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PRITARTA
Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. kovo 31 d.
sprendimu Nr. T1-266

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) – Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-504 įsteigta biudžetinė įstaiga.
2. Įstaigos vadovas – Virginija Vaivadaitė, dirba nuo 2008 m. liepos 21 d.
3. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos
sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos
visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymais, Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės mero potvarkiais, Biuro nuostatais.
4. Pagrindinė Biuro veikla – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
5. Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS
PERSONALO VALDYMAS

1. Biuro struktūroje visi darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Biuro direktoriui. Biuro veiklos pobūdis
nulemia savitą personalo veiklos modelį. Biuro direktorius, trys visuomenės sveikatos priežiūros
specialistai dirba biure, šešiolika visuomenės sveikatos specialistų dirba Šilutės rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo bei kitų steigėjų mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, trys visuomenės
sveikatos specialistai vykdo veiklą Pagėgių savivaldybėje.
2. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-31 sprendimu Nr. T1-2173 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-504 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo. Biure yra šios pareigybės: direktorius, visuomenės sveikatos
stebėsenos specialistas, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas, vaikų ir jaunimo sveikatos
priežiūros specialistas, visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys mokinių sveikatos priežiūrą
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mokyklose, visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo
ugdymo mokyklose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.
2.1. Pareigybių skaičius:
2.1.1. Direktorius – 1 pareigybė;
2.1.2. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas – 1 pareigybė;
2.1.3. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas – 1 pareigybė;
2.1.4. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas – 1 pareigybė;
2.1.5. Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose 12,5 pareigybės;
2.1.6. Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo
ugdymo mokyklose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas – 2 pareigybės.
3. Biure buvo įdarbinta 16 visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių mokinių sveikatos
priežiūrą mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.
4. Bendradarbiavimo sutarties pagrindu Pagėgių savivaldybei visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas teikia Biuro direktorius, visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas, visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistas, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas.
5. Biure yra įdarbinti 3 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės mokyklose. Du specialistai dirba 1,0 etatu ir 1
specialistas 0,5 etatu. Vienas specialistas aptarnauja 3 mokyklas, kitas specialistas aptarnauja 3
mokyklas ir 1 ikimokyklinę ugdymo įstaigą ir vienas specialistas, dirbantis 0,5 etatu, aptarnauja dvi
mokyklas.

III SKYRIUS
DOKUMENTŲ VALDYMAS

1. Biure už dokumentų rengimą ir tvarkymą, personalo valdymą atsakingas Biuro direktorius.
2. Per 2015 metus Biure iš viso apskaityti 918 dokumentų. Daugiausia iš jų užreistruota gautų
dokumentų – 436, parengtų siunčiamųjų dokumentų – 298, parengtų ir patvirtintų įsakymų 62 veiklos
klausimais, 94 įsakymai personalo valdymo klausimais, 15 įsakymų komandiruočių klausimais, 13
įsakymų atostogų klausimais.
3. Vadovaujantis teisės aktais pertvarkytas, papildytas naujomis bylų antraštėmis ir naujai
parengtas Biuro 2016 m. dokumentacijos planas. Jis sudarytas iš 5 skyrių (pagal atitinkamas veiklos
sritis ir funkcijas), šiuose skyriuose įrašytos 43 bylų antraštės. 2015 m. dokumentų registrų sąraše
įrašyta 18 registrų su jų indentifikavimo žymomis.

IV SKYRIUS
BIURO FINANSAVIMAS 2015 METAIS

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1449 „Dėl 2015 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos
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kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ Šilutės rajono savivaldybės
biudžetui mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai visuomenės sveikatos stiprinimui ir visuomenės
sveikatos stebėsenai vykdyti skyrė specialiajai tikslinei dotacijai – penkis šimtus keturiasdešimt
aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus litų (161,8 tūkst. Eur) 2015 metais, iš kurių:
1.1. mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti – devyniasdešimt tris
tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus (93 886,00 Eur). Lėšos įsisavintos;
1.2. visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijoms vykdyti – šešiasdešimt septynis
tūkstančius devynis šimtus aštuonis eurus (67 908 Eur). Lėšos įsisavintos.
2. Lėšos panaudotos:
2.1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui;
2.2. Prekių įsigijimui;
2.3. Lėšos panaudotos lektoriams pagal paslaugų sutartis apmokėti, informacinei medžiagai
parengti, publikuoti straipsniams spaudoje, renginiams ir kt.
2.4. Kitoms paslaugoms: transporto paslaugoms; ryšių paslaugoms, lankstinukų, atmintinių
dauginimui,
3. Šilutės rajono savivaldybė 2015-06-04 pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. R5-(4.1.5)-450
pervedė – penkis tūkstančius aštuonis šimtus eurų 00 ct (5 800,00 Eur) Šilutės rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biurui už vykdomą paslaugą. Paslaugos atlikimui Biuras išleido 1 779 Eur 47 ct
(vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt devynis Eur 47 ct).
4. Šilutės rajono savivaldybė 2015-06-04 pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. R5-(4.1.5)-449
pervedė – septynis tūkstančius tris šimtus eurų 00 ct (7 300,00 Eur) Šilutės rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biurui už vykdomą paslaugą. Programos įgyvendinimui išleista du tūkstančius
tris šimtus Eur 00 ct (2 300 Eur 00 ct).
5. 5. 2015 m. Sveikatos apsaugos ministerija ir Pagėgių savivaldybė skyrė visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti:
5.1. mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti – šešiolika tūkstančių septynis
šimtus devyniasdešimt keturis eurus (16 794 Eur) Lėšos įsisavintos;
5.2. visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijoms vykdyti – keturiolika tūkstančių
vieną šimtą trylika eurų (14 113 Eur). Lėšos įsisavintos;
5.3. Pagėgių savivaldybė skyrė mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti –
tris tūkstančius vieną šimtą septynioliką eurų (3 117 eurų) Lėšos įsisavintos.
6. Lėšos panaudotos:
6.1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui;
6.2. Lėšos panaudotos lektoriams pagal paslaugų sutartis apmokėti, informacinei medžiagai
parengti, publikuoti straipsniams spaudoje, renginiams ir kt.
6.3. Kitoms paslaugoms: transporto paslaugoms; ryšių paslaugoms, lankstinukų, atmintinių
dauginimui,
6.4. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programos
įgyvendinimui.

V SKYRIUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2015 M. ORGANIZAVIMAS

1. Parengta Biuro vykdytų viešųjų pirkimų 2015 m. ataskaita. (Ataskaita pateikta 2016-01-20).
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2. Parengtos paraiškos - užduotys pirkti prekes ir paslaugas. Parengtos 74 apklausos. Sudarytos
viešųjų pirkimų sutartys raštu.

VI SKYRIUS
PARENGTOS BIURO 2015 M. ATASKAITOS

1. Biuras visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdė pagal Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos Savivaldybės biudžetui sveikatos apsaugos ministerijos
kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti. Visos
planuotos veiklos pagal funkcijų vertinimo kriterijus buvo įgyvendintos, laiku pateiktos funkcijų
vertinimo kriterijų įvykdymo ir finansinės ataskaitos.
2. Šilutės rajono savivaldybės ir Pagėgių savivaldybės Sveikatos ugdymo ir mokymo 2014 m.
ataskaitos Nr. 41-1 pateiktos 2015 m. sausio 5 dieną.
3. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2014 metų Pagėgių savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaita, kuri pateikta 2015 m. sausio 13 d. ir patvirtinta Pagėgių
savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-9.
4. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras parengė Pagėgių savivaldybės
visuomenės sveikatos stebėsenos 2011-2013 m. programos 2013 metų ataskaitą, kuri pateikta 2015 m
sausio 5 d. ir patvirtinta Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-8.
5. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras parengė Šilutės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 m. programos 2013 metų ataskaitą, kuri
pateikta 2015 m sausio 5 d. ir patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d.
sprendimu Nr. T1-2427.
6. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2014 metų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro veiklos ataskaita, pateikta 2015 m. vasario 18 d., kuri patvirtinta Šilutės rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T1- 2463.
7. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. veiklos
ataskaita, pateikta 2015 m. vasario 26 d., kuriai pritarta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
balandžio 9 d. sprendimu Nr. T1-2464.
8. Pateikta po projekto užbaigimo Projekto ataskaita „Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro modernizavimas“, projekto Nr. VP3-2.1-SAM-R-31-001, ataskaita pateikta 2015 m.
sausio 20 d.
9. 2015 m. personalo ataskaita Nr. 3 „SVEIKATA“, pateikta 2016 m. sausio 27 d.
10. Viešųjų pirkimų ataskaita, pateikta 2016 m. sausio 26 d.

VII SKYRIUS
DALYVAVIMAS MOKYMUOSE
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1. Siekiant užtikrinti kokybišką visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Savivaldybės
gyventojams, Biuro specialistams sudarytos sąlygos dalyvauti specialistų kvalifikacijos kėlimo
mokymuose:
1.1. „Visuomenės sveikatos biurų aktualijos“ (mokslinė konferencija 6 val.);
1.2. „Šiaurietiškojo ėjimo poveikis griaučių raumenų sistemai. Korekciniai fiziniai pratimai
naudojant šiaurietiškojo ėjimo lazdas“ (teorinis praktinis seminaras 6 val.);
1.3. „Visuomenės sveikata ir jos stiprinimas“ (seminaras 3 val.);
1.4. „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ (mokslinė praktinė
konferencija 8 val.);
1.5. „Visuomenės sveikatos plėtra savivaldybėse“ (mokslinė konferencija 6 val.);
1.6. „Užkrečiamųjų ligų prevencijos aktualijos visuomenės sveikatos biurų specialistams“
(išklausytas 8 valandų programos kursas);
1.7. „Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėse praktiniai aspektai“ (išklausytas 4 val.
mokymo kursas);
1.8. „Aktualūs Darbo kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimai ir jų praktinis taikymas 2015 metais
rengiant darbo sutartis ir kitus personalo dokumentus (seminaras 6 val.);
1.9. „Visuomenės sveikatos biurų aktualijos“ (mokslinė konferencija 6 val.);
1.10. „Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos veikla“ (mokslinė konferencija 6
val.);
1.11. „Sveikatos stiprinimas bendruomenėje“ (mokslinė konferencija 6 val.).

VIII SKYRIUS
BIURO BENDRADARBIAVIMAS

Vykdant sveikatinimo veiklas Šilutės rajone ir Pagėgiuose bendradarbiaujama su Šilutės rajono
savivaldybės ir Pagėgių savivaldybės administracijos, vaikų ugdymo, asmens sveikatos priežiūros
įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, Policijos komisariato ir kitų įstaigų ir organizacijų specialistais ir
darbuotojais. Visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose seminaruose dalyvavo specialistai iš
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Higienos instituto ir kt.
Ugdymo įstaigose suaktyvėjo komandinis darbas, kuris leidžia efektyviau siekti užsibrėžtų
sveikatinimo tikslų. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai pedagogai, psichologai,
kiti bendruomenės nariai pastebi, kad mąstymas ir kūrimas, planavimas ir sprendimų priėmimas bei
užduočių atlikimas, norimų rezultatų siekimas yra geriau atliekami, kai yra glaudžiai
bendradarbiaujama.

Biuro direktorė

Virginija Vaivadaitė

