
 

      PRITARTA 

                         Šilutės rajono savivaldybės  

                                                                                                            tarybos 2013 m. kovo 28 d. 

                         sprendimu Nr. T1-702  

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

DIREKTORIAUS 

2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

BENDROJI DALIS 

 

 Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) – Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-504 įsteigta biudžetinė 

įstaiga.  

 Įstaigos vadovas – Virginija Vaivadaitė, nuo 2008 m. liepos 21 d.  

 Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos  

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus 

įsakymais bei Biuro nuostatais. 

 Pagrindinė Biuro veikla – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. 

 Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 

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 mokyklose,  trys visuomenės sveikatos specialistai vykdo veiklą Pagėgių 

savivaldybėje. 

 2. Dėl nepakankamo finansavimo Biure nėra galimybių priimti reikalingo specialistų 

skaičiaus. Biuro etatų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d.  

 

Etatai Patvirtinta Užimta 

Direktorius 1,0 1,0 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai biure: 

visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas; 

visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas; 

vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas.  

 

1,0 

1,0 

1,0 

 

0,75 

0,75 

0,75 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, 

vykdantys mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose 

 

12,50 

 

10,0 

Patvirtinti Pagėgių savivaldybėje etatai: 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, 

vykdantys mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose; 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.  

3,0 

 

 

 

 

2,75 

0,25 

  

3. Pakeitimai tarp pareigybių buvo vykdomi išnaudojant turimus žmogiškuosius išeklius. 

2012 m. gruodžio 31 d. Biuro darbuotojų skaičius (iš viso 23 darbuotojai). Du priimti visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje, nėštumo ir 

gimdymo atostogų bei tikslinių vaiko priežiūros atostogų metu Šilutės rajono savivaldybėje. Trys 
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visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje, 

dirba Pagėgių savivaldybėje. 

 

DOKUMENTŲ VALDYMAS 

 

 1. Biure už dokumentų rengimą ir tvarkymą, personalo valdymą atsakingas Biuro 

direktorius. 

 2. Per 2012 metus Biure iš viso apskaityti 1164 dokumentai. Daugiausia iš jų 

užreistruota gautų dokumentų – 587, parengtų siunčiamųjų dokumentų – 395, parengtų ir patvirtintų 

įsakymų 82 veiklos klausimais, 41 įsakymas personalo valdymo klausimais, 21 įsakymas 

komandiruočių klausimais, 38 įsakymai atostogų klausimais. 

 3. Vadovaujantis teisės aktais pertvarkytas, papildytas naujomis bylų antraštėmis ir 

naujai parengtas 2012 m. Biuro dokumentacijos planas. Jis sudarytas iš 5 skyrių (pagal atitinkamas 

veiklos sritis ir funkcijas), šiuose skyriuose įrašytos 43 bylų antraštės. 2012 m. dokumentų registrų 

sąraše įrašyta 18 registrų su jų indentifikavimo žymomis. 

 

BIURO FINANSAVIMAS 2012 METAIS 

 

 1. Nepakankama Visuomenės sveikatos biuro finansavimo teisinė bazė sudaro ypač 

nepalankias Visuomenės sveikatos biuro veiklos sąlygas. 

 2. Pagrindiniai Biuro lėšų šaltiniai yra Valstybės biudžeto lėšos, Savivaldybės 

biudžeto lėšos ir Privalomo sveikatos draudimo fondo lėšos. Šių lėšų niekaip nepakanka nei 

darbuotojų darbo užmokesčiui, nei Biuro patalpoms išlaikyti, todėl nuolat ieškoma kitų, papildomų 

finansavimo šaltinių. Rengiami projektai ir teikiami pasiūlymai kitai savivaldybei. Esant 

nepakankamam ir vėluojančiam finansavimui ir trūkstant specialistų, neproporcingai daug laiko 

reikia organizaciniams ir administraciniams reikalams (ypač dokumentų rengimui), o dėl lėšų 

šaltinių gausos ir nenuoseklaus  

finansavimo sunkiau vykdyti lėšų apskaitą. 

  

Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltiniai Suma 

(tūkst.) 

Lt 

 Šilutės rajono savivaldybės lėšos iš viso: 442,3 

1.  Valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją) 63,6 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos: 

Visuomenės sveikatos lėšos biurui 

Visuomenės sveikatos lėšos mokykloms 

160,0 

89,8 

70,2 

3. PSDF biudžeto lėšos 210,6 

4.  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios lėšos 8,1 

 Pagėgių savivaldybės lėšos iš viso: 119,0 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos: 

Visuomenės sveikatos lėšos biurui 

Visuomenės sveikatos lėšos mokykloms 

 

 

28,0 

25,8 

2. Valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija) 13,7 

3. PSDF biudžeto lėšos 51,5 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2012 M. ORGANIZAVIMAS  

 

 1. Parengta Biuro vykdytų viešųjų pirkimų 2012 m. ataskaita. (Ataskaita pateikta 

2013-01-25). 
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 2. Parengta planuotų vykdyti viešųjų pirkimų 2012 m. suvestinė (viešųjų pirkimų 

planas). (Pateiktas 2012-03-15). 

 3. Parengtos paraiškos - užduotys pirkti prekes. Parengtos tiekėjų apklausos 74 

pažymos. Sudarytos viešųjų pirkimų sutartys raštu.  

 

PARENGTOS BIURO VEIKLOS 2012 M. ATASKAITOS: 

 

 1. Šilutės rajono savivaldybės įvykdyti ir įgyvendinti Visuomenės sveikatos 

specialiosios rėmimo programos 2 projektai: „Fizinio aktyvumo skatinimas Šilutėje: nuo ligų – 

„Šiaurietiškuoju ėjimu“, „Priešinės liaukos vėžys – pasitikrink laiku“ (ataskaitos pateiktos 2013 m. 

sausio 5 d.). 

 2. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimo ataskaita, 

skirta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pagal Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. gegužės 25 d. pasirašytą Sveikatinimo 

veiklos sutartį Nr. S- 139 (biuro pateikta „Savivaldybės 2012 m. vykdytos visuomenės sveikatos 

priežiūros ataskaita“ 

(pateikta ataskaita 2013 m. sausio 15 d.). 

 3. Sveikatos ugdymo ir mokymo 2012 m. ataskaita Nr.41-1 (pateikta 2013 m sausio 

15 d.). 

 4. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2011 metų savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaita (pateikta 2012 m. kovo 29 d., kuri patvirtinta Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-357).  

 5. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2012 metų veiklos 

programa (pateikta 2012 m. kovo 29 d. kuri patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 

kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-357).  

 6. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2011 m. 

veiklos ataskaita (pateikta 2012 m. kovo 1 d., kuriai pritarta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-344).  

 7. Pateikta po projekto užbaigimo Projekto ataskaita „Šilutės rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto Nr. VP3-2.1-SAM-R-31-001 (ataskaita 

pateikta 2013 m. sausio 7 d.). 

 

PARENGTI BIURO VEIKLOS PLANAVIMO 2012 M DOKUMENTAI 

 

 1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių mokinių sveikatos priežiūrą 

mokyklose, planų ir ataskaitų tvirtinimas kas mėnesį. Metiniai mokyklų sveikatos priežiūros planai 

patvirtinami kasmet iki rugsėjo 15 d. 

 2. Šilutės rajono savivaldybės 2012 m. vykdoma visuomenės sveikatos priežiūros 

veikla ir jai skirti asignavimai iš valstybės biudžeto (pateiktos ataskaitos 2012 m. spalio 10 d. ir 

2012 m. lapkričio 28 d. pagal pasirašytą Sveikatinimo sutartį).   

 3. Šilutės rajono savivaldybės „Savivaldybės 2012 m. vykdytos visuomenės sveikatos 

priežiūros ataskaita“ (ataskaitos pateiktos 2012 m. spalio 14 d. ir 2013 m. sausio 13 d.). 

 

 

DALYVAUTA ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ IR 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIUOSE SVARSTANT BIURO RENGTUS VEIKLOS 

DOKUMENTUS: 
 

 1. Pristatant Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2011 metų 

veiklos  ataskaitą (patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 

T1-357). 
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 2. Pristatant Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 

2011 metų veiklos ataskaitą (pritarta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. 

sprendimu Nr. T1-344).  

 3. Pristatant Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 

metų programos ataskaitą (patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 15 d. 

sprendimu Nr. T1-611. 

 

RENGTAS IR SKAITYTAS PRANEŠIMAS 

 

 1. Konferencijoje „Šilutės rajono gyventojų gyvensena 2011 m. parengtas ir skaitytas 

pranešimas „Visuomenės sveikatinimo veiklos įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje“. 

  

 

DALYVAVIMAS MOKYMUOSE 

 

 1. Siekiant užtikrinti kokybišką visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

Savivaldybės gyventojams, Biuro specialistams sudarytos sąlygos dalyvauti specialistų 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose: 

 1.1. „Visuomenė sveikatos priežiūros plėtra savivaldybėse“ (mokslinė konferencija 4 

val.); 

 1.2. „Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros aktualijos Šilutės rajone“ 

(seminaras 6 val.); 

 1.3. „Jaunimo problemų sprendimo plano rengimas Šilutės rajono savivaldybėje“ (1 

dienos mokomasis seminaras, 8 val.); 

 1.4. „Žmogaus sveikata – darnaus gyvenimo pamatas“ (konferencija 6 val.); 

 1.5. „Sveikas miestas: iššūkiai ir galimybės“ (konferencija 6 val.); 

 1.6. „Sveika gyvensena visaverčiui rytojui“ (konferencija 4 val.); 

 1.7. „Gera sveikata – ilgesnis gyvenimas“ (konferencija 4 val.); 

 1.8. Pažymėjimas (Sertifikatas) ALFA technikos šiaurietiškojo ėjimo instruktoriaus 

kvalifikacija.  

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIMAS 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖJE 

 

 1. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr.T1-1379 „Dėl Šilutės  

rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

Pagėgių savivaldybėje“ pritarta, kad Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras teiktų 

visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Pagėgių savivaldybėje. 

 2. Atsižvelgiant į Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. 

T-982 „Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-861 „Dėl 

Bendradarbiavimo sutarties „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo 

Pagėgių savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo“ papildymui ir pakeitimui šalių susitarimu“.   

3. Vykdo mokinių sveikatos priežiūros funkcijas Pagėgių savivaldybės mokyklose. 

3.1. Tvirtiname Pagėgių savivaldybės mokyklų mėnesinius sveikatinimo veiklos planus ir 

ataskaitas bei metinius sveikatinimo veiklos planus. 

4. Panaudojame Pagėgių savivaldybės lėšas, skirtas sveikatos priežiūrai mokyklose (Mokyklų 

finansavimas), Visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti (Biuro finansavimas). 

5. Skirtas lėšas iš Klaipėdos teritorinės ligonių kasos panaudojame Sveikatos priežiūrai 

mokyklose finansuoti. 

 6. Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimo 

ataskaita, skirta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pagal Pagėgių savivaldybės 

administracijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. gegužės 25 d. pasirašytą Sveikatinimo 
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veiklos sutartį Nr. S- 142 (biuro pateikta „Savivaldybės 2012 m. vykdytos visuomenės sveikatos 

priežiūros ataskaita“ 

(pateikta ataskaita 2013 m. sausio 15 d.). 

 7. Pagėgių savivaldybės Sveikatos ugdymo ir mokymo 2012 m. ataskaita Nr. 41-1 

(pateikta 2013 m sausio 15 d.). 

 8. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2011 metų Pagėgių 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaita (pateikta 2012 m. kovo 29 d., kuri 

patvirtinta Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-     ).  

  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Didžiausios problemos, su kuriomis susiduriama Biuro veikloje, yra nestabilus ir 

nepakankamas biuro finansavimas ir su tuo susijęs žmogiškųjų išteklių trūkumas, perteklinis 

veiklos planavimo ir veiklos ataskaitų skaičius, neparengta visuomenės sveikatos paslaugų 

nomenklatūra, metodinės medžiagos apie visuomenės sveikatos ugdymą trūkumas, sudėtingos 

ugdymo apie sveikatą mokymo organizacinės sąlygos. 

Artimiausios veiklos perspektyvos priklausys nuo turimų finansinių ir žmogiškųjų išteklių. 

Esant galimybėms planuojama aktyvinti suaugusiųjų sveikatos ugdymą, taip pat tobulinti mokinių 

sveikatos priežiūros organizavimą. 

Trūksta vieningo tarpinstitucinio bendradarbiavimo vykdant prevencinę veiklą Šilutės rajone 

ir Pagėgiuose. 

 

 

 

Biuro direktorė                                                                                                       Virginija Vaivadaitė 

 


