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PRITARTA
Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. T1-651
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
DIREKTORIAUS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
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. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Savivaldybės gyventojų sveikata,
vykdyti Savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais
reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą. Taikant koordinacines,
informacines ir kitas profilaktikos priemones informuoti ir mokyti gyventojus apie rizikos veiksnius
ir pagal galimybes mažinti rizikos veiksnių paplitimą, sergamumą, propaguoti sveikos gyvensenos
įgūdžius tarp bendruomenės narių, teikiant kokybiškas ir prieinamas visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugas.
5. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas:
visuomenės sveikatos priežiūrą Savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos
stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėseną ir savarankiškąsias Savivaldybės visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijas: įgyvendina Savivaldybės tarybos patvirtintame Savivaldybės strateginiame
plėtros ir (ar) Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas visuomenės sveikatos priemones,
atsižvelgdamas į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas: dalyvauja įgyvendinant valstybines
visuomenės sveikatos programas, tarpinstitucinius veiklos planus, įtraukia į visuomenės sveikatos
stiprinimo veiklą socialinius partnerius; vykdo kitas įstatymų nustatytas visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijas.
6. Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS
PERSONALO VALDYMAS
1. Pagal Biuro struktūrą 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 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 0,25 etatu. Vienas specialistas aptarnauja 3 mokyklas, kitas specialistas aptarnauja 3
mokyklas ir 1 ikimokyklinę ugdymo įstaigą ir vienas specialistas, dirbantis 0,25 etatu, aptarnauja
dvi mokyklas.
III SKYRIUS
DOKUMENTŲ VALDYMAS
1. Biure už dokumentų rengimą ir tvarkymą, personalo valdymą atsakingas Biuro
direktorius.
2. Per 2016 metus Biure iš viso apskaityti 918 dokumentų. Daugiausia iš jų
užreistruota gautų dokumentų – 538, parengtų siunčiamųjų dokumentų – 242, parengtų ir patvirtintų
įsakymų 42 veiklos klausimais, 123 įsakymai personalo valdymo klausimais, 19 įsakymų
komandiruočių klausimais, 13 įsakymų atostogų klausimais.
3. Vadovaujantis teisės aktais pertvarkytas, papildytas naujomis bylų antraštėmis ir
naujai parengtas Biuro 2017 m. dokumentacijos planas. Jis sudarytas iš 5 skyrių (pagal atitinkamas

veiklos sritis ir funkcijas), šiuose skyriuose įrašytos 43 bylų antraštės. 2017 m. dokumentų registrų
sąraše įrašyta 18 registrų su jų indentifikavimo žymomis.

IV SKYRIUS
BIURO FINANSAVIMAS 2016 METAIS
Biuras visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas atliko atsižvelgdamas į Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją, skirtą 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. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. V-1562 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. V-1131 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos
ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“
Šilutės rajono savivaldybei 2016 m. skyrė:
2.1. mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti – devyniasdešimt septynis
tūkstančius devynis šimtus eurų (97 900,00 Eur). Lėšos įsisavintos;
2.2. visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijoms vykdyti – šešiasdešimt
penkis tūkstančius keturis šimtus eurų (65 400 Eur). Lėšos įsisavintos.
3. Lėšos panaudotos:
3.1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui;
3.2. Prekių įsigijimui;
3.3. Lėšos panaudotos lektoriams pagal paslaugų sutartis apmokėti, informacinei medžiagai
parengti, publikuoti straipsniams spaudoje, renginiams ir kt.
3.4. Kitoms paslaugoms: transporto paslaugoms, ryšių paslaugoms, lankstinukų, atmintinių
dauginimui, pirmos pagalbos priemonių įsigijimui ir kt.
4. Šilutės rajono savivaldybė 2016-04-28 pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. R3-(4.1.5)-373
pervedė tris tūkstančius tris šimtus eurų 00 ct (3 300,00 Eur) Šilutės rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biurui už atliktą paslaugą. Pasirašytas 2016 m. gruodžio 6 d. susitarimas Nr.
1 „Dėl
2016-04-28 Paslaugų teikimo sutarties Nr. R3(4.15)-373 pakeitimo. Pakeistas Sutarties 3.1. punkte
nurodytą sumą iš „3 300 Eur (tris tūkstančius tris šimtus eurų, 00 ct)“ į 1 000 Eur (vienas tūkstantis
eurų, 00 ct)“.
Programos gyvendinimui išleista vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni Eur 96 ct (178 Eur
96 ct).
Biuras 2016 m. spalio 18 d. kreipėsi asmeniškai į VšĮ Šilutės pirminio sveikatos
priežiūros centro laikiną vadovą, kad Šilutės rajono savivaldybės VšĮ pirminės sveikatos priežiūros
centras nuoširdžiai bendradarbiautų ir padėtų įgyvendinti Apraše numatytus reikalavimus:
4.1. Informuotų rizikos grupės asmenis apie jų sveikatos būklę ir pasiūlytų savanoriškai
dalyvauti specializuotoje sveikatos stiprinimo programoje (toliau - programa);
4.2. Jeigu asmenys sutinka dalyvauti programoje pasirašo – ir bendrosios praktikos
gydytojai užpildo ir pateikia sveikatos būklės rodiklių lapus Biurui pagal Aprašo 2 priedą.
Prašyta asmeniškai VšĮ Šilutės pirminio sveikatos priežiūros centro laikino vadovo, kad sąrašus
pateiktų iki 2016-11-15 Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui adresu:
Lietuvininkų g. 8, Šilutė.
Biuras iki 2016-11-25 negavo jokios informacijos apie asmenis, kurie sutiktų dalyvauti
Programoje. Šilutės rajono savivaldybėje neturėjo jokių galimybių įgyvendinti Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. 979 „Dėl širdies ir
kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo“ ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 392 Aprašo 4
punkto pakeitimą.
5.. Šilutės rajono savivaldybė 2016-04-28 pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. R3-(4.1.5)-374
pervedė keturis tūkstančius eurų 00 ct (4 000,00 Eur) Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos biurui už vykdomą paslaugą. Pasirašytas 2016 m. gruodžio 6 d. susitarimas Nr. 1 „Dėl
201604-28 Paslaugų teikimo sutarties Nr. R3(4.15)-374 pakeitimo. Pakeistas Sutarties 3.1. punkte
nurodytą sumą iš „4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų, 00 ct)“ į 1 500 Eur (vienas tūkstantis penki
šimtai eurų, 00 ct)“.
5.1. Paslaugą atliko Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras – 2016 metais
patikrino 122 Šilutės rajono savivaldybės gyventojus, iš jų 2 asmenims nustatytas tuberkuliozės
susirgimas (du nauji atvejai) ir 2 asmenims (recidyvas).
5.2. Teikdamas paslaugas Biuras išleido 1 916 Eur 35 ct (vieną tūkstantis devyni šimtai
šešiolika Eur 35 ct). Transporto paslaugoms išleista 1083 Eur 00 ct, maisto paketų pirkimui išleista
612 Eur 44 ct., VšĮ Šilutės ligoninei: už suteiktas gydytojų specialistų konsultacijas (pulmonologo),
gydytojo specialistų konsultacijas (radiologo) ir rentgenogramas 35x35 cm išleista 192 Eur 48 ct,
dez. medžiagų pirkimui išleisti 28 Eur 43 ct.
V SKYRIUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2016 M. ORGANIZAVIMAS
1. Parengta Biuro vykdytų viešųjų pirkimų 2016 m. ataskaita. (Ataskaita pateikta
2017-01-10).
2. Parengtos paraiškos - užduotys pirkti prekes ir paslaugas. Parengtos 69 apklausos.
Sudarytos viešųjų pirkimų sutartys raštu.
VI SKYRIUS
PARENGTOS BIURO 2016 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
2016 m. ataskaitos Nr. 41-1 pateiktos 2017 m. sausio 2 dieną.
3. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2015 metų Pagėgių
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaita, kuri pateikta 2016 m. vasario 17 d. ir
patvirtinta Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-71.
4. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras parengė Pagėgių
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitą, kuri pateikta 2015 m gruodžio
31 d. ir patvirtinta Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-70
5. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras parengė Šilutės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitą, kuri pateikta 2015 m gruodžio
31 d. ir patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31d. sprendimu Nr. T1-263.
6. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2015 metų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaita, pateikta 2016 m. vasario 19 d., kuri patvirtinta Šilutės
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-267.

7. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2015 m.
veiklos ataskaita, pateikta 2016 m. vasario 19 d., kuriai pritarta Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-266.
8. Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro nuostatai nauja
redakcija, kuriems pritarta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr.
T1-268.
9. Pateikta po projekto užbaigimo 2016 m. Projekto ataskaita „Šilutės rajono
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto Nr. VP3-2.1-SAM-R-31-001,
ataskaita pateikta 2017 m. sausio 5. d., Centrinei projektų valdymo agentūrai, kuri patvirtinta.
10. 2016 m. personalo ataskaita Nr. 3 „SVEIKATA“, pateikta 2017 m. sausio 27 d.
11. 2016 m. Viešųjų pirkimų ataskaita, pateikta 2017 m. sausio 10 d., Viešųjų pirkimų
agentūrai, kuri patvirtinta.
VII SKYRIUS
DALYVAVIMAS MOKYMUOSE
1. Siekiant užtikrinti kokybišką visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
Savivaldybės gyventojams, Biuro specialistams sudarytos sąlygos dalyvauti specialistų
kvalifikacijos kėlimo mokymuose:
1.1. „Įstaigų dokumentų valdymas 2016 metais: aktualūs reikalavimai ir jų praktinis
valdymas“ (seminaras 6 val.);
1.2. „Didysis 2016 metų viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimas“ (seminaras 6 val.);
1.3. „Mityba, maisto papildai ir sveikata“ (mokslinė-praktinė konferencija 6 val.);
1.4. „Reikia išmokti sveikam išlikti (Vydūnas)“ (interaktyvus sveikatos mokymo
renginys 4 val.);
1.5. „Interaktyvios žalingų įpročių prevencijos praktinės galimybės“ (seminaras 6
val.);
1.6. „Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybėse“ (tarptautinė konferencija 7 val.);
1.7. „Užkrečiamųjų ligų prevencijos aktualijos visuomenės sveikatos biurų
specialistams“
(seminaras 8 val.);
1.8. „Seimo sesijai pasibaigus: mokesčiai, apskaita, naujas Darbo kodeksas (seminaras
6 val.);
1.9. „Tuberkuliozė grasina. Kokių priemonių imsimės?“ (seminaras 6 val.);
1.10. „Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų kvalifikacijos kėlimo
mokymai“ (kvalifikacijos kėlimo 60 val. mokymai);
1.11. „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų už priešgaisrinę
saugą“ (mokymai 8 val.).
1.12. „Sveikatinimo veiklos organizavimo ir administravimo naujovės“ (mokymai 24
akademinės valandos);
1.13. „Psichikos sveikata Lietuvoje: mokslo ir praktikos paradigmos“ (mokslinėpraktinė konferencija 6 val.);
1.14. „Kūrybiškumas visuomenės sveikatos biuro specialistų darbe. Kaip nepristigti
idėjų?“ (mokslinė-praktinė konferencija 6 val.);
1.15. „Viešieji pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos“ (seminaras 6 val.).
VIII SKYRIUS
BIURO BENDRADARBIAVIMAS
Vykdant sveikatinimo veiklą 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 Užkrečiamų ligų ir AIDS centru 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

