
 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 

2015-03-26 sprendimu Nr. T11-98 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS BIURO VADOVO 2014 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 visi darbuotojai tiesiogiai pavaldūs 

Biuro direktoriui. Padaliniai neįsteigti, tačiau Biuro veiklos pobūdis nulemia savitą personalo veiklos 

modelį: administracijos darbuotojų ir visuomenės sveikatos specialistų, atsakingų už visuomenės 

sveikatos stiprinimą, stebėseną ir vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą, darbo vietos yra Biure, o 

mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų – ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose.  
 

1. lentelė. Pareigybių skaičius 

Pareigybė 
Etatų skaičius/darbuotojų skaičius 2014-12-

31 2010 2011 2012 2013 

1. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Klaipėdos rajono 

savivaldybėje: 
14/15 14/15 21/24 21,25/24 21,25/24 

1.1. Administracija (direktorius, buhalteris, ūkvedys) 2,5/3 2,5/3 2,5/3 2,5/3 2,5/3 

1.2. Visuomenės sveikatos specialistai/dietistė 3/3 3/3 4/4 4/4 4/4 

1.3. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 8,5/9 8,5/9 8,5/9 8,5/10 8,5/10 

1.4. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai 

  6/8 6,25/9 6,25/9 

2. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Skuodo rajono ir Rietavo 

savivaldybėse (veikla finansuojama šių savivaldybių lėšomis): 
5/5 6/6 5,75/6 5,75/5 5,9/7 

2.1. Visuomenės sveikatos specialistai  1/1 1/1 1/0 1,5/2 

2.2. Skuodo r. mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai 

5/5 5/5 4,75 4,75/5 4,4/5 

Iš viso: 19/20 20/21 26,75/ 27/29 27,15/30 

 

1.3.2. Darbuotojų vidutinis amžius. 2014 m., lyginant su 2013 m., darbuotojų vidutinis amžius 

pailgėjo dėl natūralaus senėjimo proceso (2 lentelė). 2016 m. dviem darbuotojams (dirbantiems 

ugdymo įstaigose) sukaks senatvės pensijos amžius.  
 

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

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

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

2013 14 48 % 11 38 % 4 14 % 29 39,6 

2014 14 46,7 % 12 40 % 4 13,3 % 30 42,2 
 

1.3.3. Darbuotojų kvalifikacija. Darbuotojų išsilavinimas nekito ir jis atitinka LR sveikatos 

apsaugos ministro keliamus reikalavimus. Aukštąjį išsilavinimą turi 60 proc. mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistų, 44 proc. ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos 
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priežiūros specialistų ir visi visuomenės sveikatos specialistai, teikiantys sveikatos stiprinimo ir 

visuomenės sveikatos stebėsenos paslaugas. Siekiant užtikrinti kokybišką visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams, Biuro specialistams sudarytos sąlygos kelti 

kvalifikaciją. Iš viso 2014 m. kvalifikaciją kėlė 21 darbuotojas 27 - iomis temomis. Įgyta kvalifikacija:  

1. 1 visuomenės sveikatos specialistas sertifikuotas darbui su jaunimu. 

2. Visi ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai atitinka LR sveikatos 

apsaugos ministro keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kurie suteikia teisę toliau dirbti 

ugdymo įstaigoje nuo 2016 metų sausio 1 d. (tinkamos kvalifikacijos neturėjo 7 specialistai). 

3. 3 visuomenės sveikatos specialistai gali dirbti pagal Elgesio keitimo programą „Elgesys – 

pokalbis- pasikeitimas“. 

4. 3 visuomenės sveikatos specialistai turi teisę vykdyti privalomuosius sveikatos mokymus. 

5. 3 visuomenės sveikatos specialistai gilino žinias sveikatos netolygumų mažinimo srityje 

(Lietuvos sveikatos programos 2014-2025 metų prioritetas). 

 

2. Įstaigos biudžetas. 

Įstaigos pagrindiniai finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto dotacija valstybinių (valstybės 

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

3. lentelė. Įstaigos lėšos pagal finansavimo šaltinius ir paskirtį (tūkst. Lt). 
Finansavimo šaltinis ir paskirtis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 m. 2014 m. 

1. Visuomenės sveikatos biuro veiklai (administravimui, visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui) 

1.1. Savivaldybės biudžeto 0 150 123,9 161,5 141,1 161,1 180.4 32,9 

1.2. Valstybės biudžeto 200 300 150 39 65,6 64,7 68,8 257 

Iš viso: 200 450 273,9 200,5 206,7 225,8 249,2 289,9 

2. Klaipėdos rajono mokyklų sveikatos priežiūrai 

2.1. Savivaldybės biudžeto 41,6 81,8 83,1 74 76,5 120,5 237 112,2 

2.2. Valstybės biudžeto 87,8 108,3 108,5 147,3 152,9 152,9 132,8 281,5 

Iš viso: 129,4 190,1 191,6 221,3 229,4 273,4 369,8 393,7 

3. Paslaugų teikimui Skuodo r. ir Rietavo savivaldybėse (šių savivaldybių skirtos lėšos) 

3.1. Skuodo r. savivaldybės 0 88 146,9 152,4 164,8 159,6 141,6 229,3 

3.2. Rietavo savivaldybės 0 40 24 10 18,5 17,1 16,6 41,8 

Iš viso: 0 128 170,9 162,4 183,3 176,7 158,2 271,1 

4. Kitos lėšos 

4.1. Parama/darbo biržos subsidijos/lėšos už 

suteiktas paslaugas 
0,25 0,2 0,8 0,9 15,3 11,72 19,96 10,775 

4.2. Projektinės lėšos 1,3 1,4 36,7 531,9 995,3 56,8 0 48,87 

4.3. Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos specialiosios programos 

lėšos programos priemonių įgyvendinimui 

31,3 52,7 40 27,8 42,5 56,8 83,79 86,56 

Iš viso: 32,85 54,3 77,5 560,6 1053,1 125,32 103,75 146,205 

Iš viso (1+2+3+4) 362,25 822,4 713,9 1144,8 1672,5 801,22 880,95 1100,905 

Vienam Klaipėdos rajono gyventojui tenkanti lėšų 

dalis ((1+2)/gyventojų skaičiaus) 

6,7 12,6 9,0 8,1 8,4 8,8 11,99 13,1 

 Valstybės biudžeto dotacijos perduotoms funkcijoms vykdyti nepakanka, todėl siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą vaikų 

ugdymo įstaigose savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami 8,25 etatai (1 dietisto, 1 mokyklos, 6,25 ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

aptarnaujantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.) 

 

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

Administravimui tenkanti išlaidų dalis nuo visų įstaigos gaunamų pajamų (proc.) 9,6 6,5 9,3 7,9 6,4 

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

Išlaidos skirtos administravimui sumažėjo iki 6,4 proc., o 16,7 proc. biudžeto sudarė kiti 

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

 

 



3 

 

  

 

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

Pareigybė 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Lt  

(neatskaičius mokesčių) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybėje 

1.1. Direktoriaus  2557 2552 2575 2583 2563 

1.2. Buhalterio 1099 1039 1053 1171 1256 

1.3. Ūkvedžio 1098 1120 1105 1171 1200 

1.4. Visuomenės sveikatos specialistų/dietistė 1792 1753 1720 1800 2118 

1.5. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 1367 1384 1392 1370 1477 

1.6. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai - - 1423 1403 1474 

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

2.1. Skuodo rajoną ir Rietavą aptarnaujančių specialistų 1296 1235 1218 1219 1629 

 

3. Įstaigos patalpos. Įstaiga veiklą vykdo 153,91 kv. m. dydžio patalpose, kurios rekonstruotos, 

įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuotą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje“ (projektas užbaigtas 2012 m. spalio 

18 d.). Biuro patalpose įrengtos darbo vietos administracijai, visuomenės sveikatos specialistams, 

įrengta 1 mokymo klasė, užsiėmimų vedimui pritaikytas holas. Viena darbo vieta įrengta mokymo 

klasėje, o tai apsunkina veiklos organizavimą. Biuro patalpose taip pat įrengtos 3 darbo vietos mokyklų 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, kurie savo aptarnaujamose mokyklose (10 ugdymo 

įstaigų ir jų skyriuose) turi tik įrengtas darbo vietas, bet ne sveikatos kabinetus. Biuras aprūpina 

reikiamomis darbo priemonėmis sveikatos kabinetus esančius ugdymo įstaigose, kuriose veiklą vykdo 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. 

 

6 lentelė. Informacija apie ugdymo įstaigas aptarnaujančių specialistų darbo vietas 

Eil. 

Nr. 
Darbo vietos apibūdinimas Vienetai 

1. Sveikatos kabinetų skaičius bendrojo lavinimo įstaigose 7 

2. Sveikatos kabinetuose dirbančių specialistų skaičius 7 

3. Iš sveikatos kabinetų aptarnaujamų ugdymo įstaigų skaičius (7 specialistai) 8 

4. Bendrojo lavinimo įstaigų, kuriose tik įrengta darbo vieta (stalas) specialistui ir nėra sveikatos 

kabineto (3 specialistai) 

9 

5. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius 10 

6. Sveikatos kabinetų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose 6 

7. Iš jų: sveikatos kabinetų skaičius, kuriuose dirbama kartu su kitu ugdymo įstaigos darbuotoju 5 

8. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kuriose tik įrengta darbo vieta (stalas) specialistui ir nėra atskiro 

kabineto 

4 

 

4. Įstaigos teikiamos paslaugos, suteiktų 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 2007−2014 metais pateiktas 1 

paveiksle. Bendras teikiamų paslaugų skaičius auga.  
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1 pav. Visuomenės sveikatos biuro suteiktų sveikatos stiprinimo paslaugų pokytis 2007−2014 metais. 

 

7 lentelė. Visuomenės sveikatos paslaugų skaičius, tenkantis vienam specialisto etatui per 

metus. 

Paslaugos tipas/ metai 2010 2011 2012 2013 2014 

Konsultacijų skaičius, tenkantis 1 specialisto etatui  109 98 96 90 115 

Sveikatos mokymo paslaugų skaičius, tenkantis 1 specialisto etatui  87 132 106 93 89 

Informavimo paslaugų skaičius, tenkantis 1 specialisto etatui  31 44 60 54 64 

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

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 Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014 m. 

programa, patvirtinta Savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr. T11-595.  

 

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 91 91 100 

Parengtų ataskaitų skaičius: 3 3 100 

Parengtų duomenų suvestinių skaičius 10 12 120 

Savivaldybėje priimtų sprendimų, remiantis stebėsenos duomenimis, skaičius 3 4 110 

Parengtos ir pateiktos informacijos visuomenei skaičius 10 10 100 

 

Savivaldybėje priimti sprendimai, remiantis stebėsenos duomenimis: 

1. 2014-02-27 Nr. T11-69 „Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 m. ataskaitai“. 

2. 2014-02-27 Nr. T11-71 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 2014 m. priemonių patvirtinimo“. 

3. 2014-05-29 Nr. T11-215 „Dėl alkoholio vartojimo prevencijos tarp Klaipėdos rajono jaunimo 

krypčių 2014-2017 m. patvirtinimo“. 

4. 2014-06-26 Nr. T11-271 „Dėl draudimo rūkyti Klaipėdos rajono savivaldybės viešosiose 

vietose“. 

 

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

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

stiprinimo paslaugas (9 ir 10 lentelė): organizavo ir vykdė sveikatos stiprinimo renginius, teikė 

konsultacijas ir rengė, platino informacinę medžiagą apie sveikatą.  
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9 lentelė. Visuomenės sveikatos stiprinimo vykdymas  

Paslaugos pavadinimas 2013 2014 

Sveikatos mokymo paslaugų skaičius 311 160 

Dalyvių skaičius 2454 2433 

Informavimo paslaugų skaičius 178 62 

Konsultavimo paslaugų skaičius 169 363 

Konsultuotų asmenų skaičius 48 334 

 

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 

18 512 868 5 

Sveika mityba ir nutukimo prevencija 6 0 57  

Fizinis aktyvumas 1 23 18  

Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso 

kontrolė ir kt.) 

3 17 59  

Aplinkos sveikata 1 0 0  

Rūkymo, alkoholio ir  narkotikų vartojimo prevencija 16 0 98  

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija 1 14 0  

Tuberkuliozės profilaktika 3  31  

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 8  517  

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 1  0  

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 1  286 53 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 1 31 140 51 

Onkologinių ligų profilaktika 2    

Iš viso 62 597 2074 109 

 

Vykdyta vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo veikla išsamiai pateikta Visuomenės sveikatos 

funkcijų vykdymo ataskaitoje. Visuomenės sveikatos biuro specialistai dalyvavo 10 darželių 

maitinimo organizavimo vidaus audituose, parengė 2 naujus valgiaraščius, 1 pritaikytą. 

 

4.3. Sveikatos priežiūra mokyklose. 

 

11 lentelė. Sveikatos priežiūros mokyklose vertinimo kriterijai ir įgyvendinimo rezultatai: 
Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai Įvykdyta 

1. Mokinių iki 18 metų, pateikusių profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymas (vaiko 

sveikatos pažymėjimus, forma Nr. 027-1a) dalis (procentais) 

98,6 proc.  

2. Sukauptų ir įvertintų mokinių profilaktinių patikrinimų  duomenų skaičius (vienetais) 4877 

3. Suteiktų konsultacijų mokiniams skaičius 1 000 mokinių (vienetais) 107,63  

4. Konsultacijų skaičius, tenkantis 1 000 mokyklos darbuotojų ( vienetais) 942,31  

5. Mokykloje organizuotų sveikatinimo renginių skaičius 1 000 mokinių (vienetais) 214,66  

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

mokinių** skaičius 1 000 mokinių (vienetais) 

5498,18 

7. Parengtų ir vykdytų planų, programų (projektų) skaičius 13 

8. Užregistruotų mokinių apsilankymų pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą 

skaičius 

1900 

9. Sukauptų ir įvertintų mokinių profilaktinių patikrinimų  duomenų skaičius 6700 

10. Atliktų maitinimo organizavimo patikrų skaičius 274 
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11. Atliktų mokyklos aplinkos, ugdymo proceso atitikties visuomenės sveikatos priežiūros 

teisės aktų reikalavimams vertinimo skaičius 

86 

12. Patikrintų vaikų ir mokinių dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų skaičius 1618 

 

12 lentelė. Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose vertinimo kriterijai ir 

įgyvendinimo rezultatai: 
Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai Įvykdyta 

1. Vaikų, pateikusių profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymas (vaiko sveikatos 

pažymėjimus, forma Nr. 027-1a) dalis (procentais) 

100 proc. 

2. Sukauptų ir įvertintų mokinių profilaktinių patikrinimų  duomenų skaičius 1823  

3. Įstaigose organizuotų sveikatinimo renginių skaičius 1 000 vaikui (vienetais) 114,24 

4. Sveikatingumo renginiuose (seminarai, konferencijos paskaitos ir pan.) dalyvavusių vaikų 

skaičius 1 000 vaikui (vienetais) 

4210,07 

5. Suteiktų konsultacijų skaičius 326 

6. Parengtų ir vykdytų planų, programų (projektų) skaičius 10 

7. Atliktų maitinimo organizavimo patikrų skaičius 515 

8. Atliktų mokyklos aplinkos, ugdymo proceso atitikties visuomenės sveikatos priežiūros 

teisės aktų reikalavimams vertinimo skaičius 

77 

9. Patikrintų vaikų ir mokinių dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų skaičius 695 

 

4.4. Privalomieji sveikatos mokymai. 

 

13 lentelė. 2014 m. Biuro vykdyti privalomieji sveikatos mokymai 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas Mokymų skaičius  Dalyvių skaičius 

Privalomieji higienos įgūdžių mokymai 22 517 

Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai 5 36 

Mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai 9 9 

 

4.5. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos kitoms savivaldybėms. 

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

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

priežiūros funkcijas mokymo paslaugų iš viso suteikta –  424 vnt. (dalyvių - 10168 asmuo), 

informavimo paslaugų – 92 vnt. Vykdant visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijas surinktas 91 

stebimas rodiklis, parengtos 2 ataskaitos, 4 papildomos analizės, pagal problematikas, Savivaldybėje 

priimtas 1 sprendimas, parengti 4 informaciniai pranešimai visuomenei. Rietavo savivaldybėje 

vykdant visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijas mokymo paslaugų iš viso suteikta – 28 vnt. 

(dalyvių -1041 asmuo), informavimo paslaugų – 21 vnt. Vykdant visuomenės sveikatos stebėsenos 

funkcijas surinkta 50 stebimų rodiklių, parengta 1 ataskaita. 

 

5. Įstaigoje atlikti patikrinimai, jų rezultatai 

2014 m. rugpjūčio mėnesį Valstybės kontrolės I-ojo audito departamentas vykdė auditą „Dėl 

visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių taikymo savivaldybėse“: pateiktas klausimynas ir įvyko 

pokalbis. Išvados nepateiktos. 

6. Vadovo veikla įgyvendinant įstaigos tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais, kitomis įstaigomis. 

6.1. Iškeltų vadovui prioritetinių veiklų įgyvendinimas:  

6.1.1. Stiprinti darbuotojų profesinius gebėjimus: darbuotojų kvalifikacija atitinka teisės 

aktų keliamus specialistams reikalavimus po 2016 metų, visi darbuotojai papildomai apmokyti 

pirmosios pagalbos tema, ugdymo įstaigoms parengtas ir pateiktas rekomenduojamas pirmosios 

pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas.  
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6.1.2. Sveikatos priežiūros kabinetų ugdymo įstaigose atnaujinimas: įvertintos darbuotojų 

darbo sąlygos, sveikatos kabinetų būklė, parengta ir laiku pateikta paraiška Norvegijos finansinių 

mechanizmų 2009-2014 m. fondo paramai gauti. Projektas įtraukta į rezervinį finansuotinų projektų 

sąrašą. 

6.1.3. Nustatyti sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, veiklos standartus: parengtas vieningas veiklų planavimo ir vertinimo standartas, kiekvieną 

mėnesį vertinama specialistų veikla ir atliekami vykdomų funkcijų aptarimai.  

6.1.4. Plėtoti visuomenės sveikatos paslaugas rizikos veiksnius turintiems gyventojams 

pasitelkiant socialinius partnerius: kartu su BĮ Sporto centras vykdytas projektas, kurio metu dalyvavo 

55 asmenys priklausantys širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei, toliau bendradarbiauta su 

Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Klaipėdos rajono skyriumi įgyvendinant Elgesio keitimosi 

programą „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“, kurtas ir plėstas Klaipėdos rajono sveikatos ambasadorių 

tinklas.  

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. 

6.2.1. Tęstiniai projektai. 2014 metais vykdyti 2 tęstiniai projektai: 

6.2.1.1. „Health Equity 2020“ (vertimas iš anglų kalbos – Sveikatos lygybė 2020), 

koordinuojamas Mastrichto universiteto), kartu su kitomis 9 šalimis iš Europos Sąjungos. Projekto 

metu Biuro visuomenės sveikatos specialistai, atsakingas už visuomenės sveikatos stiprinimą ir vaikų 

ir jaunimo sveikatos priežiūrą, dalyvavo 2 dienų mokymuose Belgijoje ir Bulgarijoje.  

6.2.1.2. „ADPY - alkoholio vartojimo prevencija tarp jaunimo“, finansuojamas Europos 

Sąjungos lėšomis, vykdomas su 4 partneriais nuo 2012 m. Biuras yra 7 veiklos koordinatorius. 2014 

m. atliktas projekto rezultatų viešinimas ir tarptautinis veiklų auditas.  

6.2.2. Naujų projektų inicijavimas: 

6.2.2.1. 2014 metais parengta ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto 

„Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas 

savivaldybėje“ paraišką pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 

„Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“. Projektas įtrauktas į rezervinių projektų 

sąrašą. 

6.2.2.2. Padėta VšĮ „Mano Gargždai“ parengti paraišką LR sveikatos apsaugos ministerijos 

nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondui. 

6.2.2.3. Parengtas Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų 2014-2020 m. projektų 

preliminarus pasiūlymas. „Elektroninių visuomenės sveikatos viešųjų paslaugų diegimas Klaipėdos 

rajono savivaldybėje“.  

6.2.3. 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“. 

6.2.4. Nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms 2014-08-26 organizuotas konsultacinis 

seminaras „ Sveikatos projektų rengimas ir įgyvendinimas“.  

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

6.3.1. Nacionaliniu lygmeniu: 

6.3.1.1.Biuro atstovai yra Klaipėdos regiono vietinės antimikrobinio atsparumo valdymo 

grupės (STRAMA modelis) nariai. 

6.3.1.2.Biuras yra Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos narys, direktorė N. 

Tarvydienė − asociacijos Tarybos narė, Projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės 

vadovė.  

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

Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. 
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6.3.1.4. Biuro direktorė N.Tarvydienė yra LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinė 

ekspertė visuomenės sveikatos klausimais. Dalyvauta 1 klausyme dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos 

sveikatos 2014-2023 metų programos patvirtinimo“ projekto, teikė 3 išvadas dėl pateiktų svarstymui 

projektų. 

6.3.1.5.Biuro direktorė 2014-10-17 LR sveikatos apsaugios ministro įsakymu Nr. V-1072 

paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 606 „Dėl savivaldybės 

vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir 

ataskaitos formos patvirtinimo“ (toliau – nutarimas) pakeitimo projekto parengimo darbo grupės nare. 

6.3.2. Savivaldybės lygmeniu: 

6.3.2.1. N. Tarvydienė yra Bendruomenės sveikatos tarybos narė – dalyvauta visuose 

posėdžiuose.  

6.3.2.2. N. Tarvydienė yra Klaipėdos rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos narė. 

6.4. Skaityti pranešimai konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, publikuoti moksliniai 

straipsniai ir informaciniai, stendiniai pranešimai: 

6.4.1. 2014-01-28 skaitytas pranešimas „Visuomenės sveikatos paslaugos rajono 

gyventojams“, Kretingalės vaikų darželio tėvams. Tikslas – pristatyti biuro veiklą.  

6.4.2. 2014-01-29 skaitytas pranešimas „Sveikatos priežiūra Klaipėdos rajono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“ Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro seminare „Vaikų sveikatos stiprinimo 

aktualijos“. 

6.4.3. 2014-04-18 skaitytas pranešimas „Visuomenės sveikatos priežiūra ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotoje mokslinėje - praktinėje 

konferencijoje „Visuomenės sveikatos plėtra savivaldybėse“. 

6.4.4. 2014-05-28 skaitytas pranešimas „Klaipėdos rajono savivaldybės VSB patirtis 

dalyvaujant projekte“ Higienos instituto organizuotame seminara „Sveikatos netolygumi Lietuvoje ir 

jų mažinimas“. 

6.4.5. Parengta informacija Nacionalinės sveikatos tarybos metiniam 2014 m. leidiniui tema 

„Alkoholio vartojimo prevencija Klaipėdos rajone – sprendimų priėmėjai ir specialistai dirba išvien“. 

6.4.6. 2014-11-05 Ugdymo plėtotės centro organizuotoje diskusijoje - vaizdo konferencijoje 

„Visuomenės sveikatos priežiūra daugiafunkciniuose centruose“ skaitytas pranešimas “Klaipėdos 

rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdys“. 

6.4.7. 2014-12-17 skaitytas pranešimas Plikių bendruomenėje tema „Sveikatą stiprinanti 

bendruomenė“. 

6.4.8. Parengti 3 stendiniai pranešimai mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Į sveiką 

gyvenseną ir skidrią būtį Vydūno keliu, reprezentuojantys Klaipėdos rajoną ir vykdomą visuomenės 

sveikatos veiklą. 

6.4.9. Parengtas 1 mokslinis straipsnis su bendraautoriais prof. Antanu Goštautu, Dovile 

Narvilaite, prof. Arnoldu Jurgučiu „Klaipėdos rajono mokyklų 7-9 klasių mokinių su rūkymu susijusio 

elgesio ypatybės 2013 metais“ Visuomenės sveikata, 2014, priedas Nr.1. 

6.4.10. Parengta informacija žurnalui „Sveika visuomenė“ apie Biuro veiklą.  

6.5. Kita vadovo veikla. 2014 metais įstaiga pasiruošė Euro įvedimui, Savivaldybės tarybos 

2014-10-30 sprendimas Nr. T11-440 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 

sprendimo Nr. T11-233 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų 

paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo. Biuras ir toliau savarankiškai vykdė Bendrojo vertinimo 

modelio (toliau – BVM) diegimą įstaigoje. 2014 m. įvertinta specialistų kvalifikacija, parengta 

perspektyvinių valgiaraščių rengimo programa.  

Detalesnė informacija apie Biuro bendradarbiavimą su kitomis institucijomis pagal poveikio 

sritis pateikta Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo 2014 m. 

ataskaitoje. 

 

 

http://www.hi.lt/content/VS_2014_priedas1.html
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7. Problemos susijusios su įstaigos veikla ir siūlomi sprendimo būdai. 

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

vykdymui, patalpų, taip pat Biuro veiklai trūksta kabineto konsultacijoms: 

7.1.1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetai neatitinka LR sveikatos 

apsaugos ministro rekomendacijų. Visuose sveikatos kabinetuose (išskyrus Priekulės lopšelį-darželį) 

specialistai dirba vienoje patalpoje su kitu darželio darbuotoju (ko jau nebėra bendrojo lavinimo 

įstaigose). Specialistas negali teikti (arba fiziškai trūksta vietos) konsultacijų tėvams, kurių metu reikia 

užtikrinti konfidencialumą, nėra galimybės tinkamai suteikti pagalbą vaikui susirgus ir užtikrinant jam 

ramybės būsena kol bus teikiama pagalba. Šiuo metu prasčiausia situacija yra Gargždų miesto 

darželyje „Ąžuoliukas“. Siūlomi srendimai - vykdomo darželio patalpų rekonstrukcijos metu įrengti 

atskirą patalpą su kriaukle specialistui, kurio aprūpinimą po remonto privalomomis darbo priemonėmis 

įvykdytu Biuras iš valstybės biudžeto skirtų dotacijų mokinių sveikatos priežiūrai. Numatyti kituose 

darželiuose atskiras patalpas visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.  

7.1.2. Biure 1 darbo vieta yra įkurta mokymo klasėje. Vykdant mokymus, darbuotojas iš 

darbo vietos mokymo klasėje turi laikinai persikelti į kitą darbo vietą, o tai trukdo jo veiklai. Esant 

situacijai, kai mokymai vyksta hole, kiti darbuotojai negali naudotis kitomis patalpomis, turi laukti kol 

baigsis užsiėmimai hole. Taip pat trūksta patalpų konfidencialioms konsultacijoms. Vykstant 

užsiėmimams nebelieka patalpų konsultacijoms (visi darbuotojai dirba po kelis vienoje patalpoje). 

Negalima organizuoti 2 konsultacijų vienu metu dėl vietos stokos. Siūlomi sprendimai: 1 alternatyva 

– skirti 1 papildomą kabinetą konsultacijoms 3 aukšte, 2 alternatyva – statyti priestatą iš kiemo pusės 

įrengiant papildomas patalpas pirmam ir antram aukštui. 

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

ikimokyklinio ugdymo įstaigose) be adekvačių lėšų. Trūksta iš valstybės biudžeto finansavimo 5,6 

etatams mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų išlaikymui ir jų veiklai. Siūlomi 

sprendimai: dar kartą kreiptis savivaldybei į LR sveikatos apsaugos ministeriją, dėl adekvataus 

finansavimo užtikrinimo 2016 metams. 

 

 

 

Parengė  

Klaipėdos rajono savivaldybės  

visuomenės sveikatos biuro direktorė                                                                      Neringa Tarvydienė 

 

 


