
 

Vykdyti kryptingą visuomenės sveikatinimo veiklą. 

Įgyvendinant šį uždavinį, vykdomos priemonės: 

Sveikatinimo programų finansavimas – remiami sveikatos priežiūros įstaigų, ugdymo įstaigų, 

bendruomenių, draugijų, klubų ir kitų visuomeninių organizacijų, dalyvaujančių visuomenės ir 

aplinkos sveikatinimo procese, visuomenės sveikatinimo projektai. Projektus, kurie bus 

finansuojami, atrenka Bendruomenės sveikatos taryba. 

Mokinių sveikatos priežiūra Jurbarko rajono teritorijoje rūpinasi keturios asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos, kurios aptarnauja tam tikrą moksleivių skaičių jiems priskirtoje teritorijoje. Nuo 

2014 m. pasikeitus finansavimo šaltiniui ši funkcija bus vykdoma kaip valstybės perduota 

savivaldybėms. 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas – įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 punkte savivaldybėms nustatytų funkcijas, Jurbarko 

rajono teritorijoje vykdoma visuomenės sveikatos rodiklių stebėsena, teikiama mokinių sveikatos 

priežiūros darbo metodinė pagalba, organizuojami seminarai ir prevenciniai renginiai gyventojams. 

Nuo 2014 m. pasikeitus finansavimo šaltiniui ši funkcija bus vykdoma kaip valstybės perduota 

savivaldybėms. 

Jurbarko rajono savivaldybė nuo 2015 m. sausio 1 d. įsteigė Jurbarko rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biurą, kuris vykdys abi valstybines funkcijas, dalyvaus kituose visuomenės 

sveikatinimo projektuose. 

Triukšmo prevencijos priemonėms vykdyti – numatyti priemones, kurios padėtų valdyti triukšmą 

ir mažinti jo neigiamą poveikį Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų sveikatai. Didžiausi aplinkos 

triukšmo šaltiniai: automobilių triukšmas gatvių sankryžose, automobilių stovėjimo aikštelėse. 

Pagrindinė bendra tendencija, turinti įtakos automobilių keliamo triukšmo aplinkoje didėjimui, 

automobilių gausėjimas, jų ridos didėjimas ir triukšmo plitimas laiko atžvilgiu. Patvirtintose 

tyliosios viešosios ir tyliosios gamtos zonose bei triukšmo prevencijos zonose numatoma atlikti 

triukšmo matavimus. 

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas. 

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos – vienos iš svarbiausių institucijų ugdant, saugant ir 

stiprinant vaikų sveikatą. Esant sudėtingai sveikatos priežiūros kabinetų būklei, nėra galimybės 

suteikti kokybiškas ir savalaikes sveikatos priežiūros paslaugas. Numatoma sveikatos kabinetus 

aprūpinti baldais, kompiuterine ir programine įranga, kitomis reikalingomis priemonėmis. Sveikatos 

kabinetuose bus atliekamas patalpų paprastasis remontas. Šių uždavinių pagalba bus pagerintas 

sveikatos priežiūros prieinamumas ir kokybė, tinkamų (šiuolaikinių) priemonių pagalba bus 

ugdoma vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos samprata, šiuolaikinėmis ir vaizdžiomis priemonėmis 

bus skatinamas atsparumas žalingiems aplinkos veiksniams, įpročiams, aiškinama, rodoma ir kitaip 

pateikiama prevencinė informacija susijusi su sveikatos gerinimu. 

 

 



Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas 

Įgyvendinus programoje užsibrėžtus siekius, rajono gyventojai gyvens saugesnėje ir švaresnėje 

aplinkoje  – sukūrus šiuolaikiškas atliekų surinkimo sistemas, pašalinus pavojingus taršos šaltinius 

pagerės gamtinės aplinkos kokybė. 

Įgyvendinus uždavinius sveikatos priežiūros srityje sumažės rajono gyventojų sergamumas ir 

mirtingumas, kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos bus labiau prieinamos  rajono 

gyventojams, pagerės darbo sąlygos įstaigų darbuotojams bei priėmimo sąlygos pacientams. 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai 

Lietuvos Respublikos strateginis 2014–2020 m. atliekų tvarkymo planas; Lietuvos Respublikos 

savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas; Lietuvos Respublikos 

aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. 

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros 

įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos 

Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas. 


