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I SKYRIUS
ĮSTAIGOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-11 buvo įsteigta
biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras). Biuras
įregistruotas Juridinių asmenų registre 2015 m. vasario 9 d. Biuro direktorius Edvinas Pečiukėnas
įstaigai vadovauja nuo 2015 m. balandžio 1 d.
Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų sveikata,
vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais
reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą ir organizuoti profilaktinę veiklą,
siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
Biuro veiklos kryptys:


Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų gyvensenos ir elgsenos stebėsena ir jos pokyčių

analizė (monitoringas);


visuomenės sveikatos stiprinimas Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenėse, žinių apie

sveiką gyvenseną skleidimas ir sveikos gyvensenos propagavimas;


traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija;



asmens higienos formavimas;



imunoprofilaktika;



aplinkos sveikatos stiprinimas;



užkrečiamųjų ligų profilaktika (gripo, pedikuliozės, niežų ir kt.);



psichikos sveikatos stiprinimas;



tinkama mityba ir nutukimo prevencija;



psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija (narkotinių medžiagų, alkoholio ir tabako

gaminių vartojimo);


fizinio aktyvumo skatinimas (įvairios fizinio aktyvumo formos, tinkančios įvairaus

amžiaus gyventojams);


lėtinių neinfekcinių ligų prevencija (širdies ir kraujagyslių, onkologinių ligų, cukrinio

diabeto ir kt.);


lytiškumo ugdymas;



motinos ir vaiko sveikatos stiprinimas (paskaitos, fizinio aktyvumo užsiėmimai);



vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos skatinimas bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose;



visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos ugdymo įstaigose koordinavimas;
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sveikatos

programų,

projektų

organizavimas

ir

įgyvendinimas

Šiaulių

rajono

savivaldybėje;


metodinės medžiagos Šiaulių rajono gyventojams, susijusios su sveikatinimo veikla,

kūrimas ir sklaida;


bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, siekiant gerinti sveikatos priežiūros

paslaugų prieinamumą.
Teikiamos paslaugos:
1. Informacijos sklaida savivaldybėje apie sveikatą ir jos išsaugojimą (informavimas).
Paslauga: informacijos sklaida apie sveikatą ir jos išsaugojimą.
Turinys: informacinės medžiagos sklaida apie sveikatą ir jos išsaugojimą įvairioms
gyventojų grupėms (pagal amžių, socialinį statusą, rizikos grupes ir kt.).
Sudedamosios dalys: informacijos paruošimas ir sklaida pagal poveikio sritis / tikslines
grupes.
Būdai ir formos: informacinės medžiagos sklaida per įvairias žiniasklaidos priemones
(pranešimai ir straipsniai vietinėje / nacionalinėje spaudoje, interviu vietiniame / nacionaliniame
radijuje ir televizijoje), informacijos sklaida per socialinius tinklalapius, publikacijos periodiniuose
leidiniuose ir internete, stendai, vaizdo įrašai ir kt.
2. Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) organizavimas ir vykdymas.
Paslauga: visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimas ir vykdymas.
Turinys: Biuras vykdo ikimokyklinio ir mokinio amžiaus asmenų sveikatos stebėseną
(profilaktinių sveikatos patikrinimų, traumų, susirgimų, užkrečiamųjų ligų) bei atlieka atrankinius
Šiaulių rajono savivaldybėje sveikatos tyrimus (maudyklų vandens kokybės, triukšmo, sergamumo,
nelaimingų atsitikimų ir kt.) pagal prioritetines veiklos sritis.
Sudedamosios dalys: duomenų rinkimas, kaupimas, analizė ir vertinimas.
Būdai ir formos: raštu / žodžiu.
3. Sveikatą stiprinančių renginių organizavimas ir vykdymas.
Paslauga: paskaitų ir praktinių užsiėmimų apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą
organizavimas ir vykdymas.
Turinys: sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo organizavimas ir vykdymas (sveika
mityba ir nutukimo prevencija, streso valdymas, aplinkos sveikata, psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencija, lytiškumo ugdymas, užkrečiamųjų ligų profilaktika, ėduonies profilaktika,
traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija, onkologinių ligų prevencija, širdies, kraujagyslių ligų ir
cukrinio diabeto profilaktika, šiaurietiško ėjimo praktiniai užsiėmimai), kurių metu per teorinius /
praktinius užsiėmimus formuojami tam tikros gyventojų grupės sveikos gyvensenos įgūdžiai.
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Atsižvelgiant į skirtingas gyventojų grupes atitinkamai teikiama ir skirtingo turinio mokymai /
teorinė informacija. Dirbama pagal poveikio sritis.
Sudedamosios dalys: paskaitų / praktinių užsiėmimų organizavimas, informacijos
paruošimas ir sklaida pagal poveikio sritis / tikslines grupes.
Būdai ir formos: teoriniai / praktiniai mokymai, seminarai, konferencijos, diskusijos ir kt.

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ
2.1. Personalo valdymas
Biuro struktūroje visi darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Biuro direktoriui. 2016 m. lapkričio
15 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-301 Biure patvirtintas maksimalus 13,5
etatų skaičius. 2016 m. dirbo 14 asmenų, iš jų: 2 administracijoje (direktorius, vyr. buhalteris); 1
visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas; 1 visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas; 1
visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas, atsakingas už vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą; 9
visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kurie Šiaulių rajono savivaldybėje pagal ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigoje programas, vykdo
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas.
Per 2016 m. kvalifikaciją kėlė 10 darbuotojų, kurie dalyvavo Higienos instituto, Sveikatos
mokymo ir ligų prevencijos centro, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos
Respublikos teritorijoje savo veiklą vykdančių visuomenės sveikatos biurų kitų įstaigų ir institucijų
organizuotose ir vykdytuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokslinėsepraktinėse konferencijose. Biuro darbuotojai vyko į 17 komandiruočių. Direktorius 8 kartus vyko į
komandiruotes Biuro veiklos funkcijų organizavimo ir vykdymo klausimais.

2.2. Dokumentų valdymas
Per 2016 m. Biure priimti šie vidaus tvarką reguliuojantys dokumentai: 34 įsakymų veiklos
klausimais, 76 įsakymai personalo valdymo klausimais, 17 įsakymų komandiruočių klausimais, 24
įsakymų atostogų klausimais, 6 bendradarbiavimo sutartys, 9 susirinkimų protokolai.
Gautų dokumentų registre užregistruoti 107 raštai ir 94 darbuotojų prašymai personaliniais
klausimais. Buvo išsiųsti 74 informaciniai, veiklą reguliuojantys dokumentai. Sudarytos 41
paslaugų pirkimo sutartys, 39 prekių pirkimo sutartys. Dalyvauta 2 darbo grupėse (Šiaulių rajono
savivaldybės bendruomenės sveikatos taryboje ir narkotikų kontrolės komisijoje).
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Patvirtintas 2016 m. dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas, patikslintos viešųjų
pirkimų taisyklės, patvirtintas viešųjų pirkimų planas, metinis veiklos planas. 2016 m. eigoje
nuolatos, pasibaigus metų ketvirčiui buvo pildomos Biudžetinių įstaigų finansinės / biudžetinės
ataskaitos, sveikatos priežiūros specialistų pareigybių aprašymai.
Su Šiaulių rajono bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų administracija suderinti ir
patvirtinti metiniai juose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių planai, darbo
grafikai ir ataskaitos (įvyko 9 gamybiniai susirinkimai).

2.3. Parengtos pagrindinės 2016 m. Biuro veiklos ataskaitos
2016 m. Biuras parengė veiklos ataskaitas:
1. Sveikatos ugdymo ir mokymo 2016 m. ketvirtinės, pusmetinės ir metinę ataskaitas Nr.
41–1 Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centrui;
2. Ketvirtinės, pusmetines ir metinę ataskaitas pagal Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) pasirašytą
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos savivaldybės biudžetui SAM
kuruojamoms valstybinėms funkcijoms vykdyti, sutartį: „Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro mokinių visuomenės sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos stiprinimo ir
visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijų vykdymo Šiaulių rajone 2016 m.“;
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos formas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 ir kt.;
4. 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita;
5. 2016 m. Viešųjų pirkimų ataskaita;
6. Šiaulių rajono savivaldybės mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų tyrimo
rezultatų ataskaita 2015 / 2016 m.;
7. Kuprinių svėrimo akcijos ,,Kiek sveria I – III – V kl. mokinių kuprinės?“ Šiaulių r. sav.
bendrojo lavinimo mokyklose tyrimo rezultatų ataskaita;
8. 2016 metų Šiaulių rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimų ataskaita;
9. 2016 metų Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos triukšmo tyrimų ataskaita;
10. Kuršėnų miesto gyventojų viešosios nuomonės apklausa dėl rūkymo viešuose vietose
apribojimo tyrimo ataskaita;
11. Mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo Šiaulių rajono savivaldybėje ataskaita;
12. Mirtingumo dėl transporto įvykiuose žuvusių asmenų Šiaulių rajono savivaldybėje
ataskaita;
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13. Asmenys žuvę ar sunkiai sužaloti dėl nelaimingo atsitikimo Šiaulių rajono
savivaldybėje ataskaita;
14. Sergamumas tuberkulioze Šiaulių rajono savivaldybėje ataskaita;
15. Gaisrai ir gelbėjimo darbai 2015 metais Šiaulių rajono savivaldybėje ataskaita.

2.4. Projektinė veikla
2016 m. Biuras pagal Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją
programą teikė paraišką dėl projekto „2016 m. Šiaulių rajono savivaldybės triukšmo tyrimas“ ir
gavo 300,00 eurų finansavimą. Bendrai atlikti 2016 m. Šiaulių rajono savivaldybės triukšmo tyrimą
kainavo 450,00 eurų (150,00 eurų sumą Biuras prisidėjo prie projekto).

2.5. Svarbiausių darbų apžvalga
2.5.1. Visuomenės sveikatos stebėsena
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitoje pateikti
statistiniai duomenys: gyventojų mirtingumas, gimstamumas, sergamumas neinfekcinėmis ir
infekcinėmis ligomis, traumų skaičius ir kita aktuali informacija susijusi su Lietuvos ir Šiaulių
rajono savivaldybės sveikatos rodikliais. Analizuojant Šiaulių rajono savivaldybės mokinių
profilaktinių sveikatos patikrinimų 2015 / 2016 m. duomenis išanalizuoti mokinių sveikatos
rodikliai (regos sutrikimai, endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos, širdies ir
kraujagyslių sistemos sutrikimai, mokinių pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo grupes, dantų ir
žandikaulio būklės įvertinimas). Kasmet atliekamame moksleivių kuprinių svėrimo tyrimo
ataskaitoje pateikta informacija apie pirmų, trečių ir penktų klasių mokinių kuprinių atitikimą
Lietuvos higienos normai HN 41:2003, įvertinti mokinių kuprinių tipai, registruojama kuprinių
nešiojimo tipai, ar mokiniai segi / nešioja šviesą atspindinčius atšvaitus. Parengtos Šiaulių rajono
savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimų Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos triukšmo
tyrimų ataskaitos. Pagal 2014 m. stebėsenos rodiklius 2016 m. buvo atliktos mirtingumo dėl
atsitiktinio paskendimo, asmenys žuvę ar sunkiai sužaloti dėl nelaimingo atsitikimo ir mirtingumo
dėl transporto įvykiuose žuvusių Šiaulių rajono savivaldybėje ataskaitos. Stebėta ir pateikta trumpa
analizė dėl sergamumo tuberkulioze Šiaulių rajono savivaldybėje ataskaita.
Visi tyrimai publikuojami Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
internetinėse svetainėje.
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2.5.2. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

Eil.

Vertinimo

Nr.

kriterijus

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Informavimo veiksmai, iš
viso (1.1.–1.2.):
Skirti mokinių, ugdomų
pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programas, visuomenės
sveikatos priežiūrai, iš
viso: (1.1.1.–1.1.9.)
Sveikatos sauga ir
stiprinimas, bendrieji
sveikos gyvensenos ir ligų
prevencijos klausimai
Sveika mityba ir nutukimo
prevencija
Fizinis aktyvumas
Psichikos sveikata (smurto,
patyčių prevencija, streso
kontrolė ir kt.)
Aplinkos sveikata
Užkrečiamųjų ligų
profilaktika, asmens
higiena
Ėduonies profilaktika ir
burnos higiena
Traumų ir nelaimingų
atsitikimų prevencija
Kitos
Skirti mokinių, ugdomų
pagal pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo
programas, visuomenės
sveikatos priežiūrai
(1.2.1.–1.2.14.)
Sveikatos sauga ir
stiprinimas, bendrieji
sveikos gyvensenos ir ligų
prevencijos klausimai
Sveika mityba ir nutukimo
prevencija

Sveikatos ugdymo ir
mokymo renginių
(paskaitose, pamokose,
diskusijose, debatuose,
konkursuose,
viktorinose, varžybose
ir kituose viešuose
renginiuose) dalyvių
skaičius (vnt.)

Žodinė, rašytinė ar
vaizdinė informacija
Leidiniai
(stendai,
plakatai),
(vnt.)

TV ir radijo
laidos, video- ir
audiosiužetai,
(vnt.)

Straipsniai,
informaciniai
pranešimai,
publikacijos
periodiniuose
leidiniuose ir
internete
(vnt.)

225550

8

375

54

462

1

29

6

49

1

3

1

22

0

3

75

0

2

1

0

0

2

0

68

0

5

0

98

0

6

2

150

0

5

1

0

0

3

1

0

0

0

0

22093

7

346

48

4567

3

82

25

1822

1

22

4
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1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
2.

3.

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
4.

Fizinis aktyvumas
Psichikos sveikata (smurto,
savižudybių prevencija,
streso kontrolė ir kt.)
Aplinkos sveikata
Rūkymo, alkoholio ir
narkotikų vartojimo
prevencija
Lytiškumo ugdymas,
AIDS ir lytiškai plintančių
ligų prevencija
Tuberkuliozės profilaktika
Užkrečiamųjų ligų
profilaktika, asmens
higiena
Ėduonies profilaktika ir
burnos higiena
Kraujotakos sistemos ligų
profilaktika
Traumų ir nelaimingų
atsitikimų prevencija
Onkologinių ligų
profilaktika
Kitos
Mokyklų, įsitraukusių į
sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklą, dalis
(proc.)
Suteiktų individualių
konsultavimo paslaugų
skaičius mokyklos
bendruomenei (vnt.):
Skirtų mokinių, ugdomų
pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programas, visuomenės
sveikatos priežiūrai, iš
viso: (3.1.1.-3.1.3.)
Mokiniams
mokinių tėvams
mokyklų darbuotojams
Skirtų mokinių, ugdomų
pagal pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo
programas, visuomenės
sveikatos priežiūrai (3.2.1–
3.2.3.)
mokiniams
mokinių tėvams
mokyklų darbuotojams
Įvertintų
mokinių

2154

0

21

0

404

0

20

1

1105

0

21

0

3392

0

21

3

1739

1

26

2

0

0

10

1

3874

1

40

6

736

0

39

0

25

0

11

1

1369

0

21

5

90

0

0

0

1816

1

12

0

36

993

274

65
162
47

719

302
267
150
99,4
9

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

profilaktinių patikrinimų
pažymų skaičius (proc.):
įvertintų mokinių, ugdomų
pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programas, profilaktinių
patikrinimų pažymų
skaičius (proc.)
įvertintų mokinių, ugdomų
pagal pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo
programas, profilaktinių
patikrinimų pažymų
skaičius (proc.)
Suteiktų pirmos pagalbos
ar
gydytojo
rekomendacijų
įgyvendinimo
veiksmų
mokiniams skaičius (1000
mokinių, vnt.):
mokiniams, ugdomiems
pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programas (1000 mokinių,
vnt.)
mokiniams, ugdomiems
pagal pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo
programas (1000 mokinių,
vnt.)
Mokinių
patikrų
dėl
asmens
higienos,
pedikuliozės
skaičius
(1000 mokinių, vnt.):
mokinių, ugdomų pagal
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programas, patikrų
skaičius (1000 mokinių,
vnt.)
mokinių, ugdomų pagal
pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
programas, patikrų
skaičius (1000 mokinių,
vnt.)

99,5

99,3

24,3

5

19,3

804

75

970
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2.5.3. Visuomenės sveikatos stiprinimas

Eil.

Vertinimo

Nr.

kriterijus

Sveikatos ugdymo ir
mokymo renginių
(paskaitose, pamokose,
diskusijose, debatuose,
konkursuose,
viktorinose, varžybose
ir kituose viešuose
renginiuose) dalyvių
skaičius (vnt.)

Žodinė, rašytinė ar
vaizdinė informacija

TV ir radijo
laidos, video- ir
audiosiužetai,
(vnt.)

Straipsniai,
informaciniai
pranešimai,
publikacijos
periodiniuose
leidiniuose ir
internete
(vnt.)

Leidiniai
(stendai,
plakatai),
(vnt.)

Informavimo veiksmai, iš
viso: (1.–14.)

7881

14

137

30

2.

Sveikatos sauga ir
stiprinimas, bendrieji
sveikos gyvensenos ir ligų
prevencijos klausimai

659

0

42

9

3.

Sveika mityba ir nutukimo
prevencija

743

1

6

1

4.

Fizinis aktyvumas

4617

1

15

2

5.

Psichikos sveikata
(smurto, savižudybių
prevencija, streso kontrolė
ir kt.)

382

0

9

1

6.

Aplinkos sveikata

0

0

13

0

1168

0

7

1

Lytiškumo ugdymas,
AIDS ir lytiškai plintančių
ligų prevencija

0

0

1

2

Tuberkuliozės profilaktika

0

0

2

1

Užkrečiamųjų ligų
profilaktika, asmens
higiena

73

0

22

4

11.

Ėduonies profilaktika ir
burnos higiena

120

0

3

1

12.

Kraujotakos sistemos ligų

16

0

1

2

1.

7.

8.

9.

10.

Rūkymo, alkoholio ir
narkotikų vartojimo
prevencija

11

profilaktika
13.

Traumų ir nelaimingų
atsitikimų prevencija

14.

Onkologinių ligų
profilaktika

15.

Kitos

16.

0

0

4

0

103

2

1

3

0

3

11

3

Širdies ir kraujagyslių ligų
ir cukrinio diabeto rizikos
grupės asmenų sveikatos
stiprinimo programą
baigusių rizikos grupės
asmenų skaičius (vnt.)

0

2.6. Ryšiai su socialiniais partneriais
Biuras, organizuodamas sveikatos renginius, akcijas, praktinius užsiėmimus bendradarbiauja
su Užkrečiamų ligų ir AIDS centru, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, Higienos instituto
Sveikatos informacijos centru, Šiaulių teritorine ligonių kasa, Šiaulių r. švietimo centru, Šiaulių
valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakultetu, Šiaulių universiteto sveikatos katedra, Lietuvos
Raudonojo kryžiaus draugijos Šiaulių rajono skyriumi, Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrine
tarnyba, atviru Šiaulių rajono jaunimo centru, Radiacinės saugos centru, Nacionaliniu kraujo centru,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, Šiaulių priklausomybės ligų centru, Šiaulių
rajono bendruomenėmis ir seniūnijomis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių
apsaugos ir Socialinės paramos skyriais, Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centru ir jų
administruojamais medicinos punktais, ambulatorijomis ir kt. įstaigomis. Nuolat bendradarbiaujama
su Šiaulių rajono mokyklomis ir gimnazijomis sveikatos priežiūros ir renginių organizavimo
klausimais.

2.7. Pagrindiniai finansiniai rodikliai
2016 m. Šiaulių rajono savivaldybei visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti iš
valstybės biudžeto buvo skirta 139400,00 eurai, iš jų 74642,00 eurai – mokinių sveikatos priežiūrai
ir 64758,00 eurai – visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai.
 Savivaldybės biudžeto lėšos – 0,00 eurų;
 Valstybės biudžeto lėšos – 139400,00 eurų;
 Šiaulių rajono sveikatos priežiūros specialiosios rėmimo programos lėšos – 300,00 eurų;
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Finansavimas
Valstybės biudžeto lėšos
(pagal SAM sutartį) iš jų:
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Spaudiniai
Komandiruotės
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Kitos prekės
IŠ VISO:

Skirta lėšų, Eur
139400,00
79768,00
24712,00
800,00
3000,00
2200,00
1100,00
1100,00
1000,00
10346,00
15374,00
139400,00

2.8. Veiklos tobulinimo perspektyvos
Artimiausios veiklos perspektyvos priklausys nuo turimų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.
Pagrindinės veiklos tobulinimo perspektyvos yra šios:
 Kelti Biuro darbuotojų kvalifikaciją, sudaryti sąlygas tobulinti savo bendras
kompetencijas bei skatinti darbuotojus lavintis ir tobulėti įvairiapusiškai.
 Gerinti darbuotojų darbo sąlygas, siekiant pagerinti darbuotojų veiklą bei darbo
organizavimą.
 Didesnį dėmesį skirti naujai pradėjusiems dirbti įstaigoje darbuotojams, kad kuo greičiau
adaptuotųsi naujoje darbo aplinkoje ir toliau tikslingai, laikantis metinio veiklos plano organizuotų
ir vykdytų su visuomenės sveikatos priežiūrą susijusias funkcijas.
 Organizuojant ir vykdant sveikatą stiprinančius renginius, užtikrinti informacijos sklaidą
Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams.
 Toliau stiprinti Biuro tarpinstitucinį bendradarbiavimą su Šiaulių rajone veikiančiomis
įstaigomis ir organizacijomis, siekiant didinti abipusį indėlį užtikrinant kokybišką ir nuoseklų
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų organizavimą ir vykdymą.
 Tęsti 2016 m. jau pradėtas ir Šiaulių rajono gyventojų teigiamai įvertintas sveikatą
stiprinančias veiklas, suaugusiųjų sveikatos ugdymą, tobulinti mokinių sveikatos priežiūros
organizavimą ugdymo įstaigose.
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2.9. Problemos, su kuriomis susiduriama Biuro veikloje
 Biuras ir toliau dirba administracinėse patalpose, kuriose nėra pakankamai vietos (trys
specialistai, kurie vykdo tris skirtingas funkcijas, dirba vienoje patalpoje, skirtoje organizuoti ir
vykdyti, paskaitas, mokymus, seminarus ir praktinius užsiėmimus). Biuras neturi patalpos, kurioje
galėtu organizuoti ir vykdyti sveikatą stiprinančias paskaitas, mokymus, seminarus Kuršėnų miesto
gyventojams, tai sudaro papildomų sunkumų norint organizuoti sveikatą stiprinančias veiklas po
darbo valandų, nes kitos įstaigos, kurios turi tokias galimybes, po darbo valandų nesuteikia sąlygų
pasinaudoti tokia patalpa. Todėl Šiaulių rajono savivaldybės administracija tūrėtų atvykti į patalpas,
kuriose šiuo metu dirba Biuro darbuotojai ir iš naujo įvertinti, numatyti ir skirti administracines
patalpas, kad būtų užtikrintos tinkamos darbo sąlygos.
 Negalima užtikrinti kokybiško sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir
mokyklinėse ugdymo įstaigose dėl didelio mokinių skaičiaus, skirto vieno visuomenės sveikatos
priežiūros specialisto etatui (pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus vienas visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas, kad jam susidarytų pilnas vienas darbo krūvio dydžio etatas, turi techniškai
aptarnauti miesto vietovėje esančias ugdymo įstaigas su 870 mokinių arba kaimo vietovėse esančias
ugdymo įstaigas su 420 mokinių skaičiumi, kadangi nei viena, tiek miesto, tiek kaimo ugdymo
įstaiga neturi tokio skaičiaus mokinių vienoje įstaigoje, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai
turi administruoti nuo dviejų iki penkių skirtingų ugdymo įstaigų per savaitę).
 Švietimo sistemoje ir toliau nėra teisiškai įteisinta „sveikatos pamoka“. Visuomeninės
sveikatos priežiūros specialistai ir toliau visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas ugdymo
įstaigose vykdo, kaip neformalųjį sveikatos ugdymą.

____________________
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