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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS BIURO 2012 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. Pagrindinės Biuro veiklos sritys: visuomenės sveikatos stebėsena, ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ir moksleivių pirminė visuomenės sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas, kita 

visuomenės sveikatos priežiūros veikla. 

 

II. VEIKLA 
 

Visuomenės sveikatos stebėsena. Vykdant visuomenės sveikatos stebėseną buvo įgyvendinama 

naujoji Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014 m. programa, kuri 

patvirtinta Savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr. T11-595. Rezultatai: iš viso surinkta ir 

išanalizuota 88 proc. programoje numatytų rodiklių. 2012 metais pateikta 1 ataskaita Savivaldybės tarybai, 

kartu su Sveikatos apsaugos skyriumi rengtas Bendruomenės sveikatos tarybos metinis pranešimas. 

Stebėsenos duomenys panaudoti rengiant keturias Klaipėdos r. sav. kompleksines visuomenės sveikatos 

programas. Informacija teikta Klaipėdos r. sav. administracijos Sveikatos apsaugos skyriui, specialistams, 

rengiant informacinius pranešimus visuomenei, konferencijoms, seminarams, komisijoms ir kt. (iš viso 

parengtą atskirų statistinių duomenų paketų, pagal užklausas 16 vnt.). Iš viso atlikti 8 tyrimai ir analizės, 

kurių visi duomenys panaudoti veiklų vertinimui ir planavimui, sprendimams priimti, pristatyti 

visuomenei ir pasklebti internetiniame puslapyje www.visuomenessveikata.lt. 

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas 

Visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo veikla vykdoma pagal patvirtintas Savivaldybės tarybos 

prioritetinės poveikio sritis ir vadovaujantis visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatais, patvirtintomis 

savivaldybės kompleksinėmis programomis, Savivaldybės strateginiu plėtros planu, Savivaldybės 

strateginiu veiklos planu. Biuras vykdydamas sveikatos stiprinimo priemones teikia šias paslaugas: 

1. Sveikatos informacijos sklaidos (įvairiomis formomis, atsižvelgiant į planus ir skirtus resursus); 

2. Konsultavimo (individualus, grupinis, šeimos, institucijų) sveikatos temomis; 

3. Sveikatos mokymo (paskaitos, pamokos, seminarai, praktiniai mokymai, sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimo užsiėmimai, elgesio keitimo programų vykdymas); 

Detalios ataskaitos apie suteiktas visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas yra teikiamos kasmet 

sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitoje (formą Nr. 41-1 Sveikata) ir Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo ataskaitoje. Šios ataskaitos paskelbtos internetiniame puslapyje 

www.visuomenessveikata.lt. Visuomenės sveikatos biuro suteiktų sveikatos stiprinimo paslaugų pokytis 

2007−2012 metais pateiktas 1 paveiksle.  

http://www.visuomenessveikata.lt/
http://www.visuomenessveikata.lt/
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1 pav. Visuomenės sveikatos biuro suteiktų sveikatos stiprinimo paslaugų pokytis 2007−2012 metais. 

 

1 lentelė. Visuomenės sveikatos paslaugų skaičius tenkantis vienam specialisto etatui per metus. 
Paslaugos tipas/ metai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Konsultacijų skaičius, tenkantis 1 specialisto etatui 77 174 160 109 98 110 

Sveikatos mokymo paslaugų skaičius, tenkantis 1 specialisto etatui 178 176 228 87 132 121 

Informavimo paslaugų skaičius, tenkantis 1 specialisto etatui 23 36 26 31 44 68 

Paslaugų skaičius, tenkantis 1 etatui per metus  278 386 414 227 274 299 

 

Projektinė veikla: 

1. 2010–2012 m. Biuras vykdė projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros 

plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje“ (Nr. VP3-2.1-SAM-11-R-31-002). Rezultatas – rekonstruotos 

patalpos Klaipėdos g. 11, įsigyti veiklai reikalingi baldai ir kompiuterinė technika. 

2. 2012 metais Biuras kartu su Gargždų miesto bendruomene rengė ir įgyvendino projektą „Smurto 

šeimoje prevencija Gargždų miesto bendruomenėje“, kuris buvo finansuotas LR sveikatos apsaugos 

ministerijos lėšomis. 

3. Dalyvavo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro įgyvendinamo projekto „Visuomenės 

sveikatos priežiūros viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas savivaldybėse“ (projekto kodas – Nr. VP1-4.3-

VRM-02-V-01- 002) veiklose. Rezultatas: įvertinta visuomenės sveikatos biuro esama kokybės valdymo 

sistema, apmokyti specialistai Bendrojo vertinimo modelio diegimo pagrindų, pradėta diegti kokybės 

valdymo sistema, įvertintos teiktų paslaugų apimtys ir paslaugų poreikis, paslaugų teikimo procesas ir 

rezultatai, ištekliai.  

4. Koordinavo projekto „Išsaugokime vyrus“ veiklų vykdymą Klaipėdos rajone. Projekto 

pagrindinis vykdytojas Prostatos vėžio prevencijos labdaros ir paramos fondas. 

5. Nuo 2012 metų dalyvaujame Mastrichto universiteto koordinuojamame projekte „Health Equity 

2020“ (vertimas iš anglų kalbos – Sveikatos lygybė 2020), kartu su kitomis 9 šalimis iš Europos Sąjungos. 

Projekto metu Biuro specialistas bus apmokytas sveikatos skirtumų vertinimo ir intervencijų organizavimo 

metodikų. 

6. Nuo 2012 metų dalyvaujame kartu su 4 partneriais iš Suomijos, Švedijos, Rusijos, Lietuvos 

projekte „ADPY-Alkoholio vartojimo prevencija jaunimo tarpe“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos 

lėšomis. Biuras yra 7 veiklos koordinatorius. 

 

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

1. Nacionalinio lygmens komisijose ir darbo grupėse, organizacijose, pasitarimuose, diskusijose: 

1.1. 2012-04-04 dalyvavome Sveikatos ugdymo bendrosios programos projekto viešoje konsultacijoje, 

kurią organizavo LR švietimo ir mokslo ministerija.  

1.2. 2012-06-05 dalyvavome Higienos instituto organizuotoje diskusijoje, kurioje N.Tarvydienė kaip 

ekspertas vertino visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo sistemą ir 

rekomenduojamą modelį. 
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1.3. 2012-12-04 dalyvavome ekspertų grupės apklausoje, vertinant visuomenės sveikatos paslaugų 

poreikį ir prieinamumą. Apklausą vykdė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su 

UAB „e-sveikata“.  

1.4. Biuro atstovai yra Klaipėdos regiono vietinės antimikrobinio atsparumo valdymo grupės 

(STRAMA modelis) nariai. 

1.5. Biuras yra Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos narys, direktorė N. Tarvydienė − 

asociacijos pirmininkė 2009-2012 m. 

1.6. Biuro direktorė N.Tarvydienė yra: 

1.6.1. Prostatos vėžio prevencijos labdaros ir paramos fondo valdybos narė. 

1.6.2. Lietuvos sveikatos ir fizinio aktyvumo asociacijos valdybos narė (2010-2012 m.)  

2. Savivaldybės komisijose ir darbo grupėse, pasitarimuose, diskusijose: 

2.1. 2011-06-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-246 „Dėl Klaipėdos rajono 

savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ N. Tarvydienė paskirta Bendruomenės 

sveikatos tarybos nare. 

2.2. 2011-09-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-539 „Dėl Klaipėdos rajono 

savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“. N. Tarvydienė paskirta Klaipėdos rajono 

savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos nare. 

2.3. Biuras yra užkrečiamųjų ligų valdymo (prevencijos) tinklo narys. Koordinatorius Užkrečiamų ligų 

ir AIDS centras. 

2.4. 2012-06-27 dalyvavo Nacionalinės sveikatos tarybos išvažiuojamajame posėdyje ir dalyvauta 

diskusijose. 

2.5. 2012-05-16 dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės Sveikatos priežiūros įstaigų vadovų 

pasitarime, kuriame pristatyta Klaipėdos rajono gyventojų sveikatos būklės apžvalga. 
 

Skaityti pranešimai konferencijose, diskusijose, pasitarimuose: 

1. 2012-05-08 skaitytas pranešimas tema „Public health care through life stages. Activities of public 

health bureaus in Lithuania” (vert. iš ang. kalbos “Visuomenės sveikatos priežiūra per gyvenimo etapus. 

Lietuvos visuomenės sveikatos biurų paslaugos”) LR sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame 

pasitarime su Estijos ministerijų atstovais. 

2. 2012-07-04 skaitytas pranešimas tema „Visuomenės sveika specialistų kvalifikacijos tobulinimas – 

situacija ir problemos“ Higienos instituto organizuotoje diskusijoje „Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimas“. 

3. 2012-10-19 skaitytas pranešimas tema „Tyrimų statistika apie Klaipėdos rajono mokinių žalingus 

įpročius” konferencijoje „Socialinė ir emocinė vaiko gerovė – visų rūpestis“, kurią organizavo Klaipėdos 

rajono Švietimo centras.  

4. 2012-12-06 skaitytas pranešimas tema „Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų galimybės 

prisidėti prie visuomenės sveikatos gerinimo“ Higienos instituto su Klaipėdos universitetu organizuotoje 

konferencijoje „Visuomenės sveikatos gerinimas, stiprinant asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigų bendradarbiavimą pirminiame sveikatos priežiūros lygmenyje“ 
 

Biuro organizuotos konferencijos, seminarai, diskusijos ir jose skaityti pranešimai: 

1. 2012-05-09 Biuras organizavo mokymus pedagogams ir kitiems specialistams, dirbantiems su 

rizikos grupių vaikais ir paaugliais tema „Vaikų įgūdžių formavimas”. 

2. 2012-05-22 kartu su Klaipėdos universitetu organizavo konferenciją jaunimui “Gera sveikata – 

mūsų ateities sekmės pagrindas”. Klaipėdos rajoną atstovavo 2 mokyklų mokiniai.  

3. 2012-06-15 skaitytas pranešimas tema “Klaipėdos rajono bendruomenės galimybės gerinti savo 

sveikatą”, konferencijoje „Visuomenės sveikatos saugos ir stiprinimo aktualijos savivaldybėje“ kurią 

organizavo Biuras.  

4. 2012-09-27/28 organizavo praktinius mokymus bendruomenių atstovams, norintiems vykdyti 

prevencinę projektinę veiklą tema “Visuomenės sveikatos projektų rengimas ir vertinimas”. 

5. 2012-10-26 Biuras su Higienos institutu ir Klaipėdos universitetu organizavo diskusiją „Žalingo 

sveikatai mokinių elgesio problemos ir jų sprendimo galimybės“. Tikslinė grupė – jaunimas. 
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6. 2012-11-30 skaityti pranešimai tema “Gyvensenos tyrimų Klaipėdos rajone pristatymas” ir 

“Klaipėdos rajono gyventojų apklausos dėl pašalinių kvapų gyvenamosios aplinkos ore tyrimo rezultatai” 

konferencijoje “Ar Klaipėdos rajone saugi ir sveika aplinka?”, kurią organizavo Biuras. 

7. Biuras 4 kartus organizavo seminarų ciklas „Mamos ir kūdikio sveikatos priežiūra”. Tikslinė 

grupė – besilaukiantys naujagymio tėvai. 

Įstaigoje diegtos kokybės valdymo sistemos. 

Įstaiga savarankiškai vykdė Bendrojo vertinimo modelio (sutr. BVM, kuris yra rekomenduojamas 

LR vidaus reikalų ministerijos) diegimą Biure. BVM yra priemonė, padedanti Europos viešojo sektoriaus 

organizacijoms naudoti kokybės vadybos metodus veiklai tobulinti. 2012 m. atlikti veiksmai diegiant 

BVM: apmokyti darbuotojai, suformuota BVM darbo grupė, atliktas įsivertinimas pagal Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centro pateiktus BVM instrumentus, nustatytos veiklos gerinimo kryptys. 

Biurui 2012 metais Higienos institutas įteikė specialų „Kokybės ženklo sertifikatas“, parodantį įstaigos 

darbuotojų kompetenciją sveikatos sinergijos srityje. 
 

III. STRUKTŪRA 
 

2012 metų pabaigoje iš patvirtintų 27,5 etatų buvo užimti 26,75 etatai, dirbo 29 fiziniai asmenys. 

Nefinansuota 0,75 etato sveikatos priežiūrai Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti. 80 

% etatų skirta teikti paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybėje (24 darbuotojai, 21 etatas) ir 20 % etatų 

Skuodo rajono, Rietavo savivaldybes (6 darbuotojai, 5,75 etatai). Skuodo r. ir Rietavo savivaldybėms 

paslaugas teikiantys darbuotojai yra finansuojami šių savivaldybių lėšomis. 
 

2. lentelė. Darbuotojai 
Pareigybė 

Metai 

Etatų skaičius  

2007 2008 2009 2010 2011 2012-12-31  

1. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybėje:  

1.1. Direktorius 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 

1.2. Buhalteris 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.3. Ūkvedys 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 

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

1.5. Dietistas - - - - - 1  

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

1.7. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai 

- - - - - 6***  

2. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybėse (finansuojami šių savivaldybių lėšomis): 

2.1. Visuomenės sveikatos specialistas - - - - 1 1 

2.2. Skuodo rajono mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai 

- - 5 5 5 4,75 

Iš viso: 11 13 18 19 20 26,75 

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

100 000 gyventojų, visuomenės sveikatos specialisto 1 etatą steigti 7 000–10 000 gyventojų, t.y. Klaipėdos rajone maksimalus specialistų 

etatų skaičius turėtų būti 5. 

** Vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 321, sumažintas aptarnaujamų mokinių skaičius vienam 

mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto etatui nuo 1000 iki 500 vaikų. 

*** Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T11-683 patvirtintais pareigybių skaičiaus normatyvais 

turi būti finansuojami 6,75 etatai, tačiau 2012 m. finansuoti tik 6,0 etatai. 

 

Darbuotojų vidutinis amžius 2012 metais lyginant su 2011 kito nežymiai ir sudarė 42,8 metus (3 

lentelė). 56–65 amžiaus grupėje darbuotojų skaičius išaugo nuo 5 iki 14 proc. Šį pokytį lėmė naujai į 

įstaigos struktūrą pervesti ikimokyklines ugdymo įstaigas aptarnaujantys sveikatos priežiūros specialistai.  
 

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

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

2007 8 61 % 5 39 % 0  13 38,9 

2008 8 57 % 5 43 % 0  14 39,9 

2009 10 53 % 9 47 % 0  19 40,3 

2010 9 47 % 9 47 % 1 6 % 19 42,2 
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2011 10 50 % 9 45 % 1 5 % 20 42,4 

2012 14 48 % 11 38 % 4 14 % 29 42,8 

 

Biure 56,6 proc. darbuotojų išsilavinimas yra aukštasis universitetinis arba aukštasis universitetinis 

magistro laipsnis (2011 m. – 55 proc.). 55,5 proc. Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (2011 m. – 50 proc.), Skuodo 

rajono − 40 proc. (2011 m. - 20 proc.) (4 lentelė). 37,5 proc. ikimokyklines ugdymo įstaigas 

aptarnaujančių specialistų turi aukštąjį išsilavinimą, tačiau tik 1 specialistas turi visuomenės sveikatos 

krypties studijų reikalaujamą išsilavinimą, kiti yra tik išklausę privalomą 36 val. kvalifikacijos kėlimo 

kursą, kuriuos 2012 metais organizavo Biuras. Visi specialistai šiuo metu atitinka LR sveikatos apsaugos 

ministerijos keliamus reikalavimus išsilavinimui ir kvalifikacijai. 

 

4. lentelė. Darbuotojų išsilavinimas 
 

Pareigybė 

  Išsilavinimas  Aukštąjį 

išsilavinimą 

turinčių 

specialistų dalis 

2012 m. (%) 

Aukštesnysis Aukštasis/universi

tetinis 

Magistro 

laipsnis 
2

0
0
8

 m
. 

2
0

0
9

 m
. 

2
0

1
0

 m
. 

2
0

1
1

 m
. 

2
0

1
2

 m
. 

2
0

0
8

 m
. 

2
0

0
9

 m
. 

2
0

1
0

 m
. 

2
0

1
1

 m
. 

2
0

1
2

 m
. 

2
0

0
8

 m
. 

2
0

0
9

 m
. 

2
0

1
0

 m
. 

2
0

1
1

 m
. 

2
0

1
2

 m
. 

1. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybėje: 

1.1. Direktorius - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 100 % 

1.2. Buhalteris 1 1 - - - - - 1 1 1 - - - - - 100 % 

1.3. Ūkvedys 1 1 1 1 1 - - - -  - - - -  0 % 

1.4. Visuomenės sveikatos specialistai/dietistė - - - - - 3 1 2 2 3 - 2 1 1 1 100 % 

1.5. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai 

5 5 4 4 4 2 2 4 4 4 - - - - 1 55,5 % 

1.6. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai 

- - - - 5 - - - - 3 - - - - - 37,5 % 

Iš viso (1 dalis): 7 7 4 5 10 5 3 6 7 11 1 3 2 2 3 64 % 

2. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybėse (finansuojami šių savivaldybių lėšomis): 

2.1. Visuomenės sveikatos specialistas - - - - - - - - 1 1 - - - - - 100 %  

2.2. Skuodo r. mokyklų visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai 

- 4 4 4 3 - 1 1 1 2 - - - - - 40 % 

Iš viso (2 dalis): - 4 4 4 3 - 1 1 2 3 - - - - - 50 % 

Iš viso (1 ir2 dalis): 7 11 8 9 13 5 4 8 9 14 1 3 2 2 3 56,6 % 

 

2012 metais darbuotojų darbo užmokestis nepasiekė 2009 metų lygio. Klaipėdos rajono mokyklų 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų liko panašus (5 lentelė) 

 

5. lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt) 

Pareigybė 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Lt  

(neatskaičius mokesčių) 

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

1. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybėje 

1.1. Direktoriaus  2255 2735 2671 2557 2552 2575 

1.2. Buhalterio 1062 1291 1144 1099 1039 1053 

1.3. Ūkvedžio 1394 1654 1400 1098 1120 1105 

1.4. Visuomenės sveikatos specialistų/dietistė 1731 2097 1874 1792 1753 1720 

1.5. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 1074 1511 1469 1367 1384 1392 

1.6. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai 
- - - - - 1423 

2. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybėse (finansuojami šių savivaldybių lėšomis): 

2.1. Skuodo rajono mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų 
- - - 1296 1235 1218 

2.2. Visuomenės sveikatos specialisto - - - - 1246 1605 

 

 

IV. FINANSAI 
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Biuro finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos, 

projektinės lėšos, uždirbamos lėšos ir parama, Skuodo r. ir Rietavo savivaldybių lėšos. Nuo 2014 m. 

sausio 1 d. biuro vykdomos funkcijos bus valstybės deleguotos funkcijos. 
 

6. lentelė. Įstaigos lėšos pagal finansavimo šaltinius ir paskirtį 
Finansavimo šaltinis ir paskirtis 2007 m. 2008m. 2009m. 2010 m. 2011 m.  2012 m. 

patvirtintos  
2012 m. 

gautos  

1. Visuomenės sveikatos biuro išlaikymui ir veikloms 

1.1. Savivaldybės biudžeto 0 150 123,9 161,5 141,1* 161,1*** 161,1*** 

1.2. Valstybės biudžeto 200 300 150 39 65,6 64,7 64,7 

Iš viso: 200 450 273,9 200,5 206,7 225,8 225,8 

2. Klaipėdos rajono mokyklų sveikatos priežiūrai 

2.1. Savivaldybės biudžeto 41,6 81,8 83,1 74 76,5 76,3 76,3 

2.2. PSDF biudžeto 87,8 108,3 108,5 147,3 152,9 152,9 152,9 

Iš viso: 129,4 190,1 191,6 221,3 229,4 229,2 229,2 

3. Klaipėdos r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūrai 

3.1. Savivaldybės biudžeto - - - - - 44,2 44,2 

Iš viso: - - - - - 44,2 44,2 

4. Paslaugų teikimui Skuodo r. ir Rietavo savivaldybėse 

4.1. Skuodo r. savivaldybės 0 88 50,6 30,5 44,3 43,8 43,8 

4.2. Rietavo savivaldybės 0 40 24 10 18,5 17,1 17,1 

4.3. Skuodo r. mokyklų sveikatos priežiūrai 0 0 96,3 121,9 120,5 115,8 115,8 

Iš viso: 0 128 170,9 162,4 183,3 176,7 176,7 

5. Papildomai pritraukiamos lėšos įstaigos veiklai 

5.1. Parama/darbo biržos subsidijos 0,25 0,2 0,8 0,6 3,3 0 5,04 

5.2. Lėšos už suteiktas paslaugas 0 0 0 0,3 12 7,0 6,68 

5.3. Vykdytų projektų lėšos 

(iš jų): 

1,3 1,4 36,7 531,9 995,3 56,8 56,8 

5.3.1. Projektinės lėšos iki 2010 m. 1,3 1,4 12,5 0 0 0 0 

5.3.2. Europos Sąjungos lėšos: 0 0 24,2 531,9 995,3 0 0 

a)„Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos 

kėlimas“ Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-031. (bendra 

vertė 1304,924 tūkst. lt) 

0 0 24,2 529,4 751,3** 0 0 

b) „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 

infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajono 

savivaldybėje“ Nr. VP3-2.1-SAM-11-R-31-002 

(bendra vertė 305,735 tūkst. lt) 

0 0 0 2,5 244 56,8 56,8 

5.4. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos specialiosios programos lėšos programos 

priemonių įgyvendinimui 

31,3 52,7 40 27,8 42,5 56,8 56,8 

Iš viso: 32,85 54,3 77,5 560,6 1053,1 120,6 125,32 

Visos biuro lėšos, nepriklausomai nuo jų šaltinio ir 

paskirties: 

362,25 822,4 713,9 1144,8 1672,5 796,5 801,22 

Iš viso (be ES, Skuodo r. ir Rietavo sav., uždirbtų, 

VRSP, paramos, projektinių lėšų) 

329,4 640,1 465,5 421,8 436,1 499,2 499,2 

Vienam Klaipėdos rajono gyventojui tenkanti lėšų 

dalis (be ES ir kitų projektinių lėšų, paramos) 

6,7 12,6 9,0 8,1 8,4 - 8,8 

* Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimui 2011 metais patvirtintas planas − 150,0 tūst. Lt, neskirta 

asignavimų − 8,9 tūkst.Lt, Darbuotojams darbo užmokestis išmokėtas sausio mėnesį. 

** Projektui „Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas“ Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir devynių 

partnerių darbuotojų, visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimui, asignavimai  didesni  111,4 tūks.Lt. nes panaudotas 2010 m. 

gautų asignavimų likutis. 

*** Finansuotas 1 dietisto etatas. 

 

Išlaidos skirto administracijos išlaikymui neviršijo rekomenduojamų normų.  
 

 

 

 

7. lentelė. Administravimui tenkanti išlaidų dalis. 
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Metai 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Administravimui tenkanti išlaidų dalis nuo 

visų įstaigos gaunamų pajamų (proc.) 

27,8  13,3  15,3  9,6  6,5  9,3  

 

Išlaidos skirtos darbo užmokesčiui ir veiklai, lyginant su 2010 m., padidėjo, nes buvo priskirta 

Biurui funkcija – sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimas (2 pav.). 2012 m. 

lėšų skyrimas iš valstybės biudžeto sumažėjo 900 litų. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšos nekito (3 pav.). 80 proc. įstaigos išlaidų sudarė išlaidos skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio 

draudimo fondo mokesčiams, o įstaigos patalpų išlaikymui ir veiklai - 20 proc. 

 

 
2 pav. Lėšų skirtų veiklai, pagal išlaidų paskirtį pokytis 2007-

2012 m. (tūkst. Lt). 
Pastaba: lėšos didėjo dėl finansuoto 1 etato dietisto ir 6 etatų 

pervestų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų iš ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų į Biurą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. 

 
3 pav. Lėšų kitimas pagal šaltinį 2007-2012 m. (tūkst. Lt). 
Pastaba: Savivaldybės biudžeto lėšos didėjo dėl finansuoto 1 etato 

dietisto ir 6 etatų pervestų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 

iš ikimokyklinio ugdymo įstaigų į Biurą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.  

 

Šiuo metu yra poreikis atnaujinti 9 kompiuterius (įsigyta 2007 metais). 2012 m. iš Europos Sąjungos 

lėšų nupirkti 4 kompiuteriai, 2 projektoriai ir vienas ekranas. 2010–2012 m. įgyvendinant projektą 

„Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje“ buvo 

rekonstruotos įstaigai skirtos savivaldybės patalpos − 153,38 kv. m. Patalpos pritaikytos įstaigos veiklai, 

užtikrintos tinkamos darbo sąlygos.  

 

8. lentelė. Ilgalaikis turtas ir patalpos 
Turtas 2007 m. 2008 m.  2009 m.  2010 m.  2011 m.  2012 m. 

Kompiuteriai 9 9 9 9 9 13 

Daugiafunkciniai spausdinimo įrenginiai 3 3 3 3 3 3 

SPSS programa (statistinė) 1 1 1 1 1 1 

Projektorius 1 1 1 1 1 3 

Transportas - 1 1 1 1 1 

Statiniai (patalpos) 11,60 m2 153,38 m2-  153,38 m2 153,38 m2 153,38 m2 153,38 m2 

 

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
 

2012 m. toliau stiprinta darbuotojų kompetencija: 

1. Biuras organizavo seminarus darbuotojams: 

1.1. „Pirmosios pagalbos teikimas“ (bendradarbiaujant su Krizių valdymo centro specialistais) – 

mokyklų sveikatos priežiūros specialistams. 

1.2. „Vaikų psichinės sveikatos priežiūra ir organizavimas“ – ikimokyklines ugdymo įstaigas 

aptarnaujantiems specialistams. 

1.3. „Vaikų įgūdžių formavimas“ (Narkotikų kontrolės departamentas). 

2. Darbuotojai dalyvavo seminaruose ir konferencijose iš viso 176 valandų trukmės. 

2.1. Stiprinimo krypties – 16 val., 1 žmogus. 

2.2. Vaikų ir jaunimo krypties (kartu su mokinių sveikatos priežiūra) – 80 val., 19 žmonių. 

2.3. Kokybės vadybos – 8 val. trukmės 4 žmonės. 
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2.4. Sveikatos sinergijos tema – 10 žmonių po 40 val. 

2.5. Finansų valdymas ir paslaugų kokybės valdymas – 32 val. 10 žmonių. 

3. Atlikti įvertinimai: 

3.1. Darbuotojų turimų žinių ir įgūdžių pirmosios pagalbos teikimo klausimais, jų sustiprinimui 

organizuoti mokymai.  

3.2. Ikimokyklinių ugdymo įstaigas aptarnaujančių specialistų atliekamų funkcijų maitinimo 

organizavimo klausimais. 

3.3. Ikimokyklinio ugdymas įstaigas aptarnaujančių specialistų kvalifikacijos atitikimo teisės aktų 

normoms.  
 

 

 

Parengė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė 

 

 


