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METU VETKLOS ATASKATTA
BEIIDROJI DALIS

Silutes rajono savivaldybes Visuomenes sveikatos biuras (toliau - Biuras) - Silutes rajono
savivaldybes tarybos 2008 m. balandZio 24 d" sprendimu Nr. T1-504 isteigta biudZetine istaiga.
fstaigos vadovas - Virginija Vaivadaite dirba nuo 2008 m. liepos 2l d.
Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais, Silutes rajono
savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldybes mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus
isakymais bei Biuro nuostatais.
Pagrindine Biuro veikla - visuomenes sveikatos prieZi[ros paslaugq teikimas.
Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

PERSONALO VALDYMAS
Biuro struktiiroje visi darbuotojai tiesiogiai pavaldfis Biuro direktoriui. Biuro veiklos pobfldis
nulemia savit4 personalo veiklos modeli. Biuro direktorius, trys visuomenes sveikatos prieZiflros
specialistai dirba biure, Se5iolika visuomenes sveikatos specialistq dirba Silutes rajono savivaldybes
bendrojo ugdymo bei kitq steigejq mokyklose, trys visuomends sveikatos specialistai vykdo veikl4
1.

Pagegiq savivaldybej e.
2.Ddl nepakankamo finansavimo Biure nera galimybiq priimti reikalingo specialistq skaidiaus.
Biuro etatq skaidius 2013 m. gruodZio 31 d.

Etatai

Direktorius
Visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistai biure:
visuomends sveikatos stiprinimo specialistas;
visuomenes sveikatos stebesenos specialistas;
vaiku ir iaunimo sveikatos orieZi[ros soecialistas.
Visuomenes sveikatos prieZiiiros specialistai,
wkdantys mokini u sveikato s prieLiur a mokykl o se
Patvirtinti Pagegiq savivaldybeje etatai :
visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistai,
rykdanty s mo kiniq sveikato s prieliur 4 mokyklose ;
visuomenes sveikatos orieZi[ros snecialistas"

Patvirtinta

ULimta

1,0

1,0

1,0
1,0
1.0

0,5

12,5

9,5

1,0
1.0

3,0

)5
-) "

3. Pakeitimai tarp pareigybiq buvo vykdomi i5naudojant turirnus ZmogiSkuosius i5eklius,2013
gruodZio
m.
31 d. Biuro darbuotojq skaidius (i5 viso 23 darbuotojai). Atleistam nuo 2013-03-29 i3
Visuomenes sveikatos biuro vaikq ir jaunimo sveikatos prieZifiros specialistui i5 pareigq pagal LR
darbo kodekso 127 str. I dali (darbuotojo pra5ymu) iki 2013-09-12 Biuro vaikq ir jaunimo sveikatos

prieZilros specialisto darb4 dirbo Biuro direktorius. Stiprinimo specialistas dirbo 2013 metais tik 0,5
etato darbo kruviu.
Trys visuomends sveikatos prieZifiros specialistai, vykdantys mokiniq sveikatos prieLinr4
mokykloj e, dirba Pagegiq savivaldybej e.
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DOKT]MENTU VALDYMAS
1. Biure uZ dokumentq rengim4 ir tvarkym4, personalo valdym4 atsakingas Biuro direktorius.
2.Per 2013 metus Biure i5 viso apskaityti 1048 dokumentai. Daugiausia i5 jq uZreistruota gautq
dokumentq - 544, parengtq siundiamqjq dokumentq - 332, parengtq ir patvirtintq isakymq 78 veiklos
klausimais,68 isakymai personalo valdymo klausimais, 15 isakymq komandiruodiq klausimais, 11
isakymq atostogq klausimais.
3. Vadovaujantis teises aktais pertvarkytas, papildyas naujomis bylq antra5temis ir naujai
parengtas. Biuro 2014 m. dokumentacijos planas. Jis sudarytas i5 5 skyriq (pagal atitinkamas veiklos
sritis ir funkcijas), Siuose skyriuose ira5ytos 43 bylq antra5tes. 2013 m. dokumentq registrq s4ra5e
ira5yta 18 registrq su jq indentifikavimo Zymomis.

BITIRO FINAIISAVIMAS 2013 METAIS
1. Nepakankama Visuomends sveikatos biuro finansavimo teisine baze sudaro ypad nepalankias
Visuomenes sveikatos biuro veiklos s4lygas.

2. Pagrindiniai Biuro leSq Saltiniai yra Valstybes biudZeto leSos, Savivaldybes biudZeto leSos ir
Privalomo sveikatos draudimo fondo leSos. Siq le5q niekaip nepakanka nei darbuotojq darbo
uZmokesdiui, nei Biuro patalpoms iSlaikyti, todel nuolat ie5koma kitq, papildomq finansavimo Saltiniq.
Rengiami projektai ir teikiami pasillymai kitai savivaldybei. Esant nepakankamam ir veluojandiam
finansavimui ir trukstant specialistq, neproporcingai daug laiko reikia organizaciniams ir
administraciniams reikalams (ypad dokumentq rengimui), o del le5q Saltiniq gausos ir nenuoseklaus
finansavimo sunkiau vykdyti leSq apskait4.

Eil.
Nr.

LeSq Saltiniai

Suma
(tukst.)

Lt
Silut6s raiono savivaldvbds l65os i5 viso:
Valstvbes biudZeto le5os (Lietuvos Resoublikos sveikatos aosausos ministeriia)
Savivaldybes biudZeto leSos:
Visuomends sveikatos le5os biurui
Visuomenes sveikatos leSos mokykloms
PSDF biudZeto le5os
Visuomends sveikatos remimo specialiosios le5os
Pas6siu savivaldvbds l65os i5 viso:
Savivaldybes biudZeto leSos:
Visuomenes sveikatos le5os biurui
Visuomenes sveikatos le5os mokykloms

410.3

2.

Valstybes biudZeto le5os (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija)

12,6

3.

PSDF biudZeto le5os

43,4

I
2.

a

J.
4.

1

59.9
179,0
94,3
84.7
169.4

2,0
105.7
28,0
21,7

vrESvJu prRKrMu 2013 M. ORGAN-TZAVTMAS
1" Parengta

Biuro vykdytq vie5qjq pirkimq 2013 m. ataskaita. (Ataskaita pateikta 2014-01-24).
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2. Parengtos parai5kos
vie5qjq pirkimq sutartys ra5tu.

uZduotys pirkti prekes. Parengtos tiekejq 74 apklausos. Sudarytos

PARENGTOS BIT]RO 2OI3 M. VEIKLOS ATASKAITOS:

1. Silutes rajono savivaldybes ivykdytas ir igyvendintas Visuomenes sveikatos specialiosios
remimo programos 1 projektas: ,,Fizinio aktyvumo skatinimas 5i1ute.1e: nuo ligq - Siaurieti5kuoju ejimu,
ataskaita pateikta 2074 m. sausio 5 d.;
2. fgyvendintas Sveikatinimo veiklos sutarties ataskaitos 6 priedas pagal Silutes rajono
savivaldybes administracijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2013 m. liepos 30 d. pasiraSyt4
Sveikatinimo veiklos sutartf Nr. 193, ataskaita pateikta 2014 m. sausio 15 d.;
3.2013 m. personalo ataskaita Nr. 3 ,,SVEIKATA", pateikta 2014 m" sausio 3 d.;
4. Sveikatos ugdymo ir mokymo 2013 m. ataskaitaNr. 41-1, pateikta 2014m sausio 15 d.;
5. Silutes rajono savivaldybes Visuomenes sveikatos biuro 2012 mela4 savivaldybes visuomends
sveikatos biuro veiklos ataskaita, pateikta 2013 m. vasario 26 d., kuri patvirtinta Silutes rajono
savivaldybes tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-701;
6. Silutes rajono savivaldybes Visuomenes sveikatos biuro 2013 metq veiklos programa,
pateikta 2013 m. vasario 26 d., kuri patvirtinta Silutes rajono savivaldybes tarybos 2013 m. kovo 28 d.
sprendimu Nr. Tl-701;
7. Silutes rajono savivaldybes Visuomenes sveikatos biuro direktoriaus 2012 m. veiklos
ataskaita, pateikta 2013 m. vasario 26 d., kuriai pritarta Silutes rajono savivaldybes tarybos 2013 m.
kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-702;
8. Pateikta po projekto uZbaigimo Projekto ataskaita ,,Silutes rajono savivaldybes Visuomenes
sveikatos biuro modemizavimas", projekto Nr. VP3-2.1-SAM-R-31-001, ataskaita pateikta 2014 m.
sausio 7 d.
PARENGTI BIURO 2013 M. VEIKLOS PLAIIAVIMO DOKUMENTAI

1. Visuomenes sveikatos prieZiiiros specialistq, vykdandiq mokiniq sveikatos prieZi[r4
mokyklose, planq ir ataskaitq tvirtinimas kas menesi. Metiniai mokyklq sveikatos prieZi[ros planai
patvirtinami kasmet iki rugsejo l5 d.;
2. Silutes rajono savivaldybes 2013 m. vykdoma visuomenes sveikatos prieZiuros veikla ir jai
skirti asignavimai i5 valstybes biudZeto, pateiktos ataskaitos 2013 m. spalio 10 d. ir 2013 m.lapkridio
28 d. pagal pasiraSyt4 Sveikatinimo sutarti;
3. Silutes rajono savivaldybes ,,savivaldybes 2013 m. vykdytos visuomenes sveikatos
prieZifiros ataskaita", ataskaitos pateiktos 2013 m" spalio 14 d. ir 2014 m. sausio 15 d.;
4. Silutes rajono savivaldybes ,,Visuomenes sveikatos stiprinimoo' ir ,,Visuomends sveikatos
stebesenos" programq i5laidq pateisinandiq dokumentt4 2013 metq s4ra5ai Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijai.
DALYVAUTA SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES TARYBOS KOMITETV IR
SAVIVALDYBES TARYBOS POSEDZIUOSE SVARSTANT BIT]RO RENGTUS VEIKLOS
DOKT]MENTUS

l.

Pristatant Silutes rajono savivaldybes Visuomenes sveikatos biuro 2012 mett4 veiklos
ataskait4, patviftinta Silutes rajono savivaldybes tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-701;
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2. Pristatant Silutes rajono savivaldybes Visuomenes sveikatos biuro direktoriaus 2012 metq
veiklos ataskait4, pritarta Silutes rajono savivaldybes tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1702.

RENGTI IR SKAITYTI PRAI\-E5NN.IT
1. Silutes rajono savivaldybes Bendruomenes sveikatos tarybos posedyje 2013 m. spalio 22 d.
skaityas prane5imas ,,Sveikatingumo metq visuomenes sveikatos priemoniq

parengtas

ir

igyvendinimas";
2. Silutes rajono savivaldybes Bendruomenes sveikatos tarybos posedyje 2013 m. spalio 22 d.
parengtas prane5imas,,Visuomends sveikatos prieZiDros mokyklose situacija, problemos i. jrl
sprendimo budai".

DALYVAVIMAS MOKYMUOSE
1. Siekiant uZtikrinti kokybi5k4 visuomends sveikatos prieZi[ros paslaugq teikim4 Savivaldybes

glventojams, Biuro specialistams sudarytos s4lygos dalyvauti specialistq kvalifikacijos kelimo
mokymuose:
sveik4 gyvensen4 ir skaidri4 bUti Vyd[no keliu" (moksline konferencij a 6 val.);
,,Psichoemocind sveikata. Streso valdymas" (moksline konferencija 6 val.);
,,Sveikesnis vaikas, sveikesnis gyvenimas, sveikesne ateitis" (moksline konferencija 3 val);
,,Sveika mityba ir gera frzine sveikata " (seminaras 3 val.);
,,Maudyklq vandens kokybes stebesenos ir paphdimiq administravimo aktualijos"
(seminaras 4 val.);
1.6. ,,Vie5ieji pirkimai: paprastai" (seminaras 6 val.);
1.7. ,,Aktualus sveikatos mokymo klausimai" (seminaras 3 val.);
1.8. ,,Sveika Seima - visuomenes sveikatos pagrindas" (moksline konferencija 5 val.);
1.9. ,,Praktiniai ir teoriniai patarimai vaikq ir pagyvenusiq Zmoniq sveikatos gerinimui"
(seminaras 3 val.);
1.10.,,Kelias i laimingesni gyvenim4" (seminaras 3 val.);
1.11. ,,Mes uZ sveik4 jaunqj4 kart4" (moksline konferencija 5 val.).
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

,,1

BENDRADARBIAVIMAS
AtsiZvelgiant i tai, kad visuomenes sveikatos prieZilros paslaugos bent i5 dalies yra ivairiq
istaigq ir organizacijq veiklos dalis, siekiama pletoti bendradarbiavim4 sveikos gyvensenos ugdymo
veikloje. Nuolat bendradarbiaujama su Klaipedos visuomenes sveikatos centru ir Klaipedos
visuomenes sveikatos centro Sil.rtes skyriumi, Silutes Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba,
Sveikatos mokymo ir ligq prevencijos_centru, Silutes sporto mokykla, Silutes sporto klubu ,,Leite",
Zemailit4 Naumiesdio sporto klubu ,,Laibas", Socialiniq paslaugq centru, V5{ Silutes ligonine, su
Silrrt"s rajono gydymo istaigomis, seni[nijomis, Silutes pedagogq Svietimo pagalbos centru, NVO,
kitomis istaigomis ir organizacijomis.

KITA
2013 m" pirmadieniais ir trediadieniais Silutes rajono savivaldybes gyventojams pravestas 91

SiaurietiSko

ej

imo uZsiemimas.
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VISUOMEI\ES SVEIKATOS

Y-

PRIEZIUROS

PASLAUGOS

TEIKIMAS

PAGEGIU

SAVIVALDYBEJE
1. Silutes rajono savivaldybes tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. T1-1379,,DeI Silutes rajono
savivaldybes Visuomenes sveikatos biuro visuomenes sveikatos prieZiiiros paslaugq teikimo Pagegiq
savivaldybeje" pitarta, kad Silutes rajono savivaldybes Visuomends sveikatos biuras teiktq
visuomenes sveikatos prieZi[ros paslaugas Pagegiq savivaldybeje.
2. AtsiZvelgiant iPagegiq savivaldybes tarybos 20Il m. vasario l0 d. sprendim4 Nr. T-982
,,Del pritarimo Pagegiq savivaldybes tarybos 2010 m. birZelio 3 d. sprendimo Nr. T-861 ,,Del
Bendradarbiavimo sutarties ,,Del visuomenes sveikatos prieZiflros veiklos organizavimo ir vykdymo
Pagegiq savivaldybes teritorijoje" pakeitimo" papildymui ir pakeitimui Saliq susitarimu".
3. Atliekamas mokiniq sveikatos prieZilros funkcijos Pagegiq savivaldybes mokyklose.
3.1 Visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistq, vykdandiq mokiniq sveikatos prieZiiir4
mokyklose, planq ir ataskaitq tvirtinimas kas menesi. Metiniai mokyklq sveikatos prieZiflros planai
patvirtinami kasmet iki rugsejo 15 d.
4. Panaudojamos Pag€giq savivaldybes leSos, skirtos sveikatos prieZilrai mokyklose (Mokyklq
finansavimas), Visuomen6s sveikatos prieZilros veiklai vykdyti (Biuro finansavimas).
5. Skirtos le5os i5 Klaipedos teritorines ligoniq kasos panaudojamos Sveikatos prieZilrai
mokyklose finansuoti.
6. Pagegiq savivaldybes visuomenes sveikatos prieZiflros priemoniq igyvendinimo ataskaita,
skirta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pagal Pagegiq savivaldybes administracijos
ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2013 m. rugpjfldio 9 d. pasiraiyt4 Sveikatinimo veiklos sutartiNr. S225,Bruro pateikta,,Savivaldybes 2013 m. vykdytos visuomenes sveikatos prieZi[ros ataskaita",
pateikta ataskaita 2014 m. sausio l5 d.
7. Pagegiq savivaldybes Sveikatos ugdymo ir mokymo 2013 m. ataskaita Nr. 41-1, pateikta
2014 m. sausio 15 d.
8. Silutes rajono savivaldybes Visuomenes sveikatos biuro 2012 mett4 Pagegiq savivaldybes
visuomenes sveikatos biuro veiklos ataskaita (pateikta 2013 m. kovo I d., kuri patvirtinta Pagegiq
savivaldybes tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-63.

BAIGIAMOSIOS IruOSTATOS
DidZiausios problemos, su kuriomis susiduriama Biuro veikloje, yra nestabilus ir nepakankamas
biuro finansavimas ir su tuo susijgs Zmogi5kqjq i5tekliq trukumas, perteklinis veiklos planavimo ir
veiklos ataskaitq skaidius, neparengta visuomenes sveikatos paslaugq nomenklattira, metodines
medZiagos apie visuomends sveikatos ugdym4 trukumas, sudetingos ugdymo apie sveikat4 mokymo
organizacines s4lygos.
Artimiausios veiklos perspektyvos priklausys nuo turimq finansiniq ir Zmogi5kqjq i5tekliq.
Esant galimybems planuojama aktyvinti suaugusiqjq sveikatos ugdym4, taip pat tobulinti mokiniq
sveikatos prieZi[ros organizavim4.
Trflksta vieningo tarpinstitucinio bendradarbiavimo vykdant prevencing veikl4 Silutes rajone ir
Pagegiuose.

Biuro direktore

tt: rlt"*,,,-A

Virginija Vaivadaite

