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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; 

 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. 
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2. Konsultavimas sveikatos stipinimo ir rizikos veiksnių kontrolės klausimais 

(konsultavimas). 

Paslauga: konsultavimas sveikatos stipinimo ir rizikos veiksnių kontrolės klausimais. 

Teikiant individualiai ar tam tikros tikslinės grupės asmenims, įvairaus amžiaus 

gyventojams (vaikams, suaugusiems, senyvo amžiaus žmonėms), rizikos grupėse priklausantiems 

asmenims. 

Turinys: atsižvelgiant į skirtingas gyventojų grupes atitinkamai teikiama ir skirtingo turinio 

konsultacija. 

Sudedamosios dalys: informacijos paruošimas ir konsultavimas pagal poveikio sritis / 

tikslines grupes. 

Būdai ir formos: konsultacijos teikiamos telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai 

bendraujant su specialistu Biuro patalpose / kitose patalpose.  

3. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. 

Paslauga: sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. 

Turinys: sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo organizavimas ir vykdymas, kurių metu 

per teorinius / praktinius užsiėmimus formuojami tam tikros gyventojų grupės sveikos gyvensenos 

įgūdžiai. Atsižvelgiant į skirtingas gyventojų grupes atitinkamai teikiama ir skirtingo turinio 

mokymai / teorinė informacija. Dirbama pagal poveikio sritis. 

Sudedamosios dalys: informacijos paruošimas ir sklaida pagal poveikio sritis / tikslines 

grupes. 

Būdai ir formos: teoriniai / praktiniai mokymai, seminarai, konferencijos, diskusijos ir kt. 

4. Visuomenės sveikatos projektų rengimas ir įgyvendinimas. 

Paslauga: visuomenės sveikatos projektų rengimas ir įgyvendinimas. 

Turinys: Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su 

tam tikromis institucijomis rengia, derina, teikia, įgyvendina sveikatinimo projektus. 

Sudedamosios dalys: informacijos paruošimas, derinimas, konsultavimas, teikimas, 

vykdymas. 

Būdai ir formos: raštu / žodžiu. 

5. Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) organizavimas ir vykdymas. 

Paslauga: visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimas ir vykdymas. 

Turinys: Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo bendruomenės 

sveikatos, mokinių sveikatos stebėseną (profilaktinių sveikatos patikrinimų, mokyklos nelankymų 

dėl ligos) bei atlieka atrankinius visuomenės sveikatos tyrimus. 

Sudedamosios dalys: duomenų rinkimas, kaupimas, analizė ir vertinimas. 

Būdai ir formos: raštu / žodžiu. 

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ  

 

2.1. Personalo valdymas 

 

Biuro struktūroje visi darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Biuro direktoriui. 2015 m. gegužės 28 d. 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-115 Biure patvirtintas maksimalus 11,5 etatų 

skaičius. 2015 m. dirbo 13 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; 8 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kurie rajone pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio, 

priešmokyklinio ugdymo programas, vykdo visuomenės sveikatos priežiūrą.  

Per 2015 m. kvalifikaciją kėlė 12 darbuotojų, kurie dalyvavo Higienos instituto, Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centro, kitų įstaigų ir institucijų organizuotose ir vykdytuose  kursuose, 

seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokslinėse-praktinėse konferencijose. Biuro 
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darbuotojai vyko į 10 komandiruočių. Direktorius 6 kartus vyko į komandiruotes Biuro veiklos 

klausimais. 

 

2.2. Dokumentų valdymas 

 

Per 2015 m. Biure priimti šie vidaus tvarką reguliuojantys dokumentai: 40 įsakymų veiklos 

klausimais, 47 įsakymai personalo valdymo klausimais, 10 įsakymų komandiruočių klausimais, 12 

įsakymų atostogų klausimais, 61 bendradarbiavimo sutartis, 6 susirinkimų protokolai.  

Gautų dokumentų registre užregistruoti 146 raštai ir 73 darbuotojų prašymai personaliniais 

klausimais. Buvo išsiųsti 37 informaciniai, veiklą reguliuojantys dokumentai. Sudarytos 27 

paslaugų pirkimo sutartys, 29 prekių pirkimo sutartys ir 11 preliminarių sutarčių su įvairiomis 

įstaigomis ir organizacijomis. Dalyvauta 2 darbo grupėse (Šiaulių rajono savivaldybės 

bendruomenės sveikatos taryboje ir narkotikų kontrolės komisijoje).  

Patvirtintas 2015 m. dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas, patikslintos viešųjų 

pirkimų taisyklės, patvirtintas viešųjų pirkimų planas, veiklos planas, Biudžetinių įstaigų finansinė / 

biudžetinė programa, sveikatos priežiūros specialistų pareigybių aprašymai. 

Su Šiaulių rajono mokyklų administracija suderinti ir patvirtinti metiniai mokyklose 

dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių planai, darbo grafikai ir ataskaitos (įvyko 6 

gamybiniai susirinkimai). 

 

2.3. Parengtos pagrindinės 2015 m. Biuro veiklos ataskaitos 

 

2015 m. Biuras parengė veiklos ataskaitas: 

1. Sveikatos ugdymo ir mokymo 2015 m. ketvirtinės ir metinė ataskaita Nr. 41–1 Sveikatos 

mokymų ir ligų prevencijos centrui; 

2. Ketvirtinės ir metinė ataskaitos pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir 

Sveikatos apsaugos ministerijos 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 2015 m.“; 

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 ir kt.;  

4. Ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose 

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 

ugdomų mokinių visuomenės sveikatos priežiūros (toliau – Mokinių visuomenės sveikatos 

priežiūra), visuomenės sveikatos stiprinimo ir visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijų vertinimo 

kriterijų įgyvendinimo ataskaita per 9 š. m. mėnesius; 

5. 2014 m. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita; 

6. Šiaulių rajono savivaldybės vykdomų visuomenės Sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 2015 metų ataskaita; 

7. 2015 m. Viešųjų pirkimų ataskaita; 

8. Šiaulių rajono savivaldybės mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų tyrimo 

rezultatų ataskaita 2014 m.; 

9. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mirtingumo 2014 metais tyrimo rezultatų 

ataskaita; 

10. 2015 metų Šiaulių rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimų ataskaita; 

11. Kuprinių svėrimo akcijos ,,Kiek sveria I – III – V kl. mokinių kuprinės?“ Šiaulių r. sav. 

bendrojo lavinimo mokyklose tyrimo rezultatų ataskaita; 

12. 2015 metų Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos triukšmo tyrimų ataskaita. 
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2.4. Projektinė veikla 

 

Kadangi Biuras buvo įkurtas 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 

29 d. sprendimu Nr. T-11, techniškai savo veiklą pradėjo vykdyti nuo birželio 1 d. Biuras 2015 m. 

nedalyvavo ir nevykdė jokių projektinių veiklų. 

 

2.5. Visuomenės sveikatos priežiūros priemonės 

 

Biuro administracija ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, vykdančios sveikatos 

priežiūrą mokyklose, įgyvendino šias visuomenės sveikatos priežiūros priemones: 

 
 

Eil. 

Nr. 

 

Funkcija, veikla 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Metinės vertinimo kriterijų reikšmės 

Vertinimo 

kriterijaus 

planinė reikšmė 

Vertinimo 

kriterijaus 

įvykdymas 

Vertinimo 

kriterijaus 

įvykdymas % 

Pastaba* 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Mokinių visuomenės 

sveikatos priežiūra 
     

1.1. Pagalbos mokiniams teikimas 
Suteikta pirmoji 

pagalba 
1000 908 90,8% 

Pirmosios pagalbos 

suteikta mažiau 

1.2. 

Konsultacijų teikimas 

mokiniams ir (ar) jų 

tėveliams 

Suteiktų 

konsultacijų skaičius 
670 2991 446,4% 

Suteikta daugiau 

konsultacijų 

1.3. 

Renginių sveikatos priežiūros 

temomis mokiniams 

organizavimas 

Mokyklose pravestų 

renginių skaičius 
260 813 312,7% 

Suorganizuota ir 

įgyvendinta daugiau 

renginių 

2. 
Visuomenės sveikatos 

stebėsena 
     

2.1. 

Stebėsenai reikalingų 

duomenų rinkimas, 

kaupimas, vertinimas ir 

analizė 

Stebėsenos rodiklių 

skaičius 
53 53 100% 

Atitinka nustatytą 

kriterijų 

2.2. 

Stebėsenos ataskaitos ir 

siūlymų dėl gyventojų 

sveikatos būklės gerinimo 

rengimas 

Parengtų ataskaitų 

skaičius 
2 5 250% Parengta daugiau 

2.3. 

Straipsnių, informacinių 

pranešimų spaudoje, interviu, 

publikacijų internete 

parengimas ir pateikimas 

Publikacijų skaičius 10 13 130% 
Parengta ir 

išpublikuota daugiau 

2.4. 
Informacinės medžiagos 

parengimas ir leidyba 

Leidinių 

skaičius/tiražas 
1/10 1/10 100% 

Atitinka nustatytą 

kriterijų 

3. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimas 
     

3.1. 
Sveikatinimo renginių 

organizavimas 

Renginių skaičius/ 

dalyvių skaičius 

4/175 16/1072 400/612,6% 

Suorganizuota 

daugiau renginių/ 

juose dalyvavo 

daugiau žmonių 

3.2. 
Informacinės medžiagos 

parengimas ir leidyba 

Leidinių 

skaičius/tiražas 
3/3000 16/28200 533,3/940% 

Paruošta ir išplatinta 

daugiau 

informacinės 
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medžiagos 

3.3. 

Straipsnių, informacinių 

pranešimų spaudoje, interviu, 

publikacijų internete 

parengimas ir pateikimas 

Publikacijų skaičius 11 89 809,1% 
Parengta ir pateikta 

daugiau 

3.4. 
Stendų, plakatų parengimas ir 

pateikimas 

Stendų, plakatų 

skaičius 
7 120 17142,8% 

Parengta ir pateikta 

daugiau 

 

2.6. Svarbiausių darbų apžvalga 

 

2.6.1. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra 

 

Eil. 

Nr. 
Sveikatinimo sritys Rezultatai 

1. Sveikatos sauga ir 

stiprinimas, bendrieji 

sveikos gyvensenos ir 

ligų prevencijos 

klausimai 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 170/3134; 

Informacinės medžiagos parengimas/leidyba – 15/4188; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai – 18; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 15. 

2. 

Sveika mityba ir 

nutukimo prevencija 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 76/2625; 

Informacinės medžiagos parengimas, leidyba – 13/633; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai – 11; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 22. 

3. 

Fizinis aktyvumas 

Sveikatinimo renginių organizavimas/ dalyvių skaičius – 25/2083; 

Informacinės medžiagos parengimas, leidyba – 7/1943; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai – 2; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 4. 

4. Psichikos sveikata 

(smurto, savižudybių 

prevencija, streso 

kontrolė ir kt.) 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 7/157; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 9. 

5. 

Aplinkos sveikata 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 12/514; 

Informacinės medžiagos parengimas, leidyba – 2/54; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 15. 

6. 

Rūkymo, alkoholio ir 

narkotikų prevencija 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 67/1508; 

Informacinės medžiagos parengimas/leidyba – 4/72; 

Elektroninių leidinių skaičius – 3; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 37. 

7. 
Lytiškumo ugdymas, 

AIDS ir lytiškai 

plintančių infekcijų 

prevencija 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 68/1189; 

Informacinės medžiagos parengimas, leidyba – 8/1097; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai – 3; 

Elektroninių leidinių skaičius – 4; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 15. 

8. 
Tuberkuliozės 

profilaktika 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 0/0; 

Informacinės medžiagos parengimas, leidyba – 0/0; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 0. 

9. 
Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika, asmens 

higiena 

Sveikatinimo renginių organizavimas/ dalyvių skaičius – 137/361; 

Informacinės medžiagos parengimas, leidyba – 22/6573; 

Elektroninių leidinių skaičius – 4; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 2. 

10. Ėduonies profilaktika ir Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 70/1215; 
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burnos higiena Informacinės medžiagos parengimas/leidyba – 14/3800; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai – 3; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 2. 

11. 
Kraujotakos sistemos 

ligų profilaktika 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 7/136; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai – 1; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 14. 

12. 

Traumų ir nelaimingų 

atsitikimų prevencija 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 42/1061; 

Informacinės medžiagos parengimas/leidyba – 1/20; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai – 1; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 5. 

14. 

Kita 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 25/853; 

Informacinės medžiagos parengimas/leidyba – 2/60; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai – 2  

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 4. 

 

2.6.2. Visuomenės sveikatos stebėsena 
 

Eil. 

Nr. 
Bendri įgyvendinimo kriterijai  Rezultatai 

1. Stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas, kaupimas, vertinimas ir analizė 53 

2. Straipsnių, informacinių pranešimų spaudoje, interviu, publikacijų internete 

parengimas ir pateikimas 

13 

3. Stebėsenos ataskaitos ir siūlymų dėl gyventojų sveikatos būklės gerinimo 

rengimas 

5 

4. Informacinės medžiagos parengimas ir leidyba 1/10 

 

Surinkti ir išanalizuoti ir pateikti demografiniai, socialiniai, gyventojų mirtingumo ir 

sergamumo (išskyrus sergamumo piktybiniais navikais), sveikatos priežiūros įstaigų veiklos, fizinės 

aplinkos rodikliai. Parengtos 6 internetinės publikacijos gyventojų mirtingumo, sergamumo, 

sveikatos priežiūros įstaigų veiklos, demografinės, socialinės situacijos, fizinės aplinkos stebėsenos 

tematika. Parengtos kuprinių svėrimo akcijos ,,Kiek sveria 6 – 13 m. vaikų kuprinės?“, Šiaulių 

rajono gyventojų sveikatos būklės 2014 m., bendrojo ugdymo mokyklų mokinių profilaktinių 

sveikatos patikrinimų 2014 m. ataskaitos. Parengta Šiaulių rajono gyventojų sveikatos stebėsenos 

2014 m. ataskaita.  

Visi tyrimai publikuojami Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

internetinėse svetainėje. 
 

2.6.3. Visuomenės sveikatos stiprinimas 
 

Eil. 

Nr. 
Sveikatinimo sritys Rezultatai 

1. Sveikatos sauga ir 

stiprinimas, 

bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų 

prevencijos 

klausimai 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 1/30; 

Informacinės medžiagos parengimas/leidyba – 3/8000; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje, interviu, publikacijos 

internete – 21; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 1. 

2. 

Sveika mityba ir 

nutukimo prevencija 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 1/30; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje, interviu, publikacijos 

internete – 2; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 1. 

3. Fizinis aktyvumas Informacinės medžiagos parengimas, leidyba – 1/3000; 
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Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje, interviu, publikacijos 

internete – 1. 

4. Psichikos sveikata 

(smurto, savižudybių 

prevencija, streso 

kontrolė ir kt.) 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 4/90; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje, interviu, publikacijos 

internete – 4; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 4. 

5. 
Aplinkos sveikata 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 1/40; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 1. 

6. Rūkymo, alkoholio 

ir narkotikų 

prevencija 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje, interviu, publikacijos 

internete – 4; 

Elektroninių leidinių skaičius – 2. 

7. 

Lytiškumo ugdymas, 

AIDS ir lytiškai 

plintančių infekcijų 

prevencija 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 1/30; 

Informacinės medžiagos parengimas, leidyba – 2/2000; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje, interviu, publikacijos 

internete – 1; 

Elektroninių leidinių skaičius – 2; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas – 1. 

9. Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika, asmens 

higiena 

Sveikatinimo renginių organizavimas/ dalyvių skaičius – /; 

Informacinės medžiagos parengimas, leidyba – 2/4000; 

Elektroninių leidinių skaičius – 7. 

10. Ėduonies 

profilaktika ir 

burnos higiena 

Informacinės medžiagos parengimas/leidyba – 2/1000; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje, interviu, publikacijos 

internete – 5. 

11. 
Kraujotakos 

sistemos ligų 

profilaktika 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 1/15; 

Informacinės medžiagos parengimas/leidyba – 1/500; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje, interviu, publikacijos 

internete – 3. 

12. 

Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų prevencija 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 1/60; 

Informacinės medžiagos parengimas/leidyba – 1/500; 

Elektroninių leidinių skaičius – 1; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje, interviu, publikacijos 

internete – 1. 

13. 

Onkologinių ligų 

profilaktika 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 1/15; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje, interviu, publikacijos 

internete – 3; 

Elektroninių leidinių skaičius – 6. 

14. 

Kita 

Sveikatinimo renginių organizavimas/dalyvių skaičius – 3/62; 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje, interviu, publikacijos 

internete – 4; 

Stendų, plakatų parengimas ir pateikimas - 1. 

 

2.7. 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, VšĮ Kuršėnų ligonine, Šiaulių rajono pirminės sveikatos 



10 

 

 

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. 
 

2.8. Pagrindiniai finansiniai rodikliai 
 

2015 m. Šiaulių rajono savivaldybei visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti iš 

valstybės biudžeto buvo skirta 138681,00 euras, iš jų 71089 eurai – mokinių sveikatos priežiūrai ir 

67592 eurai – visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai. 

 Savivaldybės biudžeto lėšos – 0 eurų;  

 Valstybės biudžeto lėšos  – 138681,00 euras; 

 Šiaulių rajono sveikatos priežiūros specialiosios rėmimo programos lėšos – 0 eurų; 

 Specialiosios programos lėšos – 0 eurų. 

 

Finansavimas Skirta lėšų, Eur 

Valstybės biudžeto lėšos 

(pagal SAM sutartį) iš jų: 138681,00 

Darbo užmokestis 75254,00 

Socialinis draudimas (30,98 %) 23313,00 

Ryšių paslaugos 500,00 

Transporto išlaikymas 3500,00 

Spaudiniai 1000,00 

Komandiruotės 500,00 

Kvalifikacijos kėlimas 500,00 

Komunalinės paslaugos 2000,00 

Kitos paslaugos 3000,00 

Kitos prekės 29114,00 

IŠ VISO: 138681,00 
 

2.9. 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 bei sukurti motyvacinę sistemą. Darbuotojus skatinti 

premijomis ir kitais motyvavimo būdais, siekiant pagerinti darbuotojų veiklą bei darbo 

organizavimą.  

 Įstaigos vadovui nuolat tobulinti savo vadovavimo įgūdžius, didesnį dėmesį skirti naujai 

pradėjusiems dirbti įstaigoje darbuotojams.  

 Skirti didesnį dėmesį viešųjų ryšių tobulinimui, siekiant informuoti gyventojus apie 

įstaigą ir jos veiklą.  

 Tobulinti įstaigos tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant didinti kitų sektorių indėlį į 

visuomenės sveikatos priežiūrą. 

 Aktyvinti suaugusiųjų sveikatos ugdymą, tobulinti mokinių sveikatos priežiūros 

organizavimą. 

 Mažinti administracinę naštą. 
 

2.10. Problemos, su kuriomis susiduriama Biuro veikloje 
 

 Biuras šiuo metu yra įkurdintas laikinose administracinėse patalpose. Būtina numatyti ir 

skirti nuolatines administracines patalpas, kad būtų užtikrintas visapusiškas  Biuro darbas. 
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 Didėjant visuomenės sveikatos paslaugų skaičiui ir poreikiui, Biurui didėja transporto 

priemonės poreikis, kurios pagalba būtų galima užtikrinti visuomenės sveikatos paslaugų 

prieinamumą visame Šiaulių rajone. 

 Trūksta visuomenės sveikatos priežiūros veiklai paruoštų praktinių-metodinių 

rekomendacijų, kurios būtų pagrįstos mokslu ir praktika, kurias būtų galima taikyti darbo veikloje. 

 Vieningo tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoka, nepakankamas kitų sektorių indėlis į 

visuomenės sveikatos priežiūrą. 

 Negalima užtikrinti kokybiško sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir 

mokyklinėse ugdymo įstaigose dėl didelio mokinių skaičiaus, skirto 1 specialisto  etatui. 

 Nepakankamas valstybės dėmesys sveikatos ugdymui mokyklose – į mokinių mokymo 

programą nėra įtrauktas visuomenės sveikatos mokymas, todėl sveikatos mokymas vyksta 

nenuosekliai, dažnai visuomenės sveikatos priežiūros specialistų vykdytos sveikatos veiklos  

neatsispindi metiniuose specialistų planuose.  

 Nėra vieningos unifikuotos visuomenės sveikatos priežiūros statistinės ataskaitos, kuria 

galėtų naudotis visos institucijos. Didelis veiklos planavimo dokumentų ir veiklos ataskaitų 

skaičius, jų pateikimas įvairioms valstybės institucijoms, trukdo vykdyti tiesioginę Biuro veiklą. 

 Nepakankamas visuomenės sveikatos svarbos suvokimas bendruomenėje, vykdant 

prevencinę veiklą. 

 

____________________ 

 


