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       PATVIRTINTA 

       Šilutės rajono savivaldybės 

       tarybos 2012 m. kovo 28 d. 

         sprendimu Nr. T1-701 

          

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2013 M. VEIKLOS PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Programoje iškeltas tikslas – pagerinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojų gyvenimo 

kokybę, ilginti gyvenimo trukmę, mažinti sergamumą, mirtingumą ir neįgalumą, ypač daug 

dėmesio skirti dažniausioms mirties priežastimis: širdies bei kraujagyslių ligomis, 

onkologiniams, lėtiniams plaučių susirgimams, nelaimingiems atsitikimams ir traumoms, 

psichikos sveikatos sutrikimams, vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos mokymui ir sveikatos 

stiprinimui. 

2. Visuomenės sveikatos biuro 2013 m. veiklos programa (toliau – Programa) parengta 

vadovaujantis: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr. 55-1049; 2008, 

Nr. 113-4290) 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu 

(Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 

įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-2331; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos visuomenės 

sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3022; 2008, Nr. 113-4290), 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, 

Nr. 64-2455), Lietuvos nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros 2006 – 2013 metų 

strategijos įgyvendinimo priemonių 2009 – 2013 metų plane (toliau – Strategija), patvirtintame 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 111 (Žin., 2009 Nr. 22-

854), numatytą 1.2 priemonę „Įgyvendinti tikslines visuomenės sveikatos stiprinimo ir 

profilaktikos priemones savivaldybėse“ ir kitais teisės aktais. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

3. 2012 m. pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyveno 44 160 gyventojų. Per ketverius 

pastaruosius metus gyventojų sumažėjo 8 406, o tai atitinka 16 procentų. Moterų buvo 2 642-iem 

daugiau negu vyrų. 2012 m. kaimiškosiose savivaldybės vietovėse gyventojų buvo 1,5 karto 

daugiau nei miesto gyventojų (atitinkamai 26 733 kaimo  ir 17 427 miesto gyventojai). 

Neigiamus gyventojų skaičiaus pokyčius galima sieti su neigiamu migracijos saldo ir neigiamu 

natūraliu gyventojų prieaugiu. 

4. Mažėjant gyventojų skaičiui pastebima, kad kinta gyventojų sudėtis. 2009-2011 m. 

laikotarpiu gyventojų (0-15 m. amžiaus) sumažėjo 2 144 (21,26 proc.). Darbingo amžiaus 

gyventojų sumažėjo 6 612 gyventojų (19,72 proc.). Gyventojų skaičiaus didėjimas stebimas tik 

pensinio amžiaus gyventojų grupėje, kurioje 2009-2012 m. laikotarpiu gyventojų padaugėjo 350 

(3,9 proc.).  

5. Nuo 2009 m. vyrų vidutinis amžius pailgėjo 2,7 m. ir 2012 m. pradžioje siekė 35,6 m. 

Atitinkamai moterų amžius 2012 m. pradžioje buvo 42,5 m., t.y. 3,2 m. ilgesnis, nei 2009 m. 

6. 2011 m. Šilutės rajono savivaldybėje gimė 576 kūdikiai. Lyginant gimstamumą, 

tenkantį 1000-iui gyventojų, pastebima, kad šis rodiklis 2011 m. (Šilutės raj. sav. 11,7 gimusiojo 

1000 gyv.) lenkia Kretingos rajono savivaldybės (11,2 gimusiojo 1000 gyv.), Klaipėdos 

apskrities (11,4 gimusiojo) ir Lietuvos Respublikos (10,7 gimusiojo 1000 gyv.) rodiklius. 

7. 2011 m. Šilutės rajono savivaldybėje mirė 644 gyventojai. 2011 m. mirtingumo 

rodiklis, tenkantis 1000 gyventojų nežymiai išaugo ir buvo didesnis už Kretingos rajono 
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savivaldybės (12,5 mirusiojo 1000 gyv.), Klaipėdos apskrities (12,1 mirusiojo 1000 gyv.) ir 

Lietuvos Respublikos rodiklius (12,7 mirusiojo 1000 gyv.).  

8. 2009 m. kūdikių mirtingumas siekė 7,4 mirusiojo 1000 gimusių, 2010 m. – 3,9 

mirusiojo 1000 gimusių, o 2011 m. – 6,9 mirusiojo 1000 gyv. Galima daryti išvadą, kad kūdikių 

mirtingumas Šilutės rajono savivaldybėje yra mažas. Absoliučiais skaičiais 2009 m. mirė 4 

kūdikiai, 2010 m. - 2 ir 2011 m. - 4.  

9. Daug metų Šilutės rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje didžiausias mirusiųjų 

skaičius yra dėl kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų ir išorinių mirties priežasčių.  

10. 2011 m. Šilutės rajono savivaldybės vaikų (0-17 m.) sergamumas buvo 2 586,7 / 1000 

vaikų, o suaugusiųjų – 1 982,8 / 1000 suaugusiųjų. Vaikų sergamumas didesnis už suaugusiųjų 

net 23,34 proc. 

11. 2011 m. Šilutės ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose apsilankė 9 148 vaikai. 

Dažniausiai apsilankiusieji vaikai (0-17m.) turi regėjimo sutrikimų (12,5 proc. visų 

apsilankiusių), iš jų didesnė dalis 7-17 m. vaikai. 

12. Atliekant mokinių sergamumo analizę, remiantis Vaiko sveikatos pažymėjimais, 

nustatyta, kad kiekvienais metais Šilutės bendrojo lavinimo mokyklose mokinių skaičius mažėja, 

2012 m. mokosi 5 867 mokiniai (22,3 proc. mažiau nei 2011 m.) ir visi jie profilaktiškai 

pasitikrinino sveikatą. 2012 m. pagrindinei fizinio ugdymo grupei priklausė 89,3 proc. mokinių, 

parengiamajai grupei – 6,1 proc., specialiajai – 3,4 proc., atleistų nuo kūno kultūros mokinių -  

1,2 proc. 82,1 proc. mokinių turi normalų KMI, 12 proc. per mažą, 4,4 proc. mokinių turi 

antsvorį ir 1,5 proc. yra nutukę. 

13. Dažniausiai pasitaikantys sveikatos sutrikimai tarp Šilutės rajono bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių yra šie: regos sutrikimai (22 proc.), skeleto-raumenų (19,6 proc.), simptomų, 

požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių neklasifikuojamų kitur sutrikimai 

(9,8 proc.), kvėpavimo sistemos sutrikimai (6,4 proc.), dantų ligos (5,8 proc.), kraujotakos 

sistemos sutrikimai (5,5 proc.). Kraujotakos sistemos, skeleto-raumenų sistemos ir regos 

sutrikimų atvejų skaičius mažėja, o nervų ir kvėpavimo sistemos atvejų – daugėja. 

14. Sveikų mokinių Šilutės rajono savivaldybė bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 

2 232 (38 proc. visų mokinių). Atitinkamai kokių nors sveikatos sutrikimų turi 3 635 mokiniai 

(62 proc.) 

15. 1  12 (20,7 proc.) Vaiko sveikatos pažymėjimų užpildyta nepilnai arba neteisingai. 

16. 2011 m. Šilutės rajono savivaldybėje buvo užfiksuoti 53 tuberkuliozės sergamumo 

atvejai, tai yra 7 atvejais mažiau nei 2010 m. ir 11 atvejų daugiau nei 2009 m. Šilutės rajono 

savivaldybėje sergamumas tuberkulioze yra vienas didžiausių Lietuvoje (daugiau serga tik 

Molėtų rajone, 110 atv. 100 000 gyv.) ir viršija šalies rodiklių vidurkį beveik 56 procentais. 

17. Šilutės rajono savivaldybėje 2009-2011 m. sergamumas priklausomybės ligomis buvo 

didžiausias lyginant su Kretingos rajonu, Klaipėdos apskritimi ir Lietuvos Respublika. 2011 m 

Kretingos rajone sergamumas priklausomybės ligomis buvo mažesnis net 10 kartų (atitinkamai 

Šilutės rajone – 166,4 atv. 100 000 gyv., Kretingos rajone – 16 atv. 100 000 gyv.).  

18. Sergamumas narkomanija Šilutės rajono savivaldybėje nuo 2009 m. stipriai sumažėjo 

(nuo 19,1 atv. 100 000 gyv. 2009 m. iki 2 atv. 100 000 gyv. 2010 m. ir 2011 m.). 2011 m. 

sergamumas narkomanija Šilutės rajone mažesnis už Klaipėdos apskrities ir Lietuvos 

Respublikos rodiklius, tik Kretingos rajone 2009-2011 m. laikotarpiu sergamumo narkomanija 

atvejų neužregistruota nei vieno. 

19. 2011 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. 2011 m. Šilutės rajono savivaldybėje PSP įstaigose buvo prisirašę 49 069 

asmenys, tai 3 954 asmenimis mažiau nei 2009 m. ir 3 643 mažiau nei 2010 m. (atitinkamai 2009 

m. – 53 023, 2010 – 52 712 ir 2011 – 49 069). Daugiausiai prisirašiusių asmenų yra UAB 

,,Šilutės medicinos centras“ (12 164 asmenys), UAB ,,Šilutės šeimos gydytojų centras“ (10 003), 

VŠĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras (9 496) ir UAB ,,Sveikatos darna“ (8 281). 

20. 2011 m. Šilutės rajono savivaldybėje dirbo 94 aktyvūs gydytojai, iš jų 93 

praktikuojantys, 297 aktyvūs slaugytojai (įskaitant akušerius), 33 aktyvūs odontologai. Lovų 
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skaičius nepakito ir taip pat kaip 2010 m. išliko 445, nors 2009 m. jų buvo 460. Per 2011 m. pas 

gydytojus buvo 324 891 apsilankymas (6,59 apsilankymai, tenkantys 1-am gyventojui), iš jų 

42 051 apsilankymas buvo profilaktinio pobūdžio (12,9 proc. visų apsilankymų), apsilankymų 

namuose buvo 8 073 (2,5 proc. visų apsilankymų), mokamų apsilankymų buvo 18 241 (5,6 proc 

visų apsilankymų). Apsilankymų pas odontologus skaičius turi tendenciją didėti ir 2011 m. siekia 

44 365 apsilankymus (0,9 apsilankymų 1-am gyventojui), o 2009 m. apsilankymų skaičius buvo 

37 033 (0.71 apsilankymas 1-am gyventojui). 

21. 2011 m. Šilutės rajono savivaldybėje greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų 

skaičius buvo 6 740 (t.y. 136,8 atv 1000 gyv.), tačiau šis rodiklis išliko mažesnis už Kretingos 

miesto savivaldybės (155,5 atv. 1000 gyv.), Klaipėdos apskrities (196,88 atv. 1000 gyv.) ir 

Lietuvos rodiklius (205,93 atv. 1000 gyv.).  

22. Šilutės rajono savivaldybėje 2011 m. buvo 244 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 

562 vaikai. Socialines pašalpas gavo 4 629 asmenys. Iš savivaldybės biudžeto mokamų 

vienkartinių pašalpų socialiai remtiniems asmenims buvo išmokėta 463 asmenims, tai sudarė 43 

300 lt. 

23. Per 2011 m. Šilutės rajono savivaldybėje užregistruoti 5 425 bedarbiai, iš jų 3 208 

vyrai ir 2 217 moterų.  

24. 2011 m. 1-am apdraustajam Šilutės rajone teko 9,13 apmokėtų laikinojo 

nedarbingumo dienų, atitinkamai Klaipėdos apskrityje – 6,13, Lietuvoje – 5,51 diena, tik 

Kretingos rajone rodikliai buvo panašūs – 9,52 dienos 1-am apdraustajam. 

25. Šilutės gyventojams centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitinka 

Higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“. 

26. Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, Šilutės rajono savivaldybėje 

kasmet mažėja sunaudojamo vandens kiekis. 18,93 proc. vandens sunaudojama ūkio ir buities 

reikmėms (1 021 000 m
3
). Energetikos reikmėms sunaudojamo vandens kiekis sudaro tik 0,78 

proc. viso sunaudojamo vandens (42 000 m
3
). 

27. Kaip ir sunaudojamo vandens, taip ir nuotekų, išleistų į paviršinius vandenis, kiekis 

Šilutės rajono savivaldybėje mažėja ir 2011 m. sudaro 5 916 000 m
3
. 53,65 proc. visų nuotekų 

sudarė nuotekos, kurių nereikia valyti, 45,77 proc. išvalytos nuotekos ir 0,37 proc. nepakankamai 

išvalytos nuotekos. Pastebima, kad sparčiai mažėja nuotekų kiekis, kurių nereikia valyti, didėja 

kiekis nuotekų, kurios išvalomos iki normų ribų, ir mažėja nepakankamai išvalytų nuotekų. 

28. 2011 m. maudyklų vandens kokybės rodikliai neatitiko higienos normos reikalavimų 

tris  kartus. Rodikliai normas viršijo Kuršių mariose (ties Kintais) dėl trumpalaikės 

mikrobiologinės taršos. 

29. 2009-2011 m. laikotarpiu išmestų į orą teršalų kiekis, tenkantis 1-am gyventojui, 

sumažėjo net 37,2 proc., 2011 m. triukšmo matavimai atlikti 27-iose taškuose (tyliųjų viešųjų 

zonų) Šilutės mieste ir Savivaldybės teritorijoje, 2011 metais 27 taškuose buvo atlikti 

ekvivalentinio ir maksimalaus triukšmo lygio matavimai. Ekvivalentinis ir maksimalus triukšmo 

lygiai buvo matuojami dienos, vakaro ir nakties metu. Nustatyta, kad dienos metu 1 taške 

ekvivalentinis triukšmas viršijo leistiną normą, o maksimalus triukšmas viršijo leistiną normą 

dienos metu 6 taškuose, vakaro – 1 taške, nakties – 2 taškuose.  

30. Jau keletą metų Šilutės rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, yra vykdomas 

valstybių profilaktikos programų įgyvendinimas. 2011 m. buvo suteiktos 1 257 informavimo 

paslaugos dėl krūties vėžio, 2 642 dėl gimdos kaklelio vėžio ir 1 796 dėl prostatos vėžio. 

Suteiktų citologinio tepinėlio paėmimo paslaugų skaičius 1 642, o silantais padengti dantys 2011 

m. net 1 025 vaikams (35,4 proc. daugiau, nei 2010 m.). 

31. 2009-2011 m. laikotarpiu padaugėjo mirčių dėl kraujotakos sistemos sutrikimų ir 

infekcinių ligų, tačiau sumažėjo dėl išorinių mirties priežasčių, virškinimo sistemos ligų ir 

kvėpavimo sistemos ligų. Mirčių dėl piktybinių navikų skaičius išliko panašus. 2009-2011 m. dėl 

piktybinių navikų daugiau mirė vyrų nei moterų (2011 m. 62,6 proc. mirusiųjų dėl piktybinių 

navikų buvo vyrai, 37,4 proc. moterys), dažniausiai mirė vyresni kaip 65 m. amžiaus gyventojai.  

32. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenimis 2011 m. pirmą kartą 0-55 

proc. darbingumo lygis buvo nustatytas 375 darbingo amžiaus asmenims bei 29 vaikams buvo 
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nustatytas neįgalumas (10 iš jų neįgalumo lygis vidutinis, 19 - lengvas). Darbingo amžiaus 

asmenims  žemas darbingumo lygis dažniausiai buvo nustatytas dėl nervų sistemos ligų (109 

atvejai) ir jungiamojo audinio ir skeleto - raumenų sistemos ligų (101 atvejis). Vaikų neįgalumą 

dažniausiai lėmė psichikos ir elgesio sutrikimai bei protinis atsilikimas. 

33. proc. mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių sudaro tyčiniai susižalojimai - 

savižudybės. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad savižudybių skaičius, tenkantis 100 000 

gyventojų, Šilutės rajone žymiai didesnis nei analogiški Klaipėdos apskrities ir Lietuvos 

Respublikos rodikliai. Nors savižudybių skaičius sumažėjo, lyginat su 2010 m., tačiau išliko 

pavojingai aukštas. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

23. Programos tikslas: pagerinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę, 

ilginti gyvenimo trukmę, mažinti sergamumą, mirtingumą ir neįgalumą, ypač daug dėmesio skirti 

dažniausioms mirties priežastims: širdies bei kraujagyslių ligoms, onkologiniams, lėtiniams 

plaučių susirgimams, nelaimingiems atsitikimams ir traumoms, psichikos sveikatos sutrikimams, 

vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos mokymui ir sveikatos stiprinimui. 

24. Uždaviniai: 

24.1. Stiprinti ir gerinti visuomenės sveikatos priežiūrą Šilutės rajono savivaldybėje; 

24.2. Vykdyti Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną; 

24.3. Didinti rajono gyventojų informuotumą apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką; 

24.4. Didinti gyventojų informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ligų situaciją Šilutės 

rajono savivaldybėje; 

24.5. Vykdyti  Šilutės rajono savivaldybės patvirtintas visuomenės sveikatos programas; 

24.6. Stiprinti Šilutės rajono savivaldybės mokinių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

 

IV. PROGRAMOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšos; 

26. Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos; 

27. Privalomojo sveikatos draudimo lėšos; 

28. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialiosios programos lėšos; 

29. Projektinės lėšos; 

30. Kiti šaltiniai. 

 

V. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

31. Suaugusių gyventojų sveikatos būklės pokyčiai; 

32. Mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklės pokyčiai; 

33. Suteiktų pirminės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų skaičius Šilutės rajono 

savivaldybės bendrojo lavinimo ugdymo įstaigoms; 

34. Šilutės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenės 

pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis; 

35. Suteiktų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų skaičius suaugusiems Šilutės 

rajono savivaldybės gyventojams; 

36. Šilutės rajono savivaldybės gyventojų pasitenkinimas visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugomis; 

37. Šilutės rajono savivaldybės gyventojų informuotumo lygis; 

38. Atliktų visuomenės sveikatos tyrimų skaičius. 

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI 
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39. Padidės gyventojų informuotumas sveikatos klausimais. 

40. Šilutės rajono savivaldybės gyventojai teigiamai vertins Visuomenės sveikatos biuro 

paslaugas. 

41. Šilutės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenės teigiamai 

įvertins teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

42. Pagerės Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro paslaugų kokybė; 

43. Padaugės teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų  Šilutės rajono 

savivaldybės gyventojams. 

 

VII. PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Plano uždaviniai: 

1. Stiprinti ir gerinti visuomenės sveikatos priežiūrą Šilutės rajono savivaldybėje; 

2. Vykdyti Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną; 

3. Didinti savivaldybės gyventojų informuotumą apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką; 

4. Didinti gyventojų informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ligų situaciją Šilutės rajono 

savivaldybėje; 

5. Vykdyti Šilutės rajono savivaldybės patvirtintas visuomenės sveikatos programas; 

6. Šilutės rajono savivaldybės mokinių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 

Eil. Nr. Veikla Laikotarpis 
Vertinimo 

kriterijai 

1. 

Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje organizuojant ir 

vykdant visuomenės sveikatos mokymą, propoguojant visuomenės sveikatą 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir 

kontrolės, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo temomis 

1.1 
Renginiai, skirti „Sveikatingumo mėnesiui“ 2013 m. I ketvirtis Dalyvių 

skaičius 

1.2 
Pamokos vaikams apie asmens higieną 2013 m. I ketvirtis Pamokų 

skaičius 

1.3 

Mokslinė-praktinė konferencija, skirta 

tuberkuliozės plitimo mažinimui. (Sveikatos 

priežiūros specialistams, socialiniams 

darbuotojams, švietimo darbuotojams, rajono 

politikams ir kt.) 

2013 m. I 
ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.4 

Nacionalinis renginys– „Sveikatą stiprinančių 

mokyklų banga per Lietuvą“, skirtą Lietuvos 

įsijungimo į Europos sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklą 20-osioms metinėms paminėti 

2013 m. I-

IV ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.5 

Konferencija „Sveika mityba ir gera fizinė 

sveikata“ skirta balandžio 7 d. – „Pasaulinė 

sveikatos diena“ paminėti 

2013 m. II 

ketvirtis. 

Dalyvių 

skaičius 

1.6 
Renginiai, skirti gegužės 10 d. – „Judėjimo 

sveikatos labui dienai“ paminėti 

2013 m. II 
ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.7 
Renginys, gegužės 31 d. – Pasaulinė diena be 

tabako 

2013 m. II 
ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.8 
Akcija „Gimiau nerūkantis, nerūkanti“ 2013 m. II 

ketvirtis. 

Dalyvių 

skaičius 

1.9 
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

darbuotojų spartakiada 

2013 m. II 
ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.10 
Konferencija „Sveikatą stiprinančios aplinkos 

kūrimas“ 

2013 m. II 
ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 
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1.11 

Parengti ir išleisti atmintines pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigų lankytojams sveikos 

gyvensenos skatinimo, ligų ir traumų 

prevencijos, aplinkos veiksnių poveikio sveikatai 

temomis 

2013 metų 

II ketvirtis 

Atmintinių 

tiražas 

1.12 

Pamokos vaikams „Sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo ugdymas mokykloje“ 
2013 m. II-IV 

ketvirtis 
 

Pamokų, 

diskusijų 

skaičius 

1.13 
Informacijos sklaida „Būkime atsargūs prie 

vandens“ 
2013 m. II-III 
ketvirtis 

Informacijos 

skaičius 

1.14 
Organizuojami užsiėmimai Kintų „Vėtrungės“ 

poilsiavietėje 
2013 m. II-III 
ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.15 
Akcija „Būkim saugūs visur ir visada“ Šilutės r. 

sav. Bendrojo ugdymo įstaigose 

2013 m. III 
ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.16 

Bendrojo ugdymo mokyklose mitybos pagrindų 

mokymo renginių ciklas „Išskirtinės kokybės 

vaisiai ir daržovės iš ūkininkų daržo ant mokinių 

pietų stalo“ 

2013 metų 

III ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.17 

Socialinės reklamos kūrybinės dirbtuvės 

jauniesiems menininkams, kuriose bus kuriami 

sveikos gyvensenos prekiniai ženklai alkoholio ir 

tabako vartojimo prevencijos, sveikos mitybos ir 

fizinio aktyvumo skatinimo temomis 

2013 metų 

III ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.18 
Parengti Šilutės rajono asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų veiklos analizę 

2013 m. III 

ketvirtis 

Informacijos 

skaičius 

1.19 

Konferencija Tarptautinei pagyvenusių žmonių 

dienai paminėti „Rinkimės sveikesnį gyvenimo 

būdą“ 

2013 m. IV 
ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.20 

Projektas  „Sveikesnio pasirinkimo link“, kurio 

tikslas – kompleksinis mokytojų, mokinių, virėjų 

ir kitų asmenų švietimas sveikos gyvensenos 

temomis dešimtyje mokyklų, pritaikant 

bandomajame projekte įgytą patirtį 

2013 metų 

IV ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.21 
Konkursas „Sveiki mano dantukai“ 2013 m. IV 

ketvirtis 
Dalyvių 

skaičius 

1.22 
Konferencija „Vaikai per tėvus, tėvai per vaikus“ 2013 m. IV 

ketvirtis 
Dalyvių 

skaičius 

1.23 
Renginiai, skirti gruodžio 1 d. „Pasaulinei AIDS 

dienai“ paminėti 

2013 m. IV 
ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.24 
Fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai 

(šiaurietiško ėjimo užsiėmimai ir pan.) 

2013 m. I-IV 

ketvirtis 
Dalyvių 

skaičius 

1.25 

Populiarinanti aktyvaus poilsio ir sveikatingumo 

(dviračių, pėsčiųjų, vandens ir kita) turistinius 

maršrutus per savivaldybės turizmo informacijos 

centrą 

2013 m. I-IV 
ketvirtis 

Dalyvių 

skaičius 

1.26 

Stiprinti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį 

sveikatinimo veikloje siekiant gerinti rajono 

gyventojų sveikatą 

2013 m. I-IV 
ketvirtis 

Informacijos 

skaičius 

2. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas), organizuojant, 

vykdant ir vertinant visuomenės ir jos grupių sveikatos būklę, jos kitimo 

dinamiką, aplinkos ir socialinius, ekonominius, psichosocialinius veiksnius, 

gyvenseną bei jų ryšį su sveikata, sveikatos priežiūros sistemos raidą 

2.1 Surinkti rodiklius ir duomenis apie Šilutės rajono Kasmet, I-III Stebėsenos 
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savivaldybės gyventojų demografinę situaciją, 

socialinę ekonominę situaciją, sveikatos būklę 

ketvirtis rodiklių 

skaičius 

2.2 Analizuoti gyventojų sveikatos stebėsenos 

duomenis, palyginti juos su kitomis savivaldybės 

ir šalies rodikliais 

Kasmet, IV 

ketvirtis 

Stebėsenos 

rodiklių 

skaičius 

2.3 Surinkti rodiklius ir duomenis apie Šilutės rajono 

savivaldybės  sveikatos priežiūros įstaigų veiklą 

ir išteklius 

Kasmet, I-III 

ketvirtis 

Stebėsenos 

rodiklių 

skaičius 

2.4 Analizuoti rodiklius ir duomenis apie Šilutės 

rajono savivaldybės  sveikatos priežiūros įstaigų 

veiklą ir išteklius bei galimą jų įtaką gyventojų 

sveikatos būklei. 

Kasmet, IV 

ketvirtis 

Stebėsenos 

rodiklių 

skaičius 

2.5 Parengti  pranešimus apie visuomenės sveikatos 

stebėsenos rezultatus Šilutės rajono savivaldybės 

gyventojams ir publikuoti juos vietinėje 

spaudoje, Šilutės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro bei Šilutės rajono 

savivaldybės internetinėje svetainėje 

2014 m. I 

ketvirtis 

Savivaldybės 

visuomenei 

(informacijos 

skelbimas 

internete) 

2.6 Parengti ataskaitą apie Šilutės rajono 

savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir ją 

pateikti Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui 

2014 m. I 

ketvirtis 

Laiku 

parengta 

ataskaita 

2.7 Pristatyti ataskaitą apie Šilutės rajono 

savivaldybės gyventojų sveikatos būklę 

bendruomenės sveikatos tarybai ir visuomenei 

Kasmet, IV 

ketvirtis 

Parengtų 

pranešimų 

skaičius 
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