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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS BIURO 2010 M. ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) veiklos 

tikslas:  

– rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės 

sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, 

teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

Pagrindinės Biuro veiklos sritys: 

1. visuomenės sveikatos stebėsena; 

2. vaikų ir moksleivių pirminė visuomenės sveikatos priežiūra; 

3. visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas; 

4. kita visuomenės sveikatos priežiūra. 

Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) – tikslingai organizuotas ir sistemingai 

atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių 

duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. 

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas apima sveikatos mokymą, informacijos apie 

sveiką gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos 

priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą, kitas visuomenės sveikatos 

priežiūros teisės aktų numatytas priemones (Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas).  

 

II. ĮSTAIGOS VEIKLA 

 

Visuomenės sveikatos stebėsena: 

Biuras vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną. 2010 m. 

surinkta ir išanalizuota 92 proc. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 

programoje numatytų rodiklių. Parengta Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos 2009 

m. ataskaita ir išleista 300 jos vienetų.  

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas, vaikų ir moksleivių pirminė visuomenės 

sveikatos priežiūra: 

Visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklą organizuojame atsižvelgdami į 

visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatus. Biuras organizuoja paskaitas, seminarus, konferencijas, 

konkursus, diskusijas, teikia gyventojams individualias ir grupines konsultacijas ir vykdo kitus 

renginius bei priemones. Rengiami ir publikuojami straipsniai, informaciniai stendai, dalyvaujama 

televizijos ir radijo laidose, leidžiami informaciniai leidiniai. 

Biuro specialistai 2010 m. įvykdė 2476 (2009 m.-3015) sveikatos stiprinimo priemonių. 

Didžiąją dalį sudarė konsultacijos asmenims ir paskaitos, pamokos, pranešimai sveikatos temomis.  

2010 m. išaugo vykdomų kitų renginių ir priemonių (seminarų, diskusijų, konferencijų, kursų) 

skaičius (1 pav.). 
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1 pav. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įvykdytų sveikatos stiprinimo priemonių 

skaičiaus pokyčiai 2007–2010 m. 

 

2010 m. užregistruota 1518 apsilankymų pas mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistą, iš jų dėl pirmosios med. pagalbos – 728, dėl konsultacijų – 790, dėl kitų priežasčių – 13. 

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės surengė 337 sveikatos stiprinimo 

priemones, kuriose dalyvavo 28991 mokinys.  

1 lentelė. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų vykdytos priemonės ir 

dalyvavusių mokinių skaičius 2010 m. 
Priemonės tema 

 
Mokinių skaičius 

1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 2860 

2. Sveika mityba 2697 

3. Fizinis aktyvumas 1190 

4. Psichikos sveikata (streso kontrolė, savižudybių profilaktika ir kt.) 2037 

5. Aplinkos sveikata 1431 

6. Lytiškumo ugdymas 2131 

7. Rūkymo žala 3805 

8. Alkoholio žala 983 

9. Narkotikų vartojimo prevencija 1052 

10. AIDS ir lytiškai plintančių ligų profilaktika 1984 

11. Tuberkuliozės profilaktika 1447 

12. Asmens higiena ir užkrečiamųjų ligų profilaktika 2442 

13. Burnos higiena ir ėduonies profilaktika 1603 

14. Širdies ligų profilaktika 407 

15. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 1628 

16. Kitos 185 

Iš viso: 28991 
 

2010 m. Biuras aktyviau dirbo skleisdamas informaciją apie sveiką gyvenseną per spaudą ir 

rengdamas internetines publikacijas. Mažiau išleido informacinių ledinių nuo 15 iki 8 vienetų 

(tiražas nuo 33257 iki 5240 vienetų) (2 pav.).  
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2 pav. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įvykdytų 

informavimo priemonių skaičiaus pokyčiai 2007-2010 m. 

 

2010 m. sveikatos stiprinimo priemonės daugiausia buvo nukreiptos į šias temas: sveikatos 

sauga ir stiprinimas, sveika gyvensena ir ligų prevencija, sveika mityba, rūkymo prevencija, burnos 

higiena ir ėduonies profilaktika, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija (2 lentelė).  

 

2 lentelė. Vykdytos priemonės pagal temas 2010 m. 
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Iš viso 
2 44 995 227 46 339 1142 4 8 

iš jų: 

1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji 

sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 

klausimai 

 5 83 30 4 39 259 1 3 

2. Sveika mityba  2 104 30 14 53 143 1 2 

3. Fizinis aktyvumas  2 40 10  10 79   

4. Psichikos sveikata (streso kontrolė, 

savižudybių profilaktika ir kt.) 
 2 72 5  18 42   

5. Aplinkos sveikata  2 26 6  1 88   

6. Lytiškumo ugdymas   90 7  12 73   

7. Rūkymo žala  3 89 28 5 25 114   

8. Alkoholio žala   48 10 2 13 20  1 

9. Narkotikų vartojimo prevencija   54 8  6 27   

10. AIDS ir lytiškai plintančių ligų 

profilaktika 
 1 54 11  9 27   

11. Tuberkuliozės profilaktika  5 32 8 2 1   1 

12. Asmens higiena ir užkrečiamųjų ligų 

profilaktika 
1  89 26 2 50 213   

13. Burnos higiena ir ėduonies profilaktika  4 101 20 12 22 48   

14. Širdies ligų profilaktika  2 33 4   37   

15. Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija 
  57 11 1 15 26 1  

16. Onkologinių ligų profilaktika  3   1 2 15   

17.Kitos 1 11 23 2 13 32 140 1 1 

 

Kita visuomenės sveikatos priežiūros veikla: 

2010 m. buvo vykdomi du projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšomis:  

1. „Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo“ (Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-

031) projektas vykdomas nuo 2009 m. Šiame projekte dalyvauja 10 partnerių iš dešimties 

savivaldybių.  

2. „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajono 

savivaldybėje“ (Nr. VP3-2.1-SAM-11-R-31-002) pradėtas vykdyti 2010-06-14. Šio projekto 

lėšomis bus suremontuotos įstaigos patalpos.  

Bendradarbiaujant su Higienos institutu ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu atlikti trys 

nacionaliniai ir vienas tarptautinis tyrimas(1 lentelė.).  
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3 lentelė. Kita įstaigos veikla 

Veikla 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

Gyventojų informuotumas sveikatos klausimais (procentais) - 16 56 47,1 

Klaipėdos rajono bendrojo lavinimo mokyklų vadovų dalis, 

labai gerai ir gerai įvertinusių teikiamas mokykloje 

visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (procentais)  - 72,2 77,7 100 

Parengtų projektų/programų skaičius (vnt.) 3 4 6 3 

Įgyvendintų projektų/programų skaičius (vnt.) 3 3 3 1 

Vykdomų projektų/programų skaičius (vnt.)   2 2 

Vykdytų Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos specialiosios programos priemonių skaičius (vnt.) 
10 13 22 13 

Atliktų tyrimų skaičius (vnt.) 7 8 8 4 

Visuomenės sveikatos specialybės studentų, atlikusių 

praktiką Biure, skaičius (vnt.) 
- - 26 20 

 

III. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA 

 

4 lentelė. Darbuotojai 

Pareigybė  

Etatų skaičius 

2007 m. 2008 m. 2009 m.  2010 m. 

pabaigoje 

1. Klaipėdos rajono savivaldybė 

Direktorius 1,0 1,0 1,0 1,0 

Buhalteris 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ūkvedys-valytojas 1,0 1,0 1,0 1,0 

Visuomenės sveikatos specialistai 2,0* 3,0* 3,0* 3,0* 

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 6,5 7,5 7,5 8,5** 

2. Skuodo rajono savivaldybė 

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai - - 5 5 

Iš viso 11 13 18 19 

* Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-918, savivaldybėse, 

kuriose gyvena mažiau nei 100 000 gyventojų, visuomenės sveikatos specialisto 1 etatas steigiamas 7 000–

10 000 gyventojų, todėl Klaipėdos rajone maksimalus specialistų etatų skaičius galėtų būti 5. 

** Vadovaujantis LR Vyriausybės 2009-04-24 nutarimu Nr. 321, sumažintas darbo krūvis mokyklos 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistui nuo 1000 iki 500 mokinių, todėl padidėjo pareigybių skaičius. 

 

5 lentelė. Darbuotojų skaičius pagal amžiaus grupes 
Metai 

Iki 35 metų  35-44 m. 45 -54 m. 55 – 64 m. >  65 m. 
Amžiaus vidurkis 

 metais 

2007 4 4 5 0 0 38,9 

2008 3 5 5 0 0 39,9 

2009 3 5 8 0 0 45,4 

2010 4 5 8 1 0 46,4 

 

6 lentelė. Darbuotojų išsilavinimas 

 

Pareigybė 

Išsilavinimas 

Aukštesnysis Aukštasis universitetinis 
Aukštasis universitetinis magistro 

laipsnis 

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

Direktorė - - - - -  1 1 1 

Buhalterė  1 1 - - - 1 - - - 

Ūkvedys-valytojas 1 1 1 - - - - - - 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistai 

- - - 3 1 2  2 1 
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Klaipėdos rajono 

mokyklų 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

5 5 3 2 2 4 - - - 

Skuodo rajono 

mokyklų 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

- 4 4 - 1 1 - - - 

Iš viso 7 11 8 5 4 8 1 3 2 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 55,5 proc. darbuotojų turi aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą. 57 proc. Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, Skuodo rajono – 20 proc. 

 

7 lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais 

Pareigybė 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Lt (neatskaičius mokesčių) 

2007 m. 2008 m. 

2009 m. 2010 m. Pastabos 
Vid. 

mėnesinis 

DU  

Priedas iš Skuodo r. 

ir Rietavo sav. lėšų 

Vid. 

mėnesinis 

DU 

Priedas iš Skuodo r. 

ir Rietavo sav. lėšų 

1. Direktoriaus  2255 2735 2671,7 591,8 2557,75 0 už 

papildomų 

darbų 

vykdymą 

Skuodo r. 

ir Rietavo 

savivald-

ybėse 

2. Buhalterio 1062 1291 1144,52 225 1099,5 170 

3. Ūkvedžio – 

valytojo  
1394 1654 1400,85 112,5 1098 170 

4. Visuomenės 

sveikatos specialistų  1731 2097 1874 166,3 1792,75 188 

5. Klaipėdos rajono 

mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistų  

1074 1511 1469,4 - 1367 - - 

6. Skuodo rajono 

mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistų 

- - - - 1296,75 - 

Skuodo 

rajono 

savivald-

ybės lėšos 

 

IV. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR IŠLAIDOS  

 

Biuro finansavimo šaltiniai: 

1. savivaldybės biudžeto lėšos; 

2. valstybės biudžeto lėšos; 

3. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos; 

4. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos; 

5. projektinės lėšos; 

6. uždirbamos lėšos ir parama; 

7. Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybių lėšos. 

 

8 lentelė. Įstaigos lėšos pagal finansavimo šaltinius ir paskirtį 

Finansavimo šaltinis ir paskirtis 
2007 m. 2008m. 2009m. 2010 m. Išlaidos 

2010 m. 
Biuro veiklai 

1. Klaipėdos r.savivaldybės biudžeto 0 150,0 123,9 161,5 161,5 

2. Valstybės biudžeto 200,0 300,0 150,0 39,0 39,0 

Iš viso (1+2): 200,0 450,0 273,9 200,5 200,5 

3. Skuodo r. savivaldybės  0 88,0 33,0 30,4 30,4 
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4. Rietavo savivaldybės 0 40,0 24 10 10 

Iš viso (3+4):  128,0 57,0 40,4 40,4 

Klaipėdos r. savivaldybės mokyklų sveikatos priežiūrai 

5. Savivaldybės biudžeto  81,8 83,1 74,0 74,0 

6. PSDF biudžeto  108,3 108,5 147,3 147,3 

Iš viso (5+6)  190,1 191,6 221,3 221,3 

7. Skuodo r. mokyklų sveikatos 

priežiūrai 

  113,9 122,0 122,0 

Iš viso (5+6+7):  190,1 305,5 343,3 343,3 

8. Mokamos paslaugos ir parama 0,25 0,2 0,8 3,5 0,6 

9. Projektinės veiklos lėšos: 32,6 52,7 52,5 671,13 559,7 

9.1. Projektinės lėšos iki 2010 m. 1,3 1,4 12,5 - - 

9.2. ES struktūrinių fondų lėšos:    643,33 531,9 

9.2.1. „Visuomenės sveikatos 

specialistų kvalifikacijos kėlimas“ Nr. 

VP1-1.1-SADM-06-K-01-031. (bendra 

vertė 1304,924 tūkst. lt) 

- - - 640,83 529,4 

9.2.2. „Visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų infrastruktūros plėtra 

Klaipėdos rajono savivaldybėje“ Nr. 

VP3-2.1-SAM-11-R-31-002 (bendra 

vertė 305,735 tūkst. lt) 

- - - 2,5 2,5 

9.3. Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos specialiosios 

programos lėšos programos priemonių 

įgyvendinimui 

31,3 51,3 40,0 27,8 27,8 

Iš viso: 232,85 822 689,7 1258,83 1144,5 

 

Nuo 2008 m. finansavimas, skirtas Biuro išlaikymui ir funkcijų vykdymui (be mokyklų 

sveikatos priežiūros), mažėjo. 2010 m. lėšų, skirtų iš valstybės biudžeto, sumažėjo 74 proc., iš 

savivaldybės biudžeto padidėjo 23 proc. (2 pav.).  

2010 m. darbo užmokesčio fondo ir socialinio draudimo mokesčio įmokos sudarė 74,3 proc. 

skirto finansavimo. Išlaidos skirtos veiklai, lyginant su 2009 m., sumažėjo 54 proc. (1 pav.). 

  

 
1 pav. Lėšų, skirtų biuro veiklai, pagal išlaidų paskirtį 

pokytis 2007–2010 m. (tūkst. Lt). 

 
2 Pav. Lėšų, skirtų biuro veiklai, pagal lėšų šaltinį 

pokytis 2007–2010 m. (tūkst. Lt). 

 

2010 m. mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas išaugo (3 pav.), nes viena specialisto pareigybė 

steigiama 500 mokinių gyvenamosiose vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3000 gyventojų (LR Vyriausybės 

2009-04-24 nutarimo Nr. 321 9.2. punktas), todėl rajone padidėjo pareigybių skaičius nuo 7,5 iki 8,5 etatų. 

Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis sumažėjo. 
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3 pav. Lėšų skirtų mokyklų sveikatos priežiūrai, pagal 

finansavimo šaltinius pokytis 2007-2010 m. (tūkst. lt). 

 

 
4 pav. Lėšų skirtų mokyklų sveikatos priežiūrai, pagal 

išlaidų paskirtį pokytis 2007-2010 m. (tūkst. lt). 

9 lentelė. Ilgalaikis turtas 
Turtas 2007 m. 2008 m.  2009 m.  2010 m. pabaigoje 

Kompiuteriai 9 9 9 9 

Daugiafunkciniai spausdinimo įrenginiai 3 3 3 3 

SPSS programa (statistinė) 1 1 1 1 

Projektorius 1 1 1 1 

Transportas - 1 1 1 

 

10 lentelė. Patalpos 
Metai 2007 m. 2008 m.  2009 m. 2010 m. 

Statiniai (patalpos) 1 kabinetas – 11,60 kv. m. 156,78 kv.m. 156,78 kv.m. 156,78 kv.m. 

 

V. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras parengė 3 tarybos sprendimus: 

1. 2010-02-25 Nr. T 11-66 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 m. ataskaitos“. (Kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos Sveikatos apsaugos skuriumi)  

2. 2010-03-25 Nr. T11-142 „Dėl BĮ Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro 2009 m. ūkinės ir 

finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo“. 

3. 2010-04-29 Nr. T11-233 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų 

paslaugų kainų patvirtinimo“. 

 

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

2010 m. biuro darbuotojai kėlė kvalifikaciją projekto „Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos 

kėlimas“ Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-031 mokymuose. Iš viso specialistams buvo organizuotos 42 

mokymo dienos. 

 

VII. PASTABOS, PASIŪLYMAI, PAGEIDAVIMAI 

 

Į visas 2010 metais ataskaitoje pateiktas pastabas buvo atsižvelgta. 

 

 

Parengė Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro direktorė  

 

Neringa Tarvydienė 

 


