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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS BIURO 2008 M. ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I. VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. 2008 m. programos tikslas: mažinti Klaipėdos rajono gyventojų sergamumą lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis, traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičių. 

2. Uždaviniai:  

2.1. Vykdyti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą Klaipėdos rajono bendrojo lavinimo mokyklose.  

2.2. Stiprinti Klaipėdos rajono mokinių sveikatą, formuojant teisingą požiūrį į savo sveikatą ir ugdant 

sveikos gyvensenos įgūdžius. 

2.3. Didinti Klaipėdos rajono gyventojų informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ligų pagrindinius 

rizikos veiksnius ir jų galimą korekciją. 

2.4. Vykdyti Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos stebėseną. 

2.5. Stiprinti ir gerinti visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir plečiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Klaipėdos rajono 

bendruomenėje. 

3. Programa įgyvendinta kartu su šiais partneriais: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

skyriais, Klaipėdos rajono švietimo centru, VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros 

įstaigomis, Klaipėdos rajono ugdymo įstaigomis, Klaipėdos rajono seniūnijomis, Klaipėdos rajono 

bendruomenėmis, Klaipėdos rajono kultūros namais, centrais, Klaipėdos rajono nevyriausybinėmis 

organizacijomis. 

4 Rezultatai  

Veiklos rodiklio pavadinimas  Paslaugą gavusių asmenų skaičius Pokytis 

2007 m. 2008 m. 

Proc. Vnt. Proc. Vnt. 
(dalyvių 

skaičius) 

Proc. Vnt. 

Gyventojų informuotumas sveikatos klausimais -  16   -  
Klaipėdos rajono gyventojų, pasinaudojusių visuomenės sveikatos 

biuro paslaugomis, pasitenkinimas paslaugų kokybe 
-  92   -  

Klaipėdos rajono bendrojo lavinimo mokyklų vadovų, teigiamai 

įvertinusių teikiamas pirminės visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugas, procentas 

-  72,2   -  

Įvykdytų priemonių skaičius  39  55  17 

Papildomai įvykdytų priemonių skaičius  8  19  11 

Parengtų projektų skaičius  3  4  1 

Įgyvendintų projektų skaičius   3  3  0 

Vykdytų Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

specialiosios programos priemonių skaičius 

 10  13  3 

Organizuotų akcijų skaičius  27  28 

(6605) 

 1 

      Iš jų:  

      bendrojo lavinimo įstaigų bendruomenei  20  23 (6500)  3 

      Klaipėdos rajono gyventojams  7  5 (105)  -2 

Organizuotų konferencijų skaičius  2  3 (124)  1 

Organizuotų seminarų-diskusijų skaičius:  109  216 (5033)  107 

      Iš jų :  

      bendrojo lavinimo įstaigų bendruomenei  102  188 (4375)  86 

      Klaipėdos rajono gyventojams 

 

 7  28 (628)  21 
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5. Detali veiklos ataskaita pagal patvirtintas priemones pateikta  įstaigos internetiniame puslapyje 

www.visuomenessveikata.lt . 

 

6. Kita veikla 

6.1. Parengta elektroninė mokinių sveikatos stebėsenos duomenų bazė ir elektroninė veiklos ataskaitų 

duomenų bazė. 

6.2. Atlikta mokyklų sveikatos stiprinimo poreikio analizė 5-iose bendrojo lavinimo įstaigose. Analizę 

atliko Klaipėdos universiteto visuomenės sveikatos bakalauro studentai.  

6.3. Pagalba Klaipėdos rajono nevyriausybinėms organizacijoms: padėtos rengti 2 sveikatos 

stiprinimo ir profilaktikos programos, iš kurių viena gavo finansavimą iš LR sveikatos apsaugos 

ministerijos. 

6.4. Organizacinė veikla: organizuotas seminaras savivaldybių administracijų darbuotojams ir 

visuomenės sveikatos biurų vadovams. Dalyvavo 43 atstovai iš savivaldybių ir visuomenės sveikatos biurų; 

Parengti ir pristatyti 2 pranešimai 2 konferencijose (Klaipėdos rajone – 1, Klaipėdos mieste – 1). Inicijuotas 

Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos steigimas. Organizuotas visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugų viešinimas – pateikta 13 informacinių pranešimų spaudai apie vykdomas 

priemones rajone. ES paramai gauti parengtas ir vertinimui pateiktas projektas „Visuomenės sveikatos 

specialistų kvalifikacijos kėlimas“. Jame dalyvaus 10 savivaldybių. 

6.6. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas kitose savivaldybėse: nuo 2008 metų vidurio 

pradėtos teikti pirminės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos Skuodo rajono ir Rietavo 

savivaldybėms. 
 

 

II. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA 

 

7. Etatų struktūra 

Pareigybė  
Etatų skaičius 

2007 m. 2008 m. pradžioje 2008 m. pabaigoje 

Direktorius 1,0 1,0 1,0 

Buhalteris 0,5 0,5 0,5 

Ūkvedys-valytojas 1,0 1,0 1,0 

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

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

Iš viso 11 11 13 

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

trūkstamas privalomas visuomenės sveikatos specialisto, atsakingo už sveikatos stiprinimą, etatas.  

** Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimą sumažintas mokinių skaičius vienam etatui. 

 

 

 

 

      Iš jų:  

      bendrojo lavinimo įstaigų bendruomenei  1  2 (245)  1  

      Klaipėdos rajono gyventojams  0  1 (25)  1 

Parengtų ir publikuotų straipsnių skaičius  6  13  7 

Parengtų leidinių skaičius  7  14  7 

Parengtų leidinių bendras tiražo skaičius  4662  49200  44538 

Atliktų tyrimų skaičius  7  8  1 

Suteiktų konsultacijų skaičius   578  1480  902 

     Iš jų:  

     bendrojo lavinimo įstaigų bendruomenei  576  1456  878 

     Klaipėdos rajono gyventojams visuomenės sveikatos biure  2  24  12 

Organizuotas sveikatos ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas  0  1 (20)  1 

Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius   18  2  -16 

http://www.visuomenessveikata.lt/
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8. Darbuotojų skaičius pagal amžiaus grupes 
Metai Iki 35 metų 

amžiaus 
35–44 m. 45–54 m. 55–64 m. 

Daugiau  

kaip  65 m. 
Amžiaus vidurkis 

2007 4 4 5 0 0 38,9 

2008 3 5 5 0 0 39,9 

 

9. Darbuotojų skaičius pagal išsilavinimą 
 

 

Pareigybė 

Išsilavinimas 

Aukštes-

nysis 

Aukštasis 

universi-
tetinis 

Aukštasis 
universitetinis 

magistro 

laipsnis 

Pastabos 

Direktorė   1  

Buhalterė  1   Šiuo metu studijuoja ekonomikos bakalauro 

studijose 

Ūkvedys-valytojas 1    

Visuomenės sveikatos 

specialistai 

 3  2 šiuo metu studijuoja magistrantūros studijose 

Mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

5 2  1 studijuoja visuomenės sveikatos bakalauro 

studijose 

Iš viso 7 5 1  

 

10. Darbuotojų darbo užmokestis 
Pareigybė Vidutinis darbo užmokestis Lt 

2007 m. 2008 m. Pokytis proc. 

1. Direktoriaus 2255 2735 21 

2. Buhalterio  1062 1291 21 

3. Ūkvedžio-valytojo 1394 1654 18 

4. Visuomenės sveikatos specialistų 1692 1799 6 

5. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 1074 1511 40 

 

 

III. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS, IŠLAIDOS PAGAL ŠALTINIUS 

 

11. Įstaigos gautos lėšos biuro veiklai 

Finansavimo šaltinis ir paskirtis 
Gautos lėšos 

2007 m. 

(tūkst. Lt) 

Gautos lėšos 

2008 m. 

(tūkst. Lt) 

Pokytis lyginant 

su 2007 m. 

(tūkst. Lt) 

Išlaidos 

2008 m. 

(tūkst. Lt) 

1. Valstybės biudžeto lėšos biuro veiklai  200,0  300,0* 100,0 300,0 

1.1. Darbo užmokesčiui 82,9 18,6 -64,3 18,6 

1.2. Sodrai  25,7 39,9 14,2 39,9 

1.3. Prekėms ir paslaugoms 36,5 241,5 205 241,5 

1.4. Ilgalaikiam turtui 54,9 Neskiriama 

pagal sutartį 
-54,9 - 

2. Savivaldybės  biudžeto lėšos biuro veiklai  - 150,0* 150,0 150,0 

2.1. Darbo užmokesčiui - 110,0 110,0 110,0 

2.2. Sodrai  - - - - 

2.3. Prekėms ir paslaugoms - - - - 

2.4. Ilgalaikiam turtui - 40,0 40,0 40,0 

Iš viso: 200,0 450,0 250,0 450,0 

* Nuo 2008 metų keitėsi finansavimo tvarka: 1/3 lėšų skiriama iš Savivaldybės biudžeto, 2/3 lėšų skiriama 

iš LR sveikatos apsaugos ministerijos per programinį finansavimą.  
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12. Įstaigos gautos lėšos mokyklų sveikatos priežiūrai 

Finansavimo šaltinis ir paskirtis 
Gautos lėšos 

2007 m. 

(tūkst. Lt) 

Gautos lėšos 

2008 m. 

(tūkst. Lt) 

Pokytis lyginant 

su 2007 m. 

(tūkst. Lt) 

Išlaidos 

2008 m. 

(tūkst. Lt) 

1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos 

mokyklų sveikatos priežiūrai 

87,8 108,3  108,3 

1.1. Darbo užmokesčiui 67,0 82,7 20,5 82,7 

1.2. Sodrai 20,8 25,6 4,8 25,6 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos mokyklų sveikatos 

priežiūrai 

43,9 81,8 37,9 81,8 

2.1. Darbo užmokesčiui 25,5 51,9 26,4 51,9 

2.2. Sodrai 7,9 16,1 8,2 16,1 

2.3. Prekėms ir paslaugoms 8,2(negauta 

2,3 tūkst. Lt.) 
13,8 5,6 13,8 

Iš viso: 131,7 190,1 58,4 190,1 

 

13. Kitos įstaigos gautos lėšos  

Finansavimo šaltinis ir paskirtis 
Gautos lėšos 

2007 m. 

(tūkst. Lt) 

Gautos lėšos 

2008 m. 

(tūkst. Lt) 

Pokytis lyginant 

su 2007 m. 

(tūkst. Lt) 

Išlaidos 

2008 m. 

(tūkst. Lt) 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos specialiosios programos lėšos  programos 

priemonių įgyvendinimui 

31,3 51,3 20,0 51,3 

2. Uždirbtos lėšos (įskaitant ir 2 proc. paramą) 0,25 0,2 -0,05 0,25 

3. Projektinės lėšos  1,3 1,4 0,1 1,4 

Iš viso (1+2+3): 32,82 52,9 20,08 52,9 

 
4. Skuodo rajono savivaldybės administracijos lėšos, 

skirtos funkcijų vykdymui Skuodo rajono 

savivaldybėje 

- 88 88 88 

5. Rietvos savivaldybės administracijos lėšos, skirtos 

funkcijų vykdymui Rietavo savivaldybėje 

- 40 40 40 

Iš viso (4+5):   128 128 128 

Iš viso visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymui Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje 

skirta (3.1 lentelė+3.2 lentelė+3.3. lentelės 1, 2, 3 dalis): 2007m. – 364,55 tūkst. Lt, 2008 m. – 693,0 tūkst. Lt. 

 

14. Ilgalaikis turtas 
Turtas 2007 m. 2008 m. pradžioje 2008 m. pabaigoje 

Kompiuteriai 9 9 9 

Daugiafunkciniai spausdinimo 

įrenginiai 

3 3 3 

SPSS programa (statistinė) 1 1 1 

Projektorius 1 1 1 

Transportas - - 1  

 

15. Patalpos 
Metai 2007 m. 2008 m. pradžioje 2008 m. pabaigoje 

Statiniai (patalpos) 

1 kabinetas – 

11,60 kv. m. 

2 kabinetai – 22,27 kv. m (nuo 

birželio mėn.) Pastaba: 2 

kabinetuose dirbo 7 žmonės iki 

spalio vidurio 

156,78 kv. m 

 

15.1. 2008 metų antroje pusėje įrengti kabinetai biuro darbuotojams, įsigyti baldai: 5 darbo stalai, 7 

darbo kėdės, 15 lanktytojų kėdžių, 7 stalčių blokai, 3 įrangos spintelės, 3 rūbų spintos, 5 dokumentų spintos, 

1 magnetinė stacionari lenta, 5 brošiūrų stovai, 4 informaciniai stendai, priešgaisrinės apsaugos priemonės: 

gesintuvai, informaciniai ženklai, judesio jutikliai. 
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15.2. Įrengtas sveikatos mokymo ir stiprinimo kabinetas, kuriam įsigyta ši įranga: mobili rašymo 

lenta, nešiojamas ekranas, magnetinė stacionari lenta, brošiūrų stovas, stendas informacijai kabinti, 3 

kraujospūdžio matavimo aparatai, 1 svarstyklės. Šiame kabinete vienu metu gali vykti užsiėmimas tik 8 

žmonėms. 

15.3. Įsigytos metodinės priemonės: 5 vnt. pirmosios pagalbos mokymo modeliai (gaivinimo 

manekenai), higieninių įgūdžių mokymo priemonės. 

15.4. Remontas. 3 kabinetuose ir benrojo naudojimo patalpoje keista grindų danga, 1 kabinete 

tapetuotos sienos, 6 kabinetuose ir bendrojo naudojimo patalpose dažytos sienos, visuose kabinetuose 

tvarkytos lubos, dažyti visi seni langai. Įstaigos patalpos iš dalies pritaikytos visuomenės sveikatos 

mokymui organizuoti ir vykdyti. 

 

 

IV. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI 

 

16. Savivaldybės tarybos sprendimai 
Savivaldybės 

tarybos 

sprendimo 

numeris ir 

priėmimo data 

Savivaldybės tarybos sprendimo 

pavadinimas 

Sprendimo paskirtis 

2008-03-27 Nr. 

T11-131 

Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2007 metų 

veiklos ataskaitos tvirtinimo 

Patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2007 metų veiklos 

ataskaitos 

2008-03-27 Nr. 

T11-132 

Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2008 metų 

veiklos programos tvirtinimo 

Patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2008 metų veiklos 

programos 

2008-03-27 Nr. 

T11-133 

Dėl savivaldybės tarybos 2006-09-28 

sprendimo Nr. T11-270 dalinio pakeitimo 

BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biurui patvirtintas papildomas 1 

visuomenės sveikatos specialisto, atsakingo už 

sveikatos stiprinimą etatas. 

2008-03-27 Nr. 

T11-134 

Dėl leidimo pirkti lengvąjį automobilį BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biurui vykdyti pirminės visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugas leista įsigyti 

lengvąjį automobilį 

2008-06-26 Nr. 

T11-310 

Dėl leidimo pirkti lengvąjį automobilį Pakeistas 2008-03-27 savivaldybės tarybos 

sprendimas Nr. T11-134 

2008-05-28 Nr. 

T11-231 

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai 

su Skuodo rajono savivaldybe 

Pritarta bendradarbiavimo sutarčiai su Skuodo 

rajono savivaldybe dėl pirminės visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Skuodo 

rajono savivaldybės gyventojams. 

2008-05-28 Nr. 

T11-232 

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai 

su Rietavo savivaldybe 

Pritarta bendradarbiavimo sutarčiai su Rietavo 

savivaldybe dėl pirminės visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Rietavo rajono 

savivaldybės gyventojams. 

 

 

V. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

17. Pagal teisės aktus nuo 2009 metų mokyklose gali dirbti tik visuomenės sveikatos bakalauro 

išsilavinimą turintys arba ne mažiau kaip 160 val. kvalifikacijos kėlimo kursų išklausę mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai. Klaipėdos rajone viena mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė turi visuomenės sveikatos bakalauro išsilavinimą, kitos turi privalomą išklausytų valandų 

skaičių. 
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18. Išklausyti kursai 
Tema Išklau-

sytų val. 

skaičius 

Išklausiusių 

darbuotojų 

skaičius 

Vieta Kursų organizatorius 

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas 
LR visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir 

gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

200  4 Klaipėda Higienos institutas 

LR visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir 

gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

8 3 Klaipėda Higienos institutas 

Genetiškai modifikuoti organizmai: samprata, 

ženklinimas, išleidimas į aplinką 

6 2 Klaipėda Lietuvos vartotojų 

institutas 

Savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų narių 

mokymai 

12 4 Klaipėda Valstybinis narkotikų 

kontrolės departamentas 

prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

Daugiasektorė ŽIV/AIDS valdymo sistema 18 1 Klaipėda Lietuvos AIDS centras 

Klaipėdos apskrities bendrojo lavinimo mokyklų 

higieninė būklė bei mitybos organizavimo ypatumai 

6 2 Klaipėda Klaipėdos visuomenės 

sveikatos centras 

Neigiamų aplinkos veiksnių įtakos sveikatai mažinimas 6 1 Vilnius Valstybinis aplinkos 

sveikatos centras 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ir 

ankstyvoji intervencija 

6 2 Klaipėda Lietuvos AIDS centras 

Biuro darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  
Darbuotojų sauga ir sveikata 12 1 Klaipėda UAB „Zilaksa“ 

Daugiasektorė ŽIV/AIDS valdymo sistema 18 1 Klaipėda Lietuvos AIDS centras 

LR visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir 

gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

40 3 Vilnius Higienos institutas 

Genetiškai modifikuoti organizmai: samprata, 

ženklinimas, išleidimas į aplinką 

6 1 Klaipėda Lietuvos vartotojų 

institutas 

Klaipėdos apskrities bendrojo lavinimo mokyklų 

higieninė būklė bei mitybos organizavimo ypatumai 

6 1 Klaipėda Klaipėdos visuomenės 

sveikatos centras 

Neigiamų aplinkos veiksnių įtakos sveikatai mažinimas 6 2 Vilnius Valstybinis aplinkos 

sveikatos centras 

Žmonių apsaugos nuo triukšmo politikos įgyvendinimas 

Lietuvoje 

6 2 Vilnius Valstybinis aplinkos 

sveikatos centras 

LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai. Supaprastinti 

pirkimai. 

6 2 Vilnius Viešųjų pirkimų tarnyba 

prie LR Vyriausybės  

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ir 

ankstyvoji intervencija 

6 2 Klaipėda Lietuvos AIDS centras 

Visuomenės sveikatos biurų veiklos stiprinimas: 

socialinių partnerių įtraukimas. 

18 2 Palanga Klaipėdos universitetas 

 

VI. PASTABOS, PASIŪLYMAI, PAGEIDAVIMAI 

19. Į visas 2007 metų ataskaitos pastabas 2008 metais atsižvelgta. 

20. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpos neatitinka higienos normų 

reikalavimų ir įstaiga negali gauti higienos leidimo vykdyti privalomojo mokymo veiklą. Vykdydamas šią 

veiklą Biuras galėtų užsidirbti papildomų pajamų. Būtina rekonstruoti turimas patalpas pagal 2008 metais 

parengtą Savivaldybės užsakytą techninį projektą. Numatomas finansavimas iš ES struktūrinių fondų (apie 

260 tūkst. Lt).  

21. Klaipėdos rajone yra 6 mokyklų sveikatos kabinetai. Sveikatos kabinetai yra prastos būklės: 

vietomis įplyšusi grindų danga, suskilinėjusios plytelės šalia praustuvų, patalpos šaltos, žiemą neatitinka 

higienos normų reikalavimų, blogas apšvietimas, sienos suskilinėjusios arba nutrintos, seni baldai. 

Prasčiausios būklės yra Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos kabinetas. Siūloma parengti ir patvirtinti 

mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimo programą ir ją nuosekliai vykdyti. Renovuojant mokyklas numatyti 

ir sveikatos kabinetų atnaujinimą. 

22. Pradėti diskusijas dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-58 

„Dėl sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir vaikų sveikatos priežiūros 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo“ įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje. 

 

Parengė Neringa Tarvydienė 
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