
 

 

 
 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITOS TVIRTINIMO 
 

2016 m. kovo 31 d. Nr. T11-117 

Gargždai 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. T11-46 

„Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 85.3. ir 85.5. 

punktais bei atsižvelgdama į Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės 

N. Tarvydienės 2016-03-08 raštą Nr. S-60, n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro vadovo 2015 metų ataskaitą (pridedama). 

2. Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Dačkauskas 
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PATVIRTINTA 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 

2016-03-31 sprendimu Nr. T11-117 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS BIURO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

1. Įstaigos pristatymas: 

1.1. Kontaktinė informacija: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

(toliau – Biuras) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, įmonės kodas 

300624344. Adresas: Klaipėdos g. 11, Gargždai LT-96135. Pagrindinė Biuro veikla – visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

1.2. Įstaigos vadovas: Neringa Tarvydienė. Vadovės išsilavinimas – aukštasis universitetinis 

visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, visuomenės sveikatos vadybos magistras. 

1.3. Įstaigos darbuotojai: 

1.3.1. Pareigybių skaičius (1 lentelė). Biuro struktūroje nuo 2015 m. rugsėjo 9 d. pradėjo 

dirbti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius, kuris atsakingas už jaunimui 

palankių sveikatos priežiūros paslaugų diegimą rajone ir jų teikimą (pareigybės steigimo pagrindas: 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimas Nr.T11-161 „Dėl pritarimo teikti 

projekto „sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui 

palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ paraišką“ ir pradėtas įgyvendinti projektas 

Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-014, finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis). 
 

1. lentelė. Pareigybių skaičius 
Pareigybė Etatų skaičius/ 

darbuotojų skaičius 
2015-12-

31 
2013 2014 2015 

1. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Klaipėdos rajono 

savivaldybėje: 
21,25/24 21,25/24 22,75/27 

1.1. Administracija (direktorius, buhalteris, ūkvedys) 2,5/3 2,5/3 3/3 
1.2. Visuomenės sveikatos specialistai ir JPSPP koordinatorius 4/4 4/4 5/5 
1.3. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 14,75/19 14,75/19 14,75/19 

2. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Skuodo rajono ir Rietavo 

savivaldybėse (veikla finansuojama šių savivaldybių lėšomis): 
5,75/5 5,9/7 5,35/7 

Iš viso: 27/29 27,15/30 28,1/32 
 

1.3.2. Darbuotojų vidutinis amžius. 2015 m., lyginant su 2014 m., darbuotojų vidutinis 

amžius sumažėjo (2 lentelė). 
 

2. lentelė. Darbuotojų skaičius ir pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 
Metai Iki 45 metų  45 -55 m. 56 – 65 m. Iš viso  Amžiaus vidurkis 

Skaičiu

s 
Dalis, % Skaičius Dalis, % Skaičius Dalis, % Skaičius 

2013 14 48 % 11 38 % 4 14 % 29 39,6 
2014 14 46,7 % 12 40 % 4 13,3 % 30 42,2 

2015 15 46,9 12 37,5 5 15,6 32 41,8 
 

1.3.3. Darbuotojų kvalifikacija. Aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi 52 proc. Klaipėdos 

rajono ugdymo įstaigas aptarnaujančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir visi 

visuomenės sveikatos specialistai, teikiantys sveikatos stiprinimo ir visuomenės sveikatos 

stebėsenos paslaugas. Du specialistai ir direktorė turi magistro lygio išsilavinimą. Biuro 

specialistams sudarytos sąlygos nuolat kelti kvalifikaciją. Specialistų ir direktorės metinio pokalbio 

metu aptarti specialistų individualūs kvalifikacijos kėlimo poreikiai, į kuriuos atsižvelgta. 2015 m. 

kvalifikaciją kėlė visi darbuotojai 24-iomis temomis: sužalojimų, psichoaktyvių medžiagų 
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vartojimo, nutukimo prevencijos, užkrečiamų ligų profilaktikos, sveikatos netolygumų  mažinimo, 

jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų diegimo, viešųjų pirkimų organizavimo ir kt.  

2. Įstaigos biudžetas. 

Įstaigos pagrindiniai finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto dotacija valstybinių (valstybės 

perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymui ir savivaldybės biudžeto lėšos. 

Įstaiga visus privalomas biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, darbo užmokesčio 

pasiskirstymą ketvirčiais skelbia įstaigos internetiniame puslapyje www.visuomenessveikata.lt. 
 

3. lentelė. Įstaigos lėšos pagal finansavimo šaltinius ir paskirtį (tūkst. eurų). 
Finansavimo šaltinis ir paskirtis 2014 m. 2015 m. 

planas 
2015 m. 

įvykdymas 
1. Visuomenės sveikatos biuro veiklai (administravimui, visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui) 
1.1. Savivaldybės biudžeto 9,53 16,29 16,29 
1.2. Valstybės biudžeto 74,43 84,39 84,39 

Iš viso: 83,96 100,68 100,68 
2. Klaipėdos rajono mokyklų sveikatos priežiūrai 
2.1. Savivaldybės biudžeto 32,5 38,75 38,75 
2.2. Valstybės biudžeto 81,53 82,75 82,75 

Iš viso: 114,03 121,5 121,5 
3. Paslaugų teikimui Skuodo r. ir Rietavo savivaldybėse (šių savivaldybių skirtos lėšos) 
3.1. Skuodo r. savivaldybės 66,41 67,03 67,03 
3.2. Rietavo savivaldybės 12,11 13,2 13,2 

Iš viso: 78,51 80,23 80,23 
4. Kitos lėšos 
4.1. Parama/darbo biržos subsidijos/lėšos už suteiktas paslaugas/2 

proc. 
3,42 2,9 2,67 

4.2. Projektinės lėšos 14,15 2,58 2,58 
4.3. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

specialiosios programos lėšos programos priemonių įgyvendinimui 
25,07 25,9 21,2 

Iš viso: 42,64 31,1 26,45 
Iš viso (1+2+3+4) 319,14 333,71 328,86 
Vienam Klaipėdos rajono gyventojui tenkanti lėšų dalis 

((1+2)/gyventojų skaičiaus) 
3,79 4.2 

 
4,2 

 

4. lentelė. Išlaidų dalis, tenkanti administravimui, ir kitų lėšų dalis nuo viso biudžeto (proc.). 
Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Administravimui tenkanti išlaidų dalis nuo visų įstaigos 

gaunamų pajamų (proc.) 
9,6 6,5 9,3 7,9 6,4 9 

Kitų lėšų dalis (proc.) 55,8 68,8 66,9 9,7 16,7 10,6 
 

Išlaidos skirtos administravimui 2015 m. sudarė 9 proc., o 10,6 proc. biudžeto sudarė kiti 

finansavimo šaltiniai (įvairūs projektai, lėšos už mokamas paslaugas, 2 proc. parama). 
 

5. lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
Pareigybė Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, 

eurai (neatskaičius mokesčių) 
2014 2015 

1. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybėje 
1.1. Direktoriaus  742,3 842,76 

1.2. Buhalterio/ 350,51 656 
1.3. Ūkvedžio 255,28 381,09 
1.4. Visuomenės sveikatos specialistų/JPSPP koordinatoriaus 613,4 620,18 
1.5. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 428,7 476,24 

2. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Skuodo rajono ir Rietavo 

savivaldybėse (finansuojami šių savivaldybių lėšomis): 
458,65 553,7 
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3. Įstaigos patalpos. Biuro patalpos padidėjo nuo 153,91 kv. m. iki 163,94 kv. m., nes 2015 

metais skirtas kabinetas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriaus veiklai 

(adresu Klaipėdos g. 11, Gargždai). Biuro patalpose įrengtos darbo vietos administracijai, 

visuomenės sveikatos specialistams, 1 mokymo klasė, kabinetas Jaunimui palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų koordinatoriui, užsiėmimų vedimui pritaikytas holas, 3 darbo vietos mokyklų 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, aptarnaujantiems kelias ugdymo įstaigas, kuriose 

nėra sveikatos kabinetų (10 ugdymo įstaigų ir jų skyriuose).  

Informacija apie ugdymo įstaigas aptarnaujančių specialistų darbo vietas: 3 gimnazijose ir 1 

progimnazijoje yra įrengti 4 sveikatos kabinetai, kuriuose atskirai dirba specialistai, iš jų poreikis 

renovuoti yra Vaivorykštės ir Veiviržėnų J.Šaulio gimnazijos sveikatos kabinetus. Iš 12 pagrindinių 

mokyklų, sveikatos kabinetai įrengti tik 2 (Dovilų pagrindinėje, Vėžaičių pagrindinėje) iš jų 

einamojo remonto reikia kabinetui Vėžaičių pagrindinėje mokykloje. Kitose 9 pagrindinėse 

mokyklose (Plikių, Kretingalės, Judrėnų Dariaus Stepono, Dituvos, Endriejavo, Agluonėnų, 

Šiūparių, Ketvergių, Lapių, Drevernos pagrindinėse mokyklose) ir 2 mokyklose-daugiafunkciniuose 

centruose, Mokykloje-darželyje specialistui tik suteikta darbo vieta, (stalas). Iš 9 ikimokyklinių 

įstaigų tik 2 (Priekulės ir Gargždų darželyje-lopšelyje „Ąžuoliukas“) yra sveikatos kabinetai, iš 

kurių 1 renovuotas 2015 m. 7 ikimokyklinių įstaigų specialistams tik suteikta darbo vieta (Gargždų 

lopšelis-darželis „Saulutė“, Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Drevernos lopšelis-darželis. 

Dovilų lopšelis-darželis „Kregždutė“, Vėžaičių lopšelis-darželis, Agluonėnų lopšelis-darželis, 

Kretingalės lopšelis-darželis. 

Biuras aprūpina reikiamomis darbo priemonėmis sveikatos kabinetus esančius ugdymo 

įstaigose, kuriose veiklą vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.  

Įgyvendinant projektą „Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajone diegiant jaunimui 

palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelį“ 2015 metais savivaldybės administracija pradėjo 

rekonstruoti dvi patalpas Priekulėje ir Veiviržėnuose, kuriose paslaugas teiks Jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius.  

4. Įstaigos teikiamos paslaugos ir paslaugų gavėjai. Biuro veiklos tikslas: rūpintis 

savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje LR įstatymais 

ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą. Visuomenės 

sveikatos biuro suteiktų sveikatos stiprinimo paslaugų pokytis 2007−2015 metais pateiktas 1 

paveiksle. Informacija apie vykdytas priemones pateikta įstaigos internetiniame puslapyje 

www.visuomenessveikata.lt (planavimo dalyje, 10 priede). Kiekvienais metais iki sausio 10 d. 

įstaiga teikia Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitą 

pagal formą Nr. 41-1 „Sveikata“. Ji pateikta įstaigos internetiniame puslapyje. 

 

 
1 pav. Visuomenės sveikatos biuro suteiktų sveikatos stiprinimo paslaugų pokytis 2007−2015 metais. 
 

 

http://www.visuomenessveikata.lt/
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7 lentelė. Visuomenės sveikatos paslaugų skaičius, tenkantis vienai specialisto pareigybei per 

metus. 
Paslaugos tipas/ metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Konsultacijų skaičius, tenkantis 1 specialisto etatui 109 98 96 90 115 137 
Sveikatos mokymo paslaugų skaičius, tenkantis 1 

specialisto etatui  
87 132 106 93 89 102 

Informavimo paslaugų skaičius, tenkantis 1 specialisto 

etatui  
31 44 60 54 64 33 

Bendras paslaugų skaičius, tenkantis 1 etatui per metus  227 274 262 237 268 271 

Pastaba: kiekviena konsultacija, informavimo, mokymo paslauga skiriasi trukme. Rodikliai nuo 2012 m. 

perskaičiuoti įtraukiant ikimokyklinio ugdymo įstaigas aptarnaujančių specialistų veiklą. 
 

4.1. Visuomenės sveikatos stebėsena. Visuomenės sveikatos stebėsena buvo įgyvendinama 

vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 "Dėl 

Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo“ 

patvirtintais nuostatais. Stebėsena vykdoma, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių 

teritorijų visuomenės sveikatos būklę ir remiantis objektyvia informacija planuoti bei įgyvendinti 

prevencines priemones. 

 

8 Lentelė. Visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas 
Vertinimo kriterijų pavadinimas Planinė 

reikšmė 
Įvykdymas Įvykdymas 

% 
Surinktų ir išanalizuoti programoje numatytų rodiklių proc.  100 100 100 
Surinktų stebėsenos rodiklių skaičius, vnt. 51 51 100 
Stebėsenos ataskaitos ir pasiūlymų dėl gyventojų sveikatos 

būklės gerinimo skaičius (vienetais) 
2 2 100 

Duomenų suvestinių, tyrimų parengtų ir teiktų valstybės ir 

savivaldybės institucijoms, darbo grupėms, duomenų 

teikėjams, visuomenės informavimo priemonėms skaičius 

(vienetais) 

9 11 122 

Informacijos apie visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatus 

skaičius (vienetais) 
9 9 100 

 

Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita už 2015 metus pateikta Savivaldybės 

administracijos Sveikatos apsaugos skyriui.  

Savivaldybėje priimti sprendimai, remiantis stebėsenos duomenimis: 

1. 2015-02-26 Nr. T11-64 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 2015 m. sąmatos patvirtinimo“. 

2. 2015-02-26 Nr. T11-65 „Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomų 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. ataskaitai“. 

3. 2015-05-28 Nr. T11-155 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatinimo veiklos 

prioritetų 2015–2018 metams nustatymo“. 

4. 2015-05-28 Nr. T11-160 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo“. 

5. 2015-05-28 Nr. T11-161 „Dėl pritarimo teikti projekto „Sveikatos netolygumų mažinimas 

Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

modelį“ paraišką“. 

4.2. Visuomenės sveikatos stiprinimas. Visuomenės sveikatos specialistai, atsakingi už 

visuomenės sveikatos stiprinimą ir vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą teikė visuomenės sveikatos 

stiprinimo paslaugas: organizavo ir vykdė sveikatos stiprinimo renginius, teikė konsultacijas ir 

rengė, platino informacinę medžiagą apie sveikatą. (9 ir 10 lentelė) 
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9 lentelė. Visuomenės sveikatos stiprinimo vykdymas  
Paslaugos pavadinimas 2013 2014 2015 

Sveikatos mokymo paslaugų skaičius 311 160 197 

Dalyvių skaičius 2454 2433 4833 

Informavimo paslaugų skaičius 178 62 76 

Konsultavimo paslaugų skaičius 169 363 144 

Konsultuotų asmenų/institucijų/darbo grupių skaičius 48 334 120 

10 lentelė. Informavimo paslaugos ir sveikatos mokymo ir konsultavimo paslaugų gavėjų 

pasiskirstymas pagal poveikio sritis. 
Poveikio sritis Informavimo 

paslauga 

(pavadinimų sk.) 

Mokymo ir konsultavimo paslaugų 

gavėjų pasiskirstymas pagal amžių 
0-17 18-59 nuo 60 m. 

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 
23 372 1098 61 

Sveika mityba ir nutukimo prevencija 8 95 675 3 
Fizinis aktyvumas 3  585 601 

Psichikos sveikata (smurto, savižudybių 

prevencija, streso kontrolė ir kt.) 
4 237 100  

Aplinkos sveikata 1  23  
Rūkymo, alkoholio ir  narkotikų vartojimo 

prevencija 
13 206 283  

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių 

ligų prevencija 
1 20 58  

Tuberkuliozės profilaktika 1  21  
Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 6 18   
Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 2 78 10  
Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 7  86 61 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 5 60 36 27 
Onkologinių ligų profilaktika   19  
Iš viso 76 1086 2994 753 

 

Visuomenės sveikatos biuro specialistas (mitybos specializacija) parengė 33 naujus 

valgiaraščius ugdymo įstaigoms, 8 pritaikytus, pagal gydytojų rekomendacijas, suteikė 16 

konsultacijų maitinimo organizavimo klausimais ugdymo įstaigoms. 

4.3. Sveikatos priežiūra mokyklose. 

Sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma pagal mokyklų sveikatos priežiūros veiklos planus, 

kurie yra sudedamoji mokyklos metinio veiklos plano dalis. Iš viso įvykdyta 1312 sveikatos 

ugdymo renginių, suteikta 919 konsultacijų mokiniams, parengti ir mokyklose iškabinti 447 stendai, 

plakatai sveikatos temomis, 31 straipsnis, pranešimai, publikacijos periodiniuose  leidiniuose ir 

internete, 89 skirtingų pavadinimų atmintinės, lankstinukai mokiniams, tėvams. Daugiausia 

užsiėmimų buvo vykdoma higienos, užkrečiamų ligų prevencijos, sveikos mitybos skatinimo 

temomis (2 pav.) 

 

11 lentelė. Sveikatos priežiūros mokyklose vertinimo kriterijai ir įgyvendinimo rezultatai: 
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas Išvestinio 

rodiklio reikšmė 
Atvejai 

Mokinių iki 18 metų pateikusių profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymas 

(vaiko sveikatos pažymėjimus forma Nr. 027–1a) dalis procentais 
100 proc.  - 

Suteiktų konsultacijų mokiniams skaičius 1000 mokinių (vienetais) 134,4 919 

Vaikų dalis, kurių tėvai buvo konsultuojami (procentais) 9,14 625 

Konsultacijų skaičius tenkantis 1000 mokyklos darbuotojų (vienetais) 1143,08 1486 
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Mokykloje organizuotų sveikatinimo renginių skaičius 1000 mokinių 

(vienetais) 
191,87 1312 

Sveikatingumo renginiuose (seminarai, konferencijos, paskaitos ir pan.) 

dalyvavusių mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas skaičius 1000 mokinių (vienetais) 

3207,55 6290 

Sveikatingumo renginiuose dalyvavusių mokinių, ugdomų pagal bendrojo 

ugdymo programas skaičius 1000 mokinių (vienetais) 
3792,91 18498 

 

 
2 pav. 2015 metais vykdytų sveikatos mokymo renginių mokyklose pasiskirstymas pagal poveikio 

sritis. 

 

4.4. Privalomieji sveikatos mokymai. 

Vykdant privalomuosius sveikatos mokymus, organizuoti 44 privalomieji higienos įgūdžių 

mokymai, kuriuose dalyvavo 276 asmenys, 18 privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų (170 

dalyvių) ir penki privalomieji mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai (5 

dalyviai). 

4.5. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos kitoms savivaldybėms. 

Veiklą Skuodo r. ir Rietavo savivaldybėse vykdė šių savivaldybių lėšomis išlaikomi 

darbuotojai.  

Skuodo r. savivaldybėje, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimo ir mokinių sveikatos 

priežiūros funkcijas, mokymo paslaugų iš viso suteikta – 416 vnt. (dalyvių - 6974 asmuo), 

informavimo paslaugų – 103 vnt., parengti 27 informacinių pranešimų visuomenei. Vykdant 

visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijas surinktas 51 stebimas rodiklis, parengtos 2 ataskaitos, 4 

papildomos analizės, pagal problematikas.  

Rietavo savivaldybėje, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijas, mokymo paslaugų 

iš viso suteikta – 26 vnt. (dalyvių - 366 asmenys), informavimo paslaugų – 21 vnt. Vykdant 

visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijas surinkta 50 stebimų rodiklių, parengta 1 ataskaita. 

 

5. Įstaigoje atlikti patikrinimai, jų rezultatai 

Spalio mėnesį Klaipėdos visuomenės sveikatos centras planine tvarka vertino įstaigos 

teikiamas licencijuojamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Rezultatas – trūkumų 

nenustatyta. 
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6. Vadovo veikla įgyvendinant įstaigos tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais, kitomis įstaigomis. 

6.1. Iškeltų vadovui prioritetinių veiklų įgyvendinimas:  

Stiprinti darbuotojų profesinius gebėjimus. 2015 metais pokalbio su specialistais metu aptarti 

specialistų individualūs poreikiai kelti kvalifikaciją, į kuriuos buvo atsižvelgta ir sudarytos sąlygos 

tobulinimuisi. 

Darbuotojų veiklos koordinavimas ir stiprinimas. Reguliariai ne rečiau kaip 1 kartą per 

ketvirtį vertinama darbuotojų veikla, analizuojant suteiktų paslaugų kiekį, vykdomi veiklų 

aptarimai. Planuojant metinius planus nustatomas darbuotojų veiklos intensyvumas. 

Sveikatos priežiūros kabinetų ugdymo įstaigose atnaujinimas ir aprūpinimas reikiama įranga. 

Įsigyti baldai sveikatos kabinetui lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, 4 nešiojami kompiuteriai su 

programine įranga mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, 1 medicininės 

svarstyklės Vėžaičių pagrindinės mokyklos sveikatos priežiūros kabinete. 

Visuomenės sveikatos paslaugų plėtojimas rizikos veiksnius turintiems gyventojams, 

pasitelkiant socialinius partnerius:  

- dalyvauta Jaunimo reikalų koordinatorės vykdomoje veikloje, kartu organizuotas projekto 

„Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargždų mieste“ institucijų atstovų susitikimas prie apskrito stalo, 

tarpžinybinio bendradarbiavimo tema su atvirtomis jaunimo erdvėmis skatinant sveikesnę jaunimo 

aplinką (2015 m. vasario 3 d.).  

- su pirminiais sveikatos priežiūros centrais buvo vykdoma širdies ir kraujagyslių ligų rizikos 

grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 

rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 „Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos 

stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą tvarką: PSPC pateikė 42 asmenų sąrašą sutikusių 

dalyvauti programoje, programoje dalyvavo 30 asmenų, o iš jų visą programą baigė - 16.  

- su BĮ Sporto centru vykdėme projektą, kurio metu asmenys, priklausantys širdies ir 

kraujagyslių ligų rizikos grupei, turėjo galimybę sportuoti (finansavimo šaltinis – Klaipėdos rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, toliau -VSRSP)  , organizavome 

bėgimą už blaivią ir sveiką Lietuvą (finansavimo šaltinis – VSRSP). 

- su Klaipėdos universiteto Visuomenės sveikatos katedra ir Endriejavo vidurine mokykla 

organizavome mokinių pamoką kartu su Mastrichto universiteto studentais 

- Su Klaipėdos universiteto Visuomenės sveikatos katedra, Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuru ir Klaipėdos Visuomenės sveikatos centru, Klaipėdos rajono savivaldybės 

Bendruomenės sveikatos taryba organizuota jaunimo konferencija „Jaunimo siekis - sveika ateitis“.  

- Su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir laikraščiu „Banga“ organizuota 

konferencija medicinos darbuotojų dienos paminėjimui.  

- su Slengių mokykla - daugiafunkciu centru pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl 

sveikatos veiklų integravimo į šio centro veiklą.  

- bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu sausio mėnesį priėmėme Afganistano Sveikatos 

apsaugos ministerijos delegaciją (3 asmenys) - savaitės trukmės pažintiniam vizitui su visuomenės 

sveikatos sistema Lietuvoje.  

- tęstas bendradarbiavimas su Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Klaipėdos rajono 

skyriumi įgyvendinant Elgesio keitimosi programą „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“, 

-  plėtojome Klaipėdos rajono sveikatos ambasadorių tinklą.  

Detalesnė informacija apie Biuro bendradarbiavimą su kitomis institucijomis pagal poveikio 

sritis teikiama Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo ataskaitoje. 

6.2. Projektinė veikla.  

Už projektų inicijavimą, rengimą ir įgyvendinimą atsakingas vadovas. Šie projektai atneša 

pridėtinę vertę sveikatos stiprinimo veiklai rajone, padeda pritraukti partnerius veiklai, iš dalies 

skatina nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą prevencinėje veikloje.  

Tęstiniai projektai. 2015 metais kartu su kitomis 9 Europos Sąjungos šalimis vykdytas 1 

tęstinis projektas „Health Equity 2020“ (vertimas iš anglų kalbos – „Sveikatos lygybė 2020“), 

koordinuojamas Mastrichto universiteto,  
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Naujų projektų inicijavimas ir vykdymas: 

1. Inicijuota ir kartu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo 

skyriumi parengta projekto paraiška „Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono 

savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“. Projektui 

skirtas finansavimas iš Norvegijos finansinio mechanizmo ir pradėtas įgyvendinti 2015 m. 

rugpjūčio 31 d. Projektas vykdomas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, kartu su 

partneriais: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Klaipėdos rajono 

visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskrituoju stalu“.  

2. Vykdytas projektas „Tuberkuliozės prevencija ir sergančių asmenų socialinės atskirties 

mažinimas“, finansuotas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socializacijos programos 

Socialinių paslaugų plėtros fondo. 

3. Kartu su Klaipėdos rajono švietimo centru (pareiškėjas) įgyvendintas projektas „Sveikos 

gyvensenos kultūros formavimas pagyvenusių (55 m. ir vyresnio amžiaus) žmonių tarpe“, finansuotas iš 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. 

Biuras ir Gargždų kultūros centras – projekto partneriai. 
4. Kartu su Gargždų sporto centru (pareiškėjas) įgyvendintas projektas „Sveikatą geriname 

sportuodami“, kuris finansuotas iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos. Biuras – projekto partneris. 

5. Kartu su Kisinių kaimo bendruomene įgyvendintas projektas „Sveikatos festivalis ,,Tu 

gali“, kuris finansuotas iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos. Biuras – projekto partneris. 
6. Kartu su NVO „Garizda“ įgyvendintas projektas „Sveikata senjorams“. kuris finansuotas iš 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. 

Biuras – projekto partneris. 
7. Kartu su VšĮ „Rekvilita“, Kisinių bendruomene, Plikių kultūros klubu „Eketė“, teiktos 

projektinės paraiškos į projektų rėmimo fondus Nacionaliniu lygiu (LR sveikatos apsaugos 

ministerijos nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondui, ir kt.).  

Atsiskaitymas už įvykdytus projektus. Pateiktos 2 metinės ataskaitos už Europos Sąjungos 

lėšomis finansuotus projektus „Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ ir 

„Visuomenės sveikatos infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje“. 

6.3. Dalyvavimas komisijose, darbo grupėse, organizacijose, pasitarimuose, diskusijose. 

Tarptautiniu lygiu: N. Tarvydienė 2015 m. gruodžio 2 d. dalyvavo Pasaulio sveikatos 

organizacijos organizuotame vienos dienos pasitarime Sveikata visose politikose klausimais 

(Šiaurės-Baltijos šalių formatas). Dalyvavimo tikslas – prisidėti planuojant specialius mokymus, 

kurie vyks 2016 m. turinio. 

Nacionaliniu lygmeniu: 1. Biuras yra Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos 

narys, direktorė N. Tarvydienė − asociacijos Tarybos narė, Projektų rengimo ir įgyvendinimo 

koordinavimo grupės vadovė. 2. Biuras yra užkrečiamųjų ligų valdymo (prevencijos) tinklo narys. 

Koordinatorius Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. 3. Biuro direktorė N. Tarvydienė yra LR Seimo 

Sveikatos reikalų komiteto neetatinė ekspertė visuomenės sveikatos klausimais. Pateikta viena 

išvada dėl teisės aktų projektų.  

Pateiktos pastabos, pasiūlymai teisės aktams. 1. Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos 

direktoriaus įsakymo „Dėl vaikų ugdymo įstaigų vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio 

stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui. 2. LR sveikatos apsaugos 

ministro įsakymo „Dėl vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų 

saugos nuostatų patvirtinimo“ projektui. 3. Higienos instituto 2015-04-08 organizuotoje diskusijoje 

„Sveikatos netolygumų stebėsena“ pristatyta įstaigos patirtis ir teiktos konsultacijos dėl gyvensenos 

tyrimų atlikimo savivaldybėse. 

Savivaldybės lygmeniu: 1. N. Tarvydienė yra Bendruomenės sveikatos tarybos narė – 

dalyvauta visuose posėdžiuose. 2. N. Tarvydienė yra Klaipėdos rajono savivaldybės Narkotikų 

kontrolės komisijos narė. 3. Dalia Petrikienė deleguota į Klaipėdos rajono savivaldybės 
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administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. AV-2157 patvirtintą darbo grupę 

„Dėl Klaipėdos rajono jaunimo politikos kokybės vertinimo atlikimo“. 

6.4. Skaityti pranešimai konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, publikuoti 

moksliniai straipsniai ir informaciniai, stendiniai pranešimai. 2015 m. parengta 11 pranešimų: 

1. 2015-01-29 skaitytas pranešimas „Ar sveikatos netolygumų mažinimo priemonių planavimo 

instrumentai veikia?“, Briuselis, Konsultacinis seminaras projekto „Sveikatos teisumas 2020“. 2. 

2015-02-03 skaityti pranešimai „Dėl kvietimo teikti paraišką „Jaunimui palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį Lietuvoje“, „Dėl jaunimo galimybių dalyvauti 

Klaipėdos rajono bendruomenės sveikatinimo veikloje“, Institucijų atstovų susitikimas prie 

apskritojo stalo „Tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtros įgyvendinimas“, organizuotas Klaipėdos 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Jaunimo reikalų koordinatorės. 3. 2015-02-

11, skaityti pranešimai Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje tema “Sveikatos netolygumų 

mažinimo strategija  Lietuvoje“, „Masinių renginių be alkoholio organizavimo galimybės“, „Dėl 

kvietimo teikti paraišką „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse 

prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo modelį Lietuvoje“. 4. 2015-04-07 konferencijoje „Maisto sauga“ Gargžduose skaitytas 

pranešimas „Klaipėdos rajono gyventojų mitybos įpročiai, jų pokytis ir poveikis sveikatos būklei“. 

5. 2015-04-23 Plungėje konferencijoje skaitytas pranešimas „Funkcionalaus bendradarbiavimo 

rezultatų atspindys Klaipėdos rajono gyventojų elgsenoje“. 6. 2015-04-28 konferencijoje 

„Savivaldybės institucijų lyderių bendradarbiavimas įgyvendinant socialinio ir emocinio ugdymo 

programas: realybė ir perspektyvos“, Gargždai skaitytas pranešimas “ Funkcionalaus 

bendradarbiavimo rezultatų atspindys Klaipėdos rajono mokinių elgsenoje“. 7. 2015-05-21 skaitytas 

pranešimas „Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis įgyvendinant širdies 

ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašą“. 8. 2015-07-31 

skaitytas pranešimas seminare tema „Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų planavimas“, 

projekto „Sveikatos teisumas 2020“ seminare, kuris vyko Gargžduose. 9. 2015-09-09 skaitytas 

pranešimas „Prevencinių programų, finansuojamų PSDF ir Valstybės biudžeto lėšomis, vykdymas 

Klaipėdos rajono savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose“ Klaipėdos rajono 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir Savivaldybės tarybos narių, kurie yra sveikatos 

priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų nariais, pasitarimas. 10. 2015-11-10 LR sveikatos apsaugos 

ministerijos organizuotoje konferencijoje „Visuomenės sveikatos priežiūros aktualijos 

savivaldybėse“ skaitytas pranešimas tema „Asociacijos prioritetas – vykdomų visuomenės sveikatos 

priežiūros viešųjų paslaugų savivaldybėje kokybė“. 11. 2015-12-04 Briuselyje vykusioje projekto 

„Sveikatos teisumas 2020“ baigiamojoje konferencijoje skaitytas pranešimas „Top-Down & 

Bottom-Up Approach for Reducing Health Disparities: Klaipeda District, Lithuania case”. 

Parengtas 1 mokslinis straipsnis su bendraautoriais Birute Strukčinskiene, Vaiva 

Strukčinskaite, Tatjana Žuravliova, Rima Radžiuviene, Artūru Mažrimu „Klaipėdos rajono 

gyventojų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai“ Visuomenės sveikata, 2015, priedas 

Nr.1. Mokslinių straipsnių rinktinė, Tarptautinė konferencija „Visuomenės sveikatos aktualijos“. 

Klaipėda, 2015. 

6.5. Kita vadovo veikla.  

Biuras ir toliau savarankiškai vykdė Bendrojo vertinimo modelio (toliau – BVM) diegimą 

įstaigoje. 2015 m. vasario 20 dieną Gargžduose vyko LR sveikatos apsaugos ministerijos 

viceministrės, specialistų ir Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos tarybos 

susitikimas, kurio metu aptartos visuomenės sveikatos priežiūros aktualijos. Parengtos ir 2015 

metais pateiktos šios ataskaitos: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui pateikta Sveikatos 

ugdymo ir mokymo ataskaita Nr. 41-1 “Sveikata”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

Sveikatos apsaugos skyriui - Valstybės deleguotų funkcijų vykdymo ataskaitos (metinės ir 

ketvirtinės), Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos 

(ketvirtinės ir metinės), Visuomenės sveikatos stebėsenos už 2014 metus ataskaitos projektas. Biuro 

kompetencijos ribose pateikta informacija ir užpildyta Visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo 

http://www.hi.lt/content/VS_2014_priedas1.html
http://www.hi.lt/content/VS_2014_priedas1.html
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ataskaita už 2014 metus, Higienos institutui - „Personalo ataskaita” forma Nr. 3., Europos 

Socialinio fondo ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūroms pateiktos Europos Sąjungos lėšomis 

finansuotų projektų metinės ataskaitos (už du projektus), Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui pateikta Finansų kontrolės būklės ataskaitą už 2014 metus, Vadovo 

veiklos ataskaita už 2014 metus.  

 

7. Problemos susijusios su įstaigos veikla ir siūlomi sprendimo būdai. 

7.1. Trūksta tinkamai įrengtų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, sveikatos priežiūros funkcijų 

vykdymui, patalpų: patalpos turėtų būti jaukios, patogios, suteikiančios mokiniams saugumo 

jausmą, užtikrinančios paslaugų konfidencialumą. Būtina atlikti einamąjį remontą Vaivorykštės ir 

Veiviržėnų J.Šaulio gimnazijų, Vėžaičių pagrindinės mokyklos kabinetuose. Siūlomas sprendimas: 

remontuojant šias ugdymo įstaigas, numatyti ir Sveikatos kabinetų remontą. 

7.2. 2014 m. savivaldybėms perduota vykdyti funkcija (sveikatos priežiūra mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose) be adekvačių lėšų. Trūksta iš valstybės biudžeto finansavimo 7,2 

etatams mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklai. Taip pat 2016 metais susidarė 

situacija, kad didėjant gyventojų skaičiui rajone, sveikatos stiprinimui ir stebėsenai lėšų buvo skirta 

mažiau nei 2015 metais. Siūlomas sprendimas: dar kartą kreiptis savivaldybei į LR sveikatos 

apsaugos ministeriją, dėl adekvataus finansavimo užtikrinimo 2017 metams: finansavimo 

metodikos pakeitimo ir etatinių normatyvų mokyklų sveikatos priežiūrai įteisinimo ir pakeitimo. 

Pažymėtina, kad 2016 metais susidarė situacija, kai didėjant gyventojų skaičiui rajone, sveikatos 

stiprinimui ir stebėsenai lėšų buvo skirta mažiau nei 2015 metais. 

 
 

Parengė  

Klaipėdos rajono savivaldybės  

visuomenės sveikatos biuro direktorė                                                                Neringa Tarvydienė 
 

 


