika 

 2010–2012 m. (100 000 gyv.) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

2012 m. sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais rodiklis Šilutės rajono savivaldybėje 

buvo 15 proc. didesnis nei Kretingos rajono savivaldybėje ir tiek pat didesnis, nei Klaipėdos 

apskrityje, bei 19,3 proc. didesnis nei Lietuvos analogiškas rodiklis (žr. 12 pav.).  

2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje iš viso užregistruoti 4 676 psichikos ir elgesio 

sutrikimų atvejai (107,2 atv.  1000 gyv.), iš jų 1 480 atvejai buvo nauji (33,9 atv. 1000 gyv.). 

 

 
12 pav. Bendrojo sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais dinamika  

2010–2012 m. (1000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 



 

2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje asmenų, sergančių traumomis, apsinuodijimais ar kt. 

išorinių priežasčių padariniais buvo 5 209 (11 939,3 atv. 100 000 gyv.).  

Šis rodiklis lenkia Kretingos rajono savivaldybės, Klaipėdos apskrities ir Lietuvos 

analogiškus rodiklius, ir turi tendenciją didėti (žr. 12 pav.). 

 

 
12 pav. Asmenų, kuriems užregistruota trauma, apsinuodijimas ar kt.  

išorinių priežasčių padariniai skaičius 2010–2012 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

Sveikatos priežiūros veikla ir ištekliai 

 

Pirminė sveikatos priežiūra – kompleksas priemonių, padedančių pasiekti norimą 

sveikatos lygį visoje šalyje. Jos tikslas – spręsti pagrindines asmens, bendruomenės ir visuomenės 

sveikatos problemas. PSP priemonės yra sveikatos propagavimas, mokymas, profilaktika, gydymo 

ir reabilitacijos paslaugos.  

Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinio (teisėtumo) audito 

ataskaitoje „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų“ nurodyta, kad 2012 m. sveikatos priežiūrai skirta 

165,4 tūkst. lt, o sveikatos ir sanitarijos specialiosioms rėmimo programoms finansuoti faktiškai 

buvo skirta 46 898 lt iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Vaikų sveikatos priežiūrai mokyklose skirta 

70,2 tūkst. lt iš Savivaldybės biudžeto ir 210,6 tūkst. lt iš Teritorinių ligonių kasų (PSDF). 

 2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikė 

4 viešosios PSP įstaigos ir 11 jų medicinos punktų, 5 privačios PSP įstaigos, 8 jų filialai ir 5 

medicinos punktai. 

Šilutės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose gydytojų skaičius yra 

gana stabilus (2012 m. siekia 22,21 gyd. 10 000 gyv.) Deja, šis rodiklis nesiekia šalies vidurkio, 

kuris 2012 m. buvo 45,6 gydytojo 10 000 gyv. Klaipėdos apskrities gydytojų skaičius tenkantis 

10 000 gyv. taip pat lenkia Šilutės rajono savivaldybės rodiklius, tik Kretingos rajone gydytojų 

skaičius mažesnis  už Šilutės rajono savivaldybėje (žr. 13 pav.). 

Remiantis higienos instituto duomenimis 2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje dirbo 96 

aktyvūs gydytojai, iš jų 95 praktikuojantys, 302 aktyvūs slaugytojai (įskaitant akušerius) (žr. 14 

pav.), 33 aktyvūs odontologai (žr. 15 pav.).  



2012 m. Respublikinio ir vietinio pavaldumo stacionaruose Šilutės rajono savivaldybėje 

buvo 440 lovų. 

2012 m. pas gydytojus buvo užregistruoti 328 446 apsilankymai (7,53 apsilankymai, 

tenkantys 1-am gyventojui), iš jų 44 790 apsilankymų buvo profilaktinio pobūdžio (13,6 proc. visų 

apsilankymų), apsilankymų namuose buvo 7 589 (2,3 proc. visų apsilankymų), mokamų 

apsilankymų buvo 18 436 (5,6 proc. visų apsilankymų). 

 

 
13 pav. Gydytojų skaičiaus dinamika  

2010–2012 m. (10 000 gyventojų ) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

 
14 pav. Slaugytojų (įskaitant akušerius) skaičiaus dinamika  

2010–2012 m. (10 000 gyventojų ) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 



 
15 pav. Odontologų skaičiaus dinamika  

2010–2012 m. (10 000 gyventojų ) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų 

skaičius buvo 6 525 (t.y. 149,56 atv. 1000 gyv.), tačiau šis rodiklis išliko mažesnis už Kretingos 

miesto savivaldybės (168,02 atv. 1000 gyv.), Klaipėdos apskrities (212,7 atv. 1000 gyv.) ir Lietuvos 

rodiklius (202,45 atv. 1000 gyv.) (žr. 16 pav.). Išlieka tendencija, kai Šilutės rajono savivaldybės 

greitosios medicinos paslaugų suteikimo skaičius yra mažiausias tarp lyginamųjų zonų. Taip pat 

pastebima, kad 2010–2012 m. laikotarpiu visose lyginamosiose zonose šis rodiklis turi tendenciją 

didėti. 

 

 
16 pav. Suteiktos greitosios pagalbos paslaugų apimtis  

2010–2012 m. (1000 gyv.) 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

 



Daugiausiai greitosios medicinos pagalbos paslaugų 2012 m. buvo suteikta ūmių 

susirgimų ir būklių atvejais (73,9 proc.), kiek mažiau nelaimingų atsitikimų atvejais (16,3 proc.) bei 

gimdyvių ir ligonių pervežimo atvejais (16,3 proc.) (žr. 17 pav.) 

 

 
17 pav. Greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų struktūra  

Šilutės r. sav. 2012 m. (proc.) 

Šaltinis: Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 



Socialinė – ekonominė būklė 

 

Socialiniai veiksniai veikia mūsų sveikatą, o nuo asmens ir visuomenės sveikatos 

priklauso socialinė gerovė. Susirgęs asmuo yra ne toks darbingas arba iš vis nedarbingas, jis 

nesukuria produkto ir praranda dalį galimų gauti lėšų. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Šilutės rajono savivaldybėje 

2012 m. buvo 248 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 559 vaikai (žr. 18 pav.). 

 

 
18 pav. Socialinės rizikos šeimos Šilutės r. sav. 2010–2012 m.  

(metų pabaigoje) (abs. sk.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys. 

Duomenys apie vaikų skaičių socialinės rizikos šeimose pagal 

savivaldybes už 2012 m. gali būti tikslinami. ) 

 

Nors socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius 2010–2012 m. pakito labai 

nežymiai ir esminių skirtumų nesudarė (žr. 18 pav.), tačiau socialinę paramą gaunančių asmenų 

skaičius Šilutės rajono savivaldybėje išaugo 22,5 proc. ir 2012 m. tokių asmenų buvo  4 979. 2010–

2012 m. 21,2 proc. padidėjo socialinei paramai skirtos išlaidos, kurios 2012 m. sudarė 12 879,5 

(tūkst.) (žr.19 pav.).  

 



 
19 pav. Socialinę paramą gaunantys asmenys ir paramai skirtos išlaidos  

Šilutės r. sav. 2010–2012 m. (abs. sk./tūkst.) 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.  

 

 

Registruotas nedarbas – tai bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis. 2012 m. 

registruotų bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų Šilutės rajono savivaldybėje buvo 

15,2 proc. ir lenkė analogišką lyginamųjų zonų rodiklį (žr. 18 pav.). 

 

 
18 pav. Registruoto nedarbo dinamika 2010–2012 m. (proc.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 



 

Socialinę - ekonominę būklę stipriai veikia gyventojų sergamumas, nes iš dalies darbingas 

arba nedarbingas asmuo negali atlikti darbo, taip yra parandamos lėšos. 

Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, Šilutės rajono 

savivaldybėje apmokėtų laikino nedarbingumo dienų skaičius, tenkantis vienam apdraustajam, 

2012 m. viršija Kretingos rajono savivaldybės, Klaipėdos apskrities ir Lietuvos rodiklius, tačiau 

pastebima, kad šis rodiklis sumažėjo 15,1 proc. 2012 m. 1-am apdraustajam Šilutės rajone teko 7,75 

apmokėtų laikinojo nedarbingumo dienų, atitinkamai Kretingos rajono savivaldybėje – 7,17, 

Klaipėdos apskrityje – 6,16, Lietuvoje – 5,86, (žr. 19 pav.) 

 

 
19. pav. Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų skaičiaus dinamika  

2010–2012 m. (abs. sk. 1-am apdraustajam) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras  

(Valstybinio socialinio draudimo fondo vadybos duomenys) 

 

 

Fiziniai aplinkos veiksniai 

 

Geriamasis vanduo. Gyventojų aprūpinimas saugiu ir kokybišku geriamuoju vandeniu – 

svarbus kiekvienos valstybės uždavinys siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. 

Šilutės rajono savivaldybėje centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu gyventojus 

aprūpina UAB ,,Šilutės vandenys”. 2012 m. ši bendrovė aprūpino vandeniu 32 065 gyventojus 

(2010 m.- 35 879 gyventojus), o prisijungusių prie centralizuotų nuotekų gyventojų buvo 23 766 

(2010 m. – 26 682 gyventojai) (žr. 2 lent.). UAB „Šilutės vandenys“ atestuota vandenų tyrimo 

laboratorija nuolatos vykdo Šilutės miesto ir rajono geriamojo vandens kokybės tyrimus. Kontrolė 

vykdoma pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Šilutės rajono valstybine maisto ir 

veterinarijos tarnyba. 2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje vandens tyrimų metu nerasta žarninių 

lazdelių (E. coli) ir (ar) žarninių enterekokų bei neaptikta cheminių (toksinių) medžiagų 

koncentracijos nustatytų ribinių verčių viršijimo, todėl galima daryti išvadą, kad šios bendrovės 

tiekiamas vanduo atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“. 



 

 

2 lentelė. Šilutės r. sav. gyventojams centralizuotai tiekiamas vanduo ir 

tvarkomos nuotekos 2012 m. (abs. sk.) 

Seniūnijos pavadinimas Gyventojų, naudojančių 

centralizuotai tiekiamą 

vandenį, skaičius* 

Gyventojų, prisijungusių 

prie centralizuotų nuotekų 

tinklų, skaičius 

Šilutės miestas 15 841 15 341 

Šilutė sen. 3 272 1 782 

Rusnė sen. 1 517 918 

Juknaičių sen. 1 741 1 050 

Usėnų sen. 775 289 

Saugų sen. 1 523 815 

Kintų sen. 861 659 

Švėkšnos sen. 1 731 1 690 

Ž. Naumiesčio sen. 2 244 815 

Vainuto sen. 1 355 283 

Katyčių sen. 481  0 

Gardamo sen. 724  124 

Iš viso: 32 065 23 766 

*gyventojų skaičius preliminarus 

Šaltinis: UAB „Šilutės vandenys“ 

 

Maudyklos. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje maudymosi sezono metas, prasideda 

birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d., nuo 2008 metų stebimas vandens telkinių vanduo maudyklų ir 

tų rekreacinių vietų, kurias yra pamėgę rajono gyventojai bei svečiai. 2012 m. Šilutės rajono 

savivaldybės maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių ir fizikinių – cheminių parametrų vertės 

neviršijo Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, 

reglamentuotų privalomų verčių. 

 

Oro kokybės rodikliai. Oro taršos poveikis sveikatai priklauso nuo teršalų tipo, 

koncentracijos kiekio aplinkoje, poveikio trukmės bei kiekvieno žmogaus individualaus jautrumo.  

2012 m. išmestų į orą teršalų kiekis, tenkantis 1-am kvadratiniam kilometrui, Šilutės 

rajono savivaldybėje padidėjo 28,5 proc., tačiau išliko mažesnis už Klaipėdos apskrities ir Lietuvos 

analogiškus rodiklius (žr. 20 pav.). 

 



 
20 pav. Išmestų teršalų kiekis tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui,  

2010–2012 m. (kg) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (Aplinkos apsaugos agentūros duomenys) 

 

Valstybinių programų vykdymas 

 

3 lentelė. Valstybinių profilaktikos programų įgyvendinimo rodikliai  

Šilutės r. sav. 2010–2012 m. (abs. sk.) 
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Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas: 

 

Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką 

paslaugų suteikimo skaičius 

1 291 1 796 1 432 

Urologo PSA paslaugų suteikimo skaičius 68 118 83 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos vykdymas: 

 

Atrankinės mamografinės patikros paslaugą teikiančių įstaigų 

skaičius 

10 10 10 

Informavimo paslaugos suteikimo skaičius 1 376 1 257 1 405 

Mamogramų atlikimo paslaugos suteikimo skaičius 1 396 1 154 1 314 

Mamogramų vertinimo paslaugos suteikimo skaičius 1 404 1272 1 327 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programos vykdymas: 

Gimdos kaklelio patikros paslaugą teikiančių įstaigų skaičius 9 9 9 

Informavimo paslaugos suteikimo skaičius 2 762 2 614 3 002 

Citologinio tepinėlio paėmimo paslaugos suteikimo skaičius 1 341 1 642 1 865 

Citologinio tepinėlio ištyrimo paslaugos suteikimo skaičius - - - 

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos vykdymas:  



Informavimo paslaugų apie širdies ir kraujagyslių ligų 

prevencijos programą paslaugų suteikimo skaičius 

3 067 3 666 3 745 

Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo 

paslaugų skaičius 

- - - 

Sergančiųjų diabetu ar metaboliniu sindromu širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslaugų skaičius 

- - - 

Vaikų skaičius, kuriems suteiktos vaikų dantų dengimo silantais 

skaičius 

662 1 025 1 070 

Šaltinis: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa 

 

Vaikų ir mokinių sveikata. 2012 m. Šilutės rajono savivaldybėje 0-17 m. vaikų, apsilankiusių 

ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose skaičius buvo 8 672. 1 036 vaikams buvo nustatyti 

regėjimo sutrikimai (11,9 proc. nuo apsilankiusių), 12 klausos defektai (0,1 proc. nuo 

apsilankiusių), 160 – skoliozė (1,8 proc. nuo apsilankiusių), 186- deformuojančios dorsopatijos (2,1 

proc. nuo apsilankiusių), 238 – nenormali laikysena (2,7 proc. nuo apsilankiusių) ir 5 - kalbos 

sutrikimai (0,1 proc. nuo apsilankiusių) (žr. 35 pav.). 

 

 
35. pav. Vaikų, sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais dalis  

Šilutės r. sav. 2012 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

2012 m. rugsėjo mėn. duomenimis Šilutės rajono savivaldybės mokiniai visi 100 proc. 

buvo profilaktiškai pasitikrinę sveikatą. Mokiniai daugiausiai turėjo regos sutrikimų (22 proc.), 

skeleto-raumenų sistemos sutrikimų (19,6 proc.) ir simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei 

laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur (9,8 proc.) (žr. 36 pav.). Sveikų mokinių Šilutės rajono 

bendrojo ugdymo mokyklose buvo 42,6 proc.  

Pagrindiniai regos sistemos sutrikimai buvo miopija (67,6 proc. visų regos sutrikimų) ir 

hypermetropija (9,4 proc.).  

Pagrindiniai skeleto-raumenų sistemos sutrikimai buvo skoliozė, kifozė, lordozė (16,4 

proc.) ir nenormali laikysena (66,6 proc.). 

Daugiausia sutrikimų iš simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių 

radinių, neklasifikuojamų kitur buvo širdies ritmo sutrikimai, širdies ūžesiai ir tonai (70,7 proc.). 

 



 
36 pav. Mokinių skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais  

Šilutės r. sav. 2012 m. rugsėjo mėn. (proc. nuo pasitikrinusių) 

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras  

 

 

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR 

STRATEGIJOS 

 

2013 m. Šilutės rajono savivaldybėje vykdytos valstybinės visuomenės sveikatos programos 

ir strategijos 

 

Eil. 

nr. 

Programos/strategij

os pavadinimas 

Tikslas Pasiekti rezultatai Įvykdytos priemonės 

1 Lietuvos 

nacionalinė 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 2006-

2013 m. strategija 

(Žin., 2005, Nr. 40-

1290 

Pagerinti Lietuvos 

gyventojų gyvenimo 

kokybę, ilginti 

gyvenimo trukmę – 

mažinti sergamumą, 

mirtingumą ir 

neįgalumą, ypač 

daug dėmesio skirti 

dažniausioms mirties 

Užtikrinta 

visuomenės 

sveikatos priežiūra, 

vykdytos 

prevencinės 

programos ir 

projektai 

Vykdytas 

visuomenės sveikatos 

stiprinimas bei 

stebėsena, vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūros 

įgyvendinimas 

(sveikatos priežiūra 

mokyklose) 



priežastims: 

nelaimingiems 

atsitikimams ir 

traumoms, širdies bei 

kraujagyslių ligoms, 

onkologiniams 

susirgimams, 

psichikos sveikatos 

sutrikimams. 

2 Maudyklų vandens 

kokybės stebėsenos 

2009-2011 metų 

programa (Žin., 

2009, Nr. 80-3344) 

Nustatyti ir prižiūrėti 

maudyklų vandens 

kokybę, siekiant 

išsaugoti ir pagerinti 

maudyklų būklę, 

sudaryti saugias 

sąlygas žmonių 

sveikatai 

Vykdyta maudymosi 

vietų vandens 

kokybės stebėsena ir 

užtikrintas 

besimaudančiųjų 

žmonių saugumas 

nuo per vandenį 

plintančių ligų. 

Atlikti maudyklų 

vandens kokybės 

tyrimai ir informuota 

visuomenė 

4 Vaikų sveikatos 

stiprinimo 2008–

2012 metų 

programa (Žin., 

2008, Nr. 104-

3979) 

Plėtoti vaikų sveika-

tos stiprinimą – 

ugdyti vaikams 

sveikos gyvensenos 

įpročius, užtikrinti 

vaikų sveika-tos 

stiprinimo 

prieinamumą visoje 

šalyje, gerinti jo 

kokybę, tam vienyti 

valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų, mokslo ir 

visuomenės 

pastangas. 

Vykdyta Sveikatos 

priežiūra mokyklose 

Pasiekti rezultatai 

pateikiami ataskaitos 

VI (2 p.), VIII 

skyriuose 

5 Nacionalinė 

narkotikų kontrolės 

ir narkomanijos 

prevencijos 2010–

2016 metų 

programa (Žin., 

2010, Nr. 132-

6720) 

 

Stabdyti ir mažinti 

neteisėtą narkotinių 

ir psicho-tropinių 

medžiagų bei jų 

pirmtakų 

(prekursorių) pasiūlą 

ir paklausą, 

narkomanijos 

plitimą, stiprinant 

asmens ir 

visuomenės švietimą, 

sveikatą ir saugumą. 

Parengta ir 

patvirtinta Šilutės 

rajono savivaldybės 

tarybos 2011-11-24 

sprendimu Nr. T1-

205 Šilutės rajono 

savivaldybės 

alkoholio, tabako, 

narkotikų vartojimo 

prevencijos ir 

kontrolės 2012-2014 

metų programa. 

Savivaldybės tarybos 

2011-09-29 

sprendimu Nr. T1-

146 sudaryta Šilutės 

rajono savivaldybės 

narkotikų kontrolės 

Įgyvendinant Šilutės 

rajono savivaldybės 

alkoholio, tabako ir 

narkotikų vartojimo 

prevencijos ir 

kontrolės 2012-2014 

metų programą 

suorganizavo 2 

Narkotikų kontrolės 

komisijos posėdžius, 

kuriuose susipažino 

su Psichoterapinės 

reabilitacijos centro 

„Gabrielius“ veikla 

bei Šilutės socialinių 

paslaugų centro 

teikiamomis 

paslaugomis, aptarė 



komisija ir patvirtinti 

nuostatai. 

siūlymą dėl nerūkymo 

zonų Šilutės mieste 

nustatymo, nagrinėjo 

ypatingų atvejų, 

susijusių su vaiko 

teisių pažeidimais, 

valdymo galimybes 

rajone bei Valstybės 

alkoholio ir tabako 

kontrolės politikos 

įgyvendinimo 

savivaldybėje 

galimybes. 

 

6 Asmenų, priskirtų 

širdies ir 

kraujagyslių ligų 

didelės rizikos 

grupei, atrankos ir 

prevencijos 

priemonių 

programa (Žin., 

2005, Nr. 145-

5288)  

Sumažinti 

sergamumą ūminiais 

kardiovaskuliniais 

sindromais, nustatyti 

naujus latentinių 

aterosklerozės būklių 

ir cukrinio diabeto 

atvejus, siekiant 

sumažinti pacientų 

neįgalumą ir 

mirtingumą dėl 

širdies ir 

kraujagyslių ligų. 

Vykdytos programos 

priemonės 

Paslaugą gavo 1 936 

asmenys. 

7 Priešinės liaukos 

vėžio ankstyvosios 

diagnostikos 

programa (Žin., 

2005, Nr. 152-

5617) 

Pagerinti ankstyvųjų 

priešinės liaukos 

vėžio stadijų 

diagnostiką, taikyti 

radikalius priešinės 

liaukos vėžio 

gydymo metodus, 

siekiant pailginti 

sergančiųjų 

išgyvenamumo 

trukmę bei sumažinti 

pacientų neįgalumą 

ir mirtingumą dėl 

šios ligos. 

Suteikta 

informavimo apie 

priešinės liaukos 

vėžio ankstyvąją 

diagnostiką ir PAS 

(prostatos specifinio 

antigeno) nustatymo 

paslauga 

Paslaugą gavo 868 

asmenys. 

8 Atrankinės 

momografinės 

patikros dėl krūties 

vėžio programa 

(Žin.,  2005, Nr. 

117-4249) 

Sumažinti Lietuvos 

moterų mirtin-gumą 

nuo krūties piktybinių 

navikų. 

Suteikta informavimo 

dėl krūties piktybinių 

navikų profilaktikos 

bei siuntimo atlikti 

mamografiją paslauga 

Paslaugą gavo 647 

asmenys. 

9 Gimdos kaklelio 

piktybinių navikų 

prevencinė 

Sumažinti  

Lietuvos 

moterų sergamumą 

Suteiktos 

informavimo bei 

citologinio tepinėlio 

Informavimo 

paslaugą gavo 1 344 

asmenys.  



programa (Žin., 

2004, Nr. 104-

3856) 

gimdos kaklelio 

piktybiniais navikais 

bei mirtingumą nuo 

šios ligos 

paėmimo paslauga Citologinio tepinėlio 

paėmimo paslaugą 

gavo 899 asmenys. 

10 Vaikų krūminių 

dantų silantinėmis 

medžiagomis 

programa (Žin., 

2005, Nr. 114-

4179) 

Vykdyti dantų 

ėduonies profilaktiką 

Padengti dantys 

silantinėmis 

medžiagomis 

Suteiktos paslaugos 

296 vaikams. 

11 Valstybinė 

pasirengimo gripo 

pandemijai 

programa (Žin., 

2008, Nr. 16-554; 

2010, Nr. 98-5096) 

Mažinti gripo 

pandemijos 

sukeliamą žalą 

visuomenės sveikatai, 

socialinius ir 

ekonominius 

nuostolius.  

 

Parengtas ir Šilutės 

rajono savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 2013 m. 

rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. A1-

1017,,Dėl 

pasirengimo gripo 

pandemijai Šilutės 

rajone 2013-2014 m. 

priemonių plano 

patvirtinimo“ 

patvirtintas 

Pasirengimo gripo 

pandemijai Šilutės 

rajone 2013-2014 m. 

priemonių planas 

Vykdytas savanorių 

gyventojų bei rizikos 

grupių skiepijimas 

sezonine gripo 

vakcina, asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigos apsirūpintos 

antivirusinių vaistų 

atsargomis, vykdyta 

švietėjiška veikla. 

12 Tuberkuliozės 

profilaktikos ir 

kontrolės 2011-

2014 metų 

programa (Žin., 

2010, Nr. 144-

7386) 

Iki 2014 m. sumažinti 

sergamumą TB ir 

mirtingumą, 

sustabdyti vaistams 

atsparios TB, 

įskaitant DAV TB, 

plitimą, sumažinti jos 

padarinius asmeniui 

ir visuomenei, kad 

2020 m. TB 

epideminiai rodikliai 

Lietuvoje susilygintų 

su Europos Sąjungos 

šalių vidurkio 

atitinkamais 

rodikliais. 

Parengta ir 

patvirtinta Šilutės 

rajono savivaldybės 

tarybos 2010-03-25 

sprendimu Nr. T1-

1306 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės 

tuberkuliozės 

profilaktikos ir 

kontrolės 2010-2015 

metų programos 

patvirtinimo“ Šilutės 

rajono savivaldybės 

tuberkuliozės 

profilaktikos ir 

kontrolės 2010-2015 

metų programa 

Vykdytas priverstinis 

pacientų sergančių 

tuberkulioze 

hospitalizavimas (10) 
vykdyta TB 

profilaktika, vykdyta 

švietėjiška veikla: 

informuoti 

gyventojai apie 

tuberkuliozės 

epidemiologinę būklę 

ir apsisaugojimo nuo 

jos būdus; užtikrintas 

sergančių TB 

pacientų gydymas 

(asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos), 

atlikti tuberkulino 

mėginiai. 

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR 

STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMAS 



 

Strategijos 

programa, projektas 

Tikslas Savivaldybė

s patvirtinti 

asignavimai 

(Lt) 

Panaudoti  

Asignavima

i (Lt) 

Pasiekti rezultatai 

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programa, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės 

2010-12-16 sprendimu Nr. T1-1614 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2011 - 2013 metų strateginio 

veiklos plano patvirtinimo“ 

Visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialioji programa 

(toliau – VSRSP) 

Gerinti Šilutės rajono 

savivaldybės gyventojų 

sveikatą ir gyvenimo 

kokybę 

154 804,0 111 442,37 Įgyvendintos 

visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios 

programos 

priemonės (8). 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

tuberkuliozės 

profilaktikos ir 

kontrolės 2010-2015 

metų programa 

Sumažinti tuberkuliozės 

paplitimą tarp Šilutės 

rajono savivaldybės 

gyventojų 

11 000,0 

(Visuome

nės 

sveikatos 

rėmimo 

specialioj

i 

programa 

(toliau – 

VSRSP) 

854,87 Suteiktos 5 

greitosios 

medicinos 

pagalbos 

paslaugos, 

pervežant 

pacientus 

priverstiniam 

hospitalizavimui. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

programa 

Sukurti nuolatinę Šilutės 

rajono savivaldybės 

gyventojų visuomenės 

sveikatos stebėseną, 

siekiant įvertinti rajono 

visuomenės sveikatos 

būklę, aktualius ją 

veikiančius veiksnius, 

sveikatos priežiūros 

organizavimo ir įstaigų 

veiklos rodiklius bei to 

pagrindu tinkamai 

formuoti vietinę 

sveikatos politiką 

2000,0 

(VSRSP 

lėšos) 

2000,0 Parengta Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

stebėsenos 2012 m. 

ataskaita. Ataskaita 

publikuota 

savivaldybės bei 

visuomenės biuro 

internetinėse 

svetainėse, išleistas 

informacinis 

leidinys. 

Maudyklų vandens 

kokybės stebėsenos 

ir paplūdimių 

priežiūros Šilutės 

rajone 2012-2014 

metų programa  

Šilutės rajono teritorijoje 

vykdyti sistemingus 

pagrindinių gamtinės 

aplinkos komponentų 

būklės stebėjimus, kad 

būtų gauta išsami 

informacija, kuria 

remiantis būtų galima 

valdyti aplinkos kokybę 

rajono savivaldybės 

teritorijoje -  vertinti ir 

prognozuoti aplinkos 

6000,0 

(VSRSP 

lėšos) 

3034,3 Atlikti maudyklų 

vandens kokybės 

tyrimai ir 

informuota 

visuomenė 

http://www.silute.lt/publ/tarybos/2010-12-16(49)/T1-1614.doc
http://www.silute.lt/publ/tarybos/2010-12-16(49)/T1-1614.doc


pokyčius bei galimas 

pasekmes, rengti 

atitinkamas 

rekomendacijas, planuoti 

neigiamo poveikio 

mažinimo programas bei 

planus ir įgyvendinti jose 

numatytas aplinkos 

apsaugos ir aplinkos 

tvarkymo priemones, 

užtikrinančias tinkamą 

gamtinės aplinkos 

kokybę . 

 

Kenksmingų 

aplinkos veiksnių 

visuomenės 

sveikatai poveikio 

mažinimo ir saugios 

aplinkos užtikrinimo 

programa 

Užtikrinti Savivaldybėje 

sanitarijos ir higienos 

taisyklių laikymąsi, kelti 

gyventojų gyvenimo 

kokybę, kuriant ir 

palaikant saugią ir švarią 

aplinką bei mažinant 

sveikatos problemas 

sukeliančių rizikos 

veiksnių poveikį. 

33 000,0 22 966,02 Vykdytas benamių 

gyvūnų gaudymas, 

karantinavimas, 

naikinimas ir globa 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

teritorijoje. 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

paslaugų vykdymas  

Užtikrinti visuomenės 

sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimą Šilutės 

rajono savivaldybės 

gyventojams 

179 000,0 

Lt 

179 000,0 

Lt 

Teiktos visuomenės 

sveikatos priežiūros 

paslaugos Šilutės 

rajono savivaldybės 

gyventojams bei 

vykdytos sveikatos 

priežiūros funkcijų 

paslaugos 

mokyklose. 

 

VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO 

SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 

DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ 

 

Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, patvirtinta Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimu Nr. T1-147 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“, kuri dalyvauja koordinuojant bei formuojant 

Savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos politiką, nustato Savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetines kryptis ir kt. Bendruomenės sveikatos 

tarybos darbą reglamentuoja Šilutės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 

nuostatai, patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. T1-945 ,,Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“. 

2013 metais visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektus, kuriems 

skirta 43 610,0 Lt. Minėtų projektų partneriais buvo Šilutės rajono savivaldybės Socialinis paramos 

skyrius, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, seniūnijos, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos 



komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės 

tuberkuliozės filialas, kt. Savivaldybės administracijos padaliniai.  

Įgyvendintas projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas Šilutėje: nuo ligų – „Šiaurietiškuoju 

ėjimu“ buvo įsigyta šiaurietiškojo ėjimo mokymo inventoriaus: šiaurietiškojo ėjimo lazdų. 

Įgyvendintas projektą „Ąžuolo paunksmėje“, skirtas psichikos sveikatos gerinimui. Projekto tikslas 

buvo – vaikų, pasižyminčių potrauminiu streso sindromu ir depresiškumu, psichikos sveikatos 

stiprinimas, streso įveikimo bei sveikatos metodų įgyvendinimas. 

Nevyriausybinių organizacijų atstovai aktyviai dalyvauja viešųjų asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybose. 

 

 

 

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Mokinių sveikatos priežiūra rajone vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės 

aktais bei Sveikatos priežiūros Šilutės rajono mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimu Nr. T1-1095 ,,Dėl sveikatos priežiūros Šilutės rajono 

mokyklose tvarkos aprašo“. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (ė) savo darbe vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos teisės aktais, Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

nuostatais, Biuro direktoriaus įsakymais, Darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais. 

2. Sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma pagal mokyklos sveikatos priežiūros veiklos 

planą, kurį rengia mokyklos administracija kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, 

atsižvelgdama į mokyklos poreikius ir vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros nacionalinius ir 

vietos prioritetus. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo planą tikrina Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros specialistas, o tvirtina Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

direktorius. 

3. Apibendrintą informaciją iš mokyklų pagal gydytojo išduotą pažymėjimą „Vaiko 

sveikatos pažymėjimus (forma Nr. 027-1/a) Biurui pateikia visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas, vykdantys mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose. Suvestinės duomenys yra kaupiami, 

lyginami ir atsižvelgiant į jų duomenis bus planuojamos veiklos priemonės.  

  

INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ 

 
Savivaldybės sprendimas 

dėl etatų įvedimo 

 

Už sveikatos priežiūros 

mokyklose paslaugų 

teikimą atsakinga (-os) 

institucija (-os) ar 

įstaiga (-os) 

Mokinių skaičius Mokinių skaičius 

Data, Nr. Skirtų 

etatų 

steigėja-

savivaldybė 

kitų 

steigėjų 

steigėja-

savivaldybė 

kitų 

steigėjų 

1 2 3 4 5 6 7 
2008-12-18 

Nr.T1-748 

 

2010-04-29 

Nr. T1-1354 

8,75 

 

 

3,75 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

Visuomenės sveikatos 

biuras 

 

29 

 

3 

 

5755 

 

933 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI 

 
Specialistų 

etatų skaičius 

Speciali

stų 

skaičius 

Specialistų pasiskirstymas pagal 

užimamą etatą 

Specialistų išsilavinimas 

(specialybė) 

1 ir 0,5- iki  pagal visuomenės slaugytoj kita 



daugiau 1,0 0,5 priedą sveikatos os 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7 8 9 
4,25 (gyvenamosiose 

vietovėse, turinčiose 

3 000 

ir daugiau 

gyventojų) 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

8,25 

(gyvenamosiose 

vietovėse, turinčiose 

mažiau kaip  

3 000 

gyventojų 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

- 

 

* 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) Panaudota lėšų paskirstymas (litais) 

Privalomojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas  

Savival 

dybės 

biudžetas 

Privalomojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas 

Savival 

dybės 

biudžetas 

darbo  

užmo 

kesčiui 

mokes 

čiams 

medika 

mentams 

(tvarslia 

vai) 

kitai  

veiklai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

169400,00 84700,00 84700,00 169400,00 84700,00 181648,66 56204,20 1412,47 14834,67 

 

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 

skaičius 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3240 858 1249 1133 4 797 25290 

 

Užregistruota 3240 mokinių, kurie apsilankė pas sveikatos priežiūros specialistą mokykloje, 

iš kurių 858 – pirmos pagalbos, 1249 – konsultacijos ir 1133 – dėl kitokio pobūdžio priežasčių.  

 Pirmosios pagalbos teikimo priežastys nebuvo sunkių sveikatos sutrikimo pobūdžio. 

Dažniausiai pasitaiko įvairūs nubrozdinimai, sumušimai, rankos riešo patempimai, čiurnos 

patempimai, kraujavimas iš nosies, galvos skausmai, dantų skausmai ir t.t.  

Suteiktų konsultacijų priežastys buvo labai įvairios, tai yra mokiniams suteiktos 

konsultacijos apie sveiką mitybą, imuninės sistemos stiprinimą, emocijų valdymą, rūkymo žalą, 

asmens higieną, lytinį brendimą ir t.t. 

Kitos apsilankymų priežastys dėl pedikuliozės patikros, bendrojo ugdymo mokyklų patalpų 

temperatūros, švaros, apšvietimo patikros, maitinimo sąlygų patikros. Mokinių tėvai buvo 



informuoti apie vaikų sveikatos sutrikimus ir kai kuriems buvo rekomenduojama kreiptis į bendros 

praktikos gydytoją. 

Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose vykdytos 4 programos, organizuoti 

797 renginiai įvairiomis temomis – sveikos mitybos, sveikatos saugos ir stiprinimo, fizinio 

aktyvumo, užkrečiamųjų ligų, rūkymo, alkoholio ir narkotikų prevencijos, psichikos sveikatos 

(smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.), aplinkos sveikatos, lytiškumo ugdymo, 

tuberkuliozės profilaktikos, ėduonies profilaktikos ir burnos higienos, kraujotakos sistemos ligų, 

traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos klausimais, onkologinių ligų profilaktikos klausimais ir 

kt. Renginiuose dalyvavusių mokinių skaičius – 25290.  

 

STATISTINIAI SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO ŠILUTĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE RODIKLIAI 

 

Sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma pagal mokyklos sveikatos priežiūros veiklos planą, 

kurį rengia mokyklos administracija kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, 

atsižvelgiant į mokyklos poreikius ir vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros nacionalinius ir 

vietos prioritetus. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo planą tvirtina Šilutės rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorius. 

Užtikrinant vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos švietimą mokyklose buvo vykdomos šios 

priemonės: 

 

1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai: 

1.1. skaityti 75 pranešimai, paskaitos ir pamokos; 

1.2. organizuotos 8 diskusijos, debatų ir kitų aktyvaus mokymo būdų; 

1.3. organizuota/dalyvauta 15 viešųjų renginių; 

1.4. parengtas 1 video-audiosiužetas; 

1.5. parengtų stendų, plakatų – 429; 

1.6. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 10. 

 

2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija: 

2.1. skaitytas 41 pranešimas, paskaita ir pamokos; 

2.2. organizuota 20 diskusijų debatų ir kitų aktyvaus mokymo būdų; 

2.3. organizuota/dalyvauta 6 viešuosiuose renginiuose; 

2.4. parengti stendai, plakatai – 23; 

2.5. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 5. 

 

3. Fizinis aktyvumas: 

3.1. skaityta 20 pranešimų, paskaitų ir pamokų; 

3.2. organizuotos 8 diskusijos, debatai ir kiti aktyvaus mokymo būdai; 

3.3. organizuota/dalyvauta 14 viešuosiuose renginiuose; 

3.4. parengti stendai, plakatai – 21; 

3.5. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 1. 

 

4. Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.): 

4.1. skaityta 14 pranešimų, paskaitų ir pamokų; 

4.2. organizuota 18 diskusijų, debatų ir kitų aktyvaus mokymo būdų; 

4.3. organizuota/dalyvauta 1 viešąjame renginyje; 

4.4. parengti stendai, plakatai – 18; 

4.5. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 2. 

 



5. Aplinkos sveikata: 

5.1. skaityti 43 pranešimai, paskaitos ir pamokos; 

5.2. organizuotos 5 diskusijos, debatai ir kiti aktyvaus mokymo būdai; 

5.3. suorganizuota/dalyvauta 3 viešuosiuose renginiuose; 

5.4. parengti stendai, plakatai – 22; 

5.5. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 2. 

 

6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija: 

6.1. skaityti 74 pranešimai, paskaitos ir pamokos; 

6.2. organizuota 19 diskusijų, debatų ir kitų aktyvaus mokymo būdų; 

6.3. organizuota/dalyvauta 10 kituose viešuose renginiuose; 

6.4. parengti stendai, plakatai – 35; 

6.5. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 9. 

 

7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija: 

7.1. skaityti 29 pranešimai, paskaitos ir pamokos; 

7.2. organizuota 10 diskusijų, debatų ir kitų aktyvaus mokymo būdų; 

7.3. organizuota/dalyvauta 5 viešuose renginiuose; 

7.4. parengti stendai, plakatai – 32; 

7.5. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 3. 

 

8. Tuberkuliozės profilaktika: 

8.1. skaityta 20 pranešimų; 

8.2. organizuota 1 diskusija; 

8.2. parengti stendai, plakatai – 18; 

8.3. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 4. 

 

9. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena: 

9.1. skaityti 147 pranešimai, paskaitos ir pamokos; 

9.2. organizuotos 3 diskusijos, debatai ir kiti aktyvaus mokymo būdai; 

9.3. organizuota/dalyvauta 2 viešuosiuose renginiuose; 

9.4. parengti stendai, plakatai – 48; 

9.5. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 12. 

 

10. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena: 

10.1. skaitytas 41 pranešimas, paskaitos ir pamokos; 

10.2. organizuota 10 diskusijų, debatų ir kitų aktyvaus mokymo būdų; 

10.3. organizuota/dalyvauta 2 viešuosiuose renginiuose; 

10.4. parengti stendai, plakatai – 14; 

10.5. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 2. 

 

11. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika: 

11.1. skaityta 13 pranešimų, paskaitų ir pamokų; 

11.2. suorganizuotos 8 diskusijos, debatai ir kiti aktyvaus mokymo būdai; 

11.3. organizuota/dalyvauta 2 viešuosiuose renginiuose; 

11.4. parengti stendai, plakatai –21; 

11.5. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 5. 

 

12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija: 

12.1. skaityti 48 pranešimai, paskaitos ir pamokos; 



12.2. organizuotos 4 diskusijos, debatai ir kitų aktyvaus mokymo būdai; 

12.3. organizuota/dalyvauta 2 viešuosiuose renginiuose; 

12.4. parengti stendai, plakatai –7; 

12.5. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 2. 

 

13. Onkologinių ligų profilaktika: 

13.1. skaityti 5 pranešimai, paskaitos ir pamokos; 

13.2. parengti stendai, plakatai –7. 

 

14. Kitos priemonės: 

14.1. skaityti 38 pranešimai, paskaitos ir pamokos; 

14.2. suorganizuotos 9 diskusijos, debatai ir kiti aktyvaus mokymo būdai; 

14.3. suorganizuota/dalyvauta 4 viešuosiuose renginiuose; 

14.4. parengti stendai, plakatai – 15; 

14.5. parengtų atmintinių, lankstinukų ir kitų leidinių pavadinimų skaičius – 4. 

 

 

 

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS 

FINANSAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltiniai Suma 

(tūkst.) 

Lt 

 Šilutės rajono savivaldybės lėšos iš viso: 410,3 

1.  Valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministeriją) 

59,9 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos: 

Visuomenės sveikatos lėšos biurui 

Visuomenės sveikatos lėšos mokykloms 

179,0 

94,3 

84,7 

3. PSDF biudžeto lėšos 169,4 

4.  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios lėšos 2,0 

 

 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

1. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras siekdamas užtikrinti Lietuvos 

nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2006-2013 metų strategijoje ir Valstybinėje 

visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007-2010 m. programoje, patvirtintoje 

Vyriausybės 2007-11-13 nutarimu Nr. 1228, numatytų priemonių įgyvendinimą numato vykdyti ir 

mokyti rajono gyventojus sveikos gyvensenos ir ją propaguoti, įgyvendinti savivaldybės ir 

valstybines tikslines sveikatos programas ir strategijas, vykdyti Šilutės rajono gyventojų sveikatos 

stebėseną, nustatyti didžiausias gyventojų sveikatos problemas, sveikatos rizikos veiksnius, 

pokyčius ir tendencijas, vykdyti vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, koordinuoti 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, bei sveikatos 

specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo mokyklose, veiklą. 

2. Tęsti Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną pagal Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-303 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsenos 2012-2014 metų programos patvirtinimo“. Tikslas – užtikrinti Šilutės rajono 



savivaldybės gyventojų visuomenės sveikatos stebėsenos sistemos veiklą, siekiant gauti išsamią 

informaciją apie rajono gyventojų sveikatos būklę, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas.  

3. Užtikrinti vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimą. 

4. Užtikrinti ES lėšomis finansuojamo projekto ,,Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro modernizavimas“ įgyvendinimą teikiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 

Savivaldybės gyventojams. 

5. Teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Pagėgių savivaldybei.  

6. Užtikrinti aplinkos veiksnių, turinčių įtakos gyventojų sveikatai bei gyvenimo kokybei, 

mažinimą bei gyventojų sveikatos stiprinimą. 

Šilutės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba nustatė 2012-2014 m. 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetus (2011-10-26 protokolas Nr. 1), 

kurie patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. 267 ,,Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės 2012-2014 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

patvirtinimo“: 

1. Sveika gyvensena ir jos įgūdžių ugdymas visuomenėje; 

2. Aplinkos sveikatinimas; 

3. Psichikos sveikatos gerinimas; 

4. Traumų ir kitų nelaimingų atvejų prevencija. 

 

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. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos  43 610,0 

2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

lėšos 

50 000,0 

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 35 488,0 

Iš viso lėšų 129 098,0 

 

  

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, 

Lt 

Panaudota 

lėšų, Lt 
planuo

ta 
įvykdyta 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Tuberkuliozės 

profilaktika 

1 4 4 11 000,0 854,87 

2 Visuomenės sveikatos 

stebėsenos programa 

1 1 1 2000,0 0,0 

3 Rekreacinių teritorijų 1 2 2 27 000,0 37 101,99 



sanitarinėms sistemoms 

nuomoti 

4 Kenksmingų aplinkos 

veiksnių visuomenės 

sveikatai poveikio 

mažinimo ir saugios 

aplinkos užtikrinimo 

programa 

1 9 9 33 000,0 22 966,02 

5. Maudyklų vandens 

kokybės stebėsenos ir 

paplūdimių priežiūros 

Šilutės rajone 2012-2014 

metų programa 

1   6000,0 3034,3 

6 Asociacijų, vykdančių 

sveikatinimo projektus ir 

programas, rėmimas 

1 5 5 43 610,0 43 610,0 

7 Visuomenės 

informavimas 

sveikatinimo klausimais 

1 1 1 1 488,0 1 716,69 

8. Kitos aplinkos 

sveikatinimo priemonės 

1 1 1 5 000,0  2 158,50 

Iš viso lėšų 129 098,0 111 442,37 

 

 

 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 Tuberkuliozės profilaktika Šilutės rajono 

savivaldybės 

gyventojai 

Suteiktos 5 greitosios 

medicinos pagalbos paslaugos, 

pervežant priverstiniam 

hospitalizavimui. 

2 Visuomenės sveikatos 

stebėsenos programos 

vykdymas 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

gyventojai 

Informacinių priemonių 

gaminimas, teikimas ir 

visuomenės informavimas apie 

Šilutės rajono savivaldybės 

gyventojų sveikatą. 

3 Rekreacinių teritorijų 

sanitarinėms sistemoms 

nuomoti 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

gyventojai ir svečiai 

Užtikrintas nuolatinėse ir 

laikinose žmonių susibūrimų 

vietose biotualetų įrengimas su 

aptarnavimu ir aprūpinimu 

visomis švaros priemonėmis. 



4. Kenksmingų aplinkos 

veiksnių visuomenės 

sveikatai poveikio mažinimo 

ir saugios aplinkos 

užtikrinimo programos 

vykdymas 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

gyventojai ir svečiai 

Organizuotas benamių gyvūnų 

sugavimas, paėmimas 

karantinavimui ir laikymui. 

 

5. Maudyklų vandens kokybės 

stebėsenos ir paplūdimių 

priežiūros Šilutės rajone 

2012-2014 metų programa 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

gyventojai ir svečiai 

Vykdyta 4-ių maudymosi vietų 

vandens kokybės stebėsena: 

vanduo laboratoriniams - 

cheminiai tyrimai. 

6. 

 

 

 

Asociacijų, vykdančių 

sveikatinimo projektus ir 

programas, rėmimas 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

gyventojai 

Parengta ir įgyvendinta 15 

projektų: sveikos gyvensenos, 

aplinkos sveikatinimo, 

psichikos sveikatos gerinimo 

7. Visuomenės informavimas 

sveikatinimo klausimais 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

gyventojai ir svečiai 

Maudymosi sezono metu 

vietinėje spaudoje informuota 

visuomenė apie maudymosi 

vandens kokybę. 

8. Kitos aplinkos sveikatinimo 

priemonės 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

gyventojai 

Užkirstas biologiškai aktyvių 

mikroorganizmų patekimas į 

geriamąjį ir gruntinį vandenį. 

 

 

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. Publikuota straipsnių 17 2 

2. Perskaityta paskaitų ir pranešimų 41 3 

3 Išleista informacinės medžiagos-

skrajučių, lankstinukų ir pan. 

1200 2 

4 Surengta renginių 11 3 

5 Mokymai, konsultacijos, 

diskusijos 

47 3 

   

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 ________________________ 

 

_____________________ 

 



 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


