PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 25 d.
sprendimu Nr. T-52
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
BENDROJI DALIS
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) – Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-318 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro įsteigimo, nuostatų patvirtinimo ir vadovo skyrimo“ įsteigta biudžetinė
įstaiga, juridinių asmenų registre įregistruota 2008 m. vasario 6 d., veiklą pradėjo vykdyti 2008 m.
vasario 7 dieną.
Įstaigos adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, LT-86132 Kelmė, kontaktinis telefonas (8 427) 52
239, el. paštas: sveikatos.biuras@kelme.lt.
Įstaigos direktorė – Lina Balčiūnienė, Biure dirba nuo 2011 m. vasario 1 d. Vadovės
išsilavinimas – aukštasis universitetinis, mokslinis laipsnis – edukologijos magistro, vadovavimo
įstaigai stažas – 10 metų.
Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero
potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei Biuro nuostatais.
Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Pagrindinė Biuro veikla – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, vykdoma
šiomis kryptimis:
vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra – vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo bei priežiūros
priemonių organizavimas ir įgyvendinimas, koordinuojant visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo bei profesinėse
mokyklose, veiklą;
visuomenės sveikatos stiprinimas – apima visuomenės sveikatos stiprinimą Savivaldybės
bendruomenėje: visuomenės sveikatos mokymų organizavimas, sveikos gyvensenos formavimas,
propagavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas bei
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visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas, konsultavimas visuomenės sveikatos
klausimais;
visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) – tikslingai organizuotas ir sistemingai
atliekamas visuomenės sveikatos būklės ir ją veikiančių fizinės aplinkos, psichosocialinių ir
gyvensenos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir
vertinimas;
visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių
atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas – apima
intervencijos,

skirtos

nereguliariai

vartojantiems

psichoaktyviąsias

eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, programos vykdymą,

Ankstyvosios
medžiagas

ar

priklausomybių konsultantų

paslaugų teikimo savivaldybėje organizavimą; psichikos sveikatos kompetencijų didinimą įmonių
darbuotojams; mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimą –
mokymų/supervizijų organizavimą mokyklų bendruomenių komandoms; bazinių savižudybių
prevencijos mokymų organizavimą savivaldybės gyventojams; psichologinės gerovės ir psichikos
sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivadybėje organizavimą.
PERSONALO VALDYMAS

1 pav. Įstaigos organizacinės struktūros schema
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Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas maksimalus etatų skaičius,
išsami informacija apie užimtus etatus ir fizinius asmenis pateikiama 1 lentelėje.
1 lentelė
Užimta
etatų

Etatai (patvirtinta 12.0)

Administracijos darbuotojai
Visuomenės sveikatos specialistai biure:
Visuomenės sveikatos specialistas,
vykdantis sveikatos stiprinimą

Fizinių asmenų pagal amžiaus grupes skaičius
45-54 metų
amžiaus

Daugiau
nei 54 m.

Iš viso

1,5

1

1

2

1,0

1

Iki 44 m.
amžiaus

1

Visuomenės sveikatos specialistas,
vykdantis sveikatos stiprinimą,
koordinuojantis visuomenės sveikatos
specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą
mokykloje, veiklą;

1,0

1

1

Visuomenės sveikatos specialistas,
vykdantis visuomenės sveikatos
stiprinimą psichinės sveikatos srityje

0,2

1

1

5,75

3

2

5

1
5

Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistai,
vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose
Vairuotojas darbininkas
Valytoja
Iš viso

0,75
0,5
10.7

1

6

1

1
1
13
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Biuro darbuotojų (specialistų) išsilavinimas: aukštasis universitetinis – 5, aukštesnysis (arba
jam prilyginamas) – 4 . Biuro darbuotojų (specialistų) amžiaus vidurkis – 44 metai.
DALYVAVIMAS MOKYMUOSE 2020 METAIS
Siekiant
savivaldybės

užtikrinti kokybišką

gyventojams,

Biuro

visuomenės

darbuotojams

sveikatos
sudarytos

priežiūros
sąlygos

paslaugų

teikimą

dalyvauti specialistų

kvalifikacijos kėlimo mokymuose. Informacija apie 2020 m. specialistų kvalifikacijos mokymus
pateikiama 2 lentelėje:
2 lentelė
Kriterijaus pavadinimas

Kriterijaus vertė

Dalyvavusių darbuotojų skaičius

12

Iš viso darbuotojų dalyvavimo atvejų skaičius

28
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DOKUMENTŲ VALDYMAS
Biure už dokumentų rengimą ir tvarkymą, personalo valdymą, atsakingi Biuro direktorius ir
vyr. buhalteris. 2020 metais Biure iš viso apskaityti – 765 dokumentai, iš jų: užregistruota gautų
dokumentų – 272; parengta siunčiamųjų dokumentų – 322; parengta ir patvirtinta įsakymų –171.
Vadovaujantis teisės aktais parengtas 2020 m. Biuro dokumentacijos planas. Jis sudarytas iš
8 skyrių (pagal atitinkamas veiklos sritis ir funkcijas), šiuose skyriuose įrašytos 99 bylų antraštės.
Dokumentai apskaitomi dokumentų valdymo sistemoje (DVS).
Vadovaujantis teisės aktais koreguota/naujai parengta:
Kelmės rajono savavivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuotolinio darbo tvarkos
aprašas;
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, esant potencialiai užsikrėtimo
koronavirusu (COVID-19) rizikai, darbo organizavimo taisyklės;
Viešųjų ir privačių interesų derinimo Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biure tvarkos aprašas;
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašas;
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus kontrolės politika.
2020 METAIS PARENGTOS BIURO VEIKLOS ATASKAITOS
1.

Sveikatos

apsaugos

ministerijos

kuruojamų

valstybinių

(valstybės

perduotų

savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaita, 2 priedas (pateikta
2020 m. sausio 11 d.).
2.

Sveikatos

apsaugos

ministerijos

kuruojamų

valstybinių

(valstybės

perduotų

savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo planuojami vertinimo kriterijai
ir jų reikšmės (pateikta 2020 m. sausio 17 d.).
3. Sveikatos ugdymo ir mokymo 2020 m. ataskaita Nr. 41-1-sveikata (pateikta 2020 m.
gruodžio 31 d.).
4. 2019 m. personalo ataskaita Nr. 3, SVEIKATA ( pateikta 2020 sausio 6 d.).
5. Viešųjų pirkimų ataskaita (pateikta 2020 m. sausio 27 d.).
6. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaita
parengta ir pristatyta Kelmės bendruomenės sveikatos tarybai (Kelmės rajono savivivaldybės
tarybos patvirtinta 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu T-138).
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7. Parengta informacija ir pateikta informacija apie Kelmės rajono savivaldybės
Tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės 2017-2020 m. programos 2019 m. įgyvendintas priemones.
8. Parengta ir pateikta SMLPC Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos
stiprinimo programos vykdymo ataskaita, 4 priedas (pateikta 2020 m. sausio 11 d.).
9. Parengta ir pateikta informacija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
apie Nacionalinės burnos sveikatos 2016-2020 metų programos 2019 metais įgyvendintas
priemones.
10. Parengta ir pateikta informacija apie 2019 m. vykdytas priemones, nurodytas ŽIV/AIDS
ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2018-2020 metų veiksmų plane.
11. Bendrojo ugdymo gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje pusmečio ir metinė
ataskaitos, pateiktos Valstybiniam psichikos sveikatos centrui.
12. Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo pusmečio ir metinė ataskaitos,
pateiktos Alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės departamentui.
13. Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams pusmečio ir metinė
veiklos ataskaitos, pateiktos Higienos institutui.
14. Psichologinės gerovės ir

psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo ataskaita

pateikta Valstybiniam psichikos sveikatos centrui.
PROJEKTINĖ VEIKLA
2018 metais, pagal priemonę, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“, parengtas projektas „Gyventojų sveikatos stiprinimas“. Projekto finansavimo
sutartis pasirašyta 2018 m. birželio mėn.
Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, dar 2018 m., projekto lėšomis nupirkti ir sumontuoti
lauko treniruokliai Pakražančio, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijose, įgyvendinamos projekto veiklos,
pasiektas planuotas vertinimo rodiklis.
Projekto vertė 208,4 tūkst. Eur. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. įsisavinta 122,7 tūkst Eur. 2020
metais, įgyvendinant projektą „Gyventojų sveikatos stiprinimas“, rajono gyventojams, buvo
organizuoti renginiai: fizinio aktyvumo skatinimui – 14 renginių, psichinės sveikatos stiprinimui –
12 renginių, sveikos mitybos tema – 6, ligų prevencijos tema – 7, traumų prevencijos – 1.
Mokyklose buvo vykdomos veiklos, skirtos: žalingų įpročių prevencijai – 65 renginiai, psichinės
sveikatos stiprinimui – 34 renginiai.
Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622
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„Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams
prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010 „Vaikų sveikatos
stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“, Higienos institutas
(pareiškėjas) įsigijo ir perdavė Biurui (partneriui) nešiojamus kompiuterius, skirtus tvarkyti
mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, duomenis Vaikų sveikatos stebėsenos
informacinėje sistemoje.
DALYVAUTA KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ IR
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIUOSE, SVARSTANT BIURO RENGTUS
VEIKLOS DOKUMENTUS
Dalyvauta rengiant Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
2017–2020 metų programos 2020 metų programos įgyvendinimo priemonių planą.
Parengtas 2020 m. maudyklų vandens kokybės stebėsenos kalendorinis grafikas bei
trumpalaikės maudyklų vandens taršos ataskaita.
Organizuoti 2 Bendruomenės sveikatos tarybos posėdžiai, Biuro direktorius dalyvavo
Ekstremalių situacijų komisijos, Bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybos, Savižudybių
prevencijos įgyvendinimo darbo grupės, komitetų, darbo grupių posėdžiuose.
PRIVALOMOJO SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGOS
Įvykdžius privalomus reikalavimus, 2009 m. Biurui suteikta licencija vykdyti privalomąjį
pirmosios pagalbos mokymą, privalomąjį higienos įgūdžių mokymą bei mokymą apie alkoholio,
narkotikų ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus
sveikatai. Privalomojo sveikatos mokymo paslaugos pradėtos teikti 2011 metais. 2017 m. gegužės
11 d. valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos
ministerijos direktoriaus įsakymu, atnaujinta licencija, suteikianti teisę,

vykdyti privalomąjį

pirmosios pagalbos mokymą, privalomąjį higienos įgūdžių mokymą bei mokymą apie alkoholio,
narkotikų ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus
sveikatai.
2020 m. pasikeitus teisės aktams, peržiūrėtos ir atnaujintos privalomųjų mokymų
programos. Informacija apie 2020 m. Biuro vykdytus privalomuosius sveikatos mokymus
pateikiama 3 lentelėje.
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3 lentelė
Veiklos vertinimo kriterijų faktinis įvykdymas
Kriterijaus
vertė

Kriterijaus pavadinimas
Privalomųjų higienos įgūdžių mokymų dalyvių skaičius

444

Iš jų pagal profesijas ir veiklos sritis:
HB (bendroji 2 val. programa)

18

H1 (007, 017 specialioji 6 val.programa)

6

H3 (009 specialioji 6 val.programa)

11

H4 (010 specialioji 6 val. programa)

1

H10 (020 specialioji 6 val.programa)

400

H11 (021 specialioji 6 val.programa)

3

H13 (023 specialioji 6 val.programa)

3

H15 ( specialioji 6 val.programa)

2

Privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų dalyvių skaičius

372

Iš jų pagal profesijas ir veiklos sritis:
PP (pagrindinė 8 val. programa)

313

PT (tęstinė 4 val. programa)
Mokymas apie alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai
Viso:

59
41
857

BENDRADARBIAVIMAS
Lietuvos Sveikatos 2014-2025 m. programa įpareigoja įgyvendinti principą „Sveikata visose
politikos srityse“,

skatinti tarpžinybinį

ir

valstybės

institucijų bei NVO kompleksinį

bendradarbiavimą, ypač didinti socialinės, kultūrinės ir sveikatos sričių sanglaudą, panaudojant
kultūros ir meno sričių potencialą, skatinti veiklas, kurios prisideda prie teigiamo poveikio žmogaus
psichikos bei fizinės sveikatos ir socialinės gerovės stiprinimo.
Atsižvelgiant į tai, kad visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos bent iš dalies yra įvairių
įstaigų ir organizacijų veiklos dalis, siekiame plėtoti bendradarbiavimą sveikos gyvensenos ugdymo
srityje, nuolat bendradarbiaujame su Bendruomenės sveikatos taryba, Kelmės rajono savivaldybės
teritorijoje esančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, Kelmės kultūros centru, Kelmės
jaunimo centru, Kelmės suaugusiųjų mokymo centru, Neįgaliųjų draugija, Diabeto klubu, Kelmės
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socialinių paslaugų centru, Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto
skyriumi, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešąja biblioteka, Valstybine ir teritorine ligonių
kasa, Vilniaus, Šiaulių, Lietuvos sveikatos mokslų universitetais, Valstybine maisto ir veterinarijos
tarnyba, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, Valstybiniu psichikos sveikatos centru,
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru, NVO, kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
VISUOMENĖS IR VYKDANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ INFORMAVIMAS VISUOMENĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMAIS
Vienas iš biuro veiklos prioritetų – Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos
viešinimas, siekiant plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo
įstaigose, parengti pranešimai, skaitytos paskaitos, publikuoti stendiniai pranešimai (1003 vnt.),
Siekiant stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos
stebėseną savivaldybėje, vykdytas visuomenės sveikatos stiprinimo veiklos viešinimas (602 vnt.).
Parengta ir publikuota 50

straipsnių, publikacijos vietinėje spaudoje ir internete,

socialiniuose tinkluose (www.kelme.lt; http://vsb.kelme.lt)
Duoti 2 interviu televizijai: gyventojų sveikatos saugos bei saugios aplinkos kūrimo
temomis.
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaita pateikta
Higienos institutui; Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriui, seniūnijoms, ugdymo įstaigoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai,
pristatyta Kelmės rajono savivaldybės tarybai.
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS
SAVIVALDYBĖJE
Visuomenės sveikatos biuras vykdo Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamas valstybines
(valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: mokinių
visuomenės sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną
pagal parengtą veiklos planą: vykdyta prevencinė veikla, skaitytos paskaitos įvairioms amžiaus
grupėms, organizuoti seminarai miesto bei rajono gyventojams, sveikatos priežiūros specialistams,
socialiniams darbuotojams, vykdytos akcijos, paminėtos Jungtinių Tautų, Pasaulio sveikatos
organizacijos (PSO) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) atmintinos dienos, parengti
lankstukai, atmintinės. Visuomenė, apie visuomenės sveikatos priežiūrą, biuro veiklą bei mokinių
sergamumą, buvo informuota spaudoje, Biuro ir kitose internetinėse svetainėse. Kelmės rajono
laikraštyje ,,Bičiulis“ publikuoti įvairūs straipsniai sveikatos temomis.
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Vykdant savarankiškas savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas – dalyvauta
komisijų, darbo grupių veikloje, įgyvendinta visuomenės sveikatos rėmimo specialioji,
Tuberkuliozės prevencijos ir kitos kompleksinės prevencinės sveikatos programos.
Prioritetinė sritis – visuomenės psichikos sveikatos gerinimas. Nuo 2019 metų teikiame
naujas paslaugas:


įgyvendiname

Ankstyvosios

intervencijos,

skirtos

nereguliariai

vartojantiems

psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, programą;


organizuojame priklausomybių konsultanto paslaugų, rizikingai ir žalingai alkoholį
vartojantiems asmenims, teikimą;



vykdome psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams veiklas;



organizuojame mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimo
mokymus/supervizijas mokyklos bendruomenių komandoms;



nuo 2020 m. teikiame psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas
gyventojams.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įvardintas 2020 metams prioritetines

veiklas, karantino laikotarpiu, pakeitė veiklos pagal poreikį užkrečiamųjų ligų židiniuose (pasienio
punktuose, mobiliuose punktuose ir pan.). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 kovo 18 d. sprendimu „Dėl
bendradarbiavimo

su

savivaldybių

visuomenės

sveikatos

biurais“,

nuo

kovo

23

d.,

bendradarbiaujant su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentu, buvo
vykdoma medicininė-karantininė kontrolė dėl COVID-19 ligos Butingės-Racavo

ir Kalviai-

Meitenė pasienio punktuose. Gyventojų, grįžusių iš užsienio parsivežimo iš oro uostų, viešbučių
koordinavimas (Kelmės VSB darbuotojai važiuodavo kaip lydintys asmenys, koordinuodavo
grįžimą iki saviizoliacijos patalpų).
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiavo su Kelmės rajono
savivaldybe, specialistai dirbo mobiliajame tikslinių profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos punkte,
taip pat vykdė gyventojų registraciją Covid - 19 testų paėmimui. Mokyklose dirbantys sveikatos
priežiūros specialistai, nustačius naujus Covid-19 atvejus, bendradarbiavo su NVSC darbuotojais,
nustatant kontaktus, konsultavo, organizuojant veiklą ugdymo įstaigose.
Biuras rengė informaciją pagal LR SAM metodines rekomendacijas įstaigoms, grožio
salonams,

ugdymo

įstaigoms,

prekybos

centrams,

gyventojams,

užimtumo

centrams,

apgyvendinimo įstaigoms, globos namams ir t.t.

9

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d.
įsakymą Nr. V-979 ,,Dėl širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų
sveikatos stiprinimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybėje 2020
m., vykdyta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos
stiprinimo programa.
Informacija apie visuomenės sveikatos priežiūrą pagal poveikio sritis ir tikslines gyventojų
grupes pateikta sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitoje (forma Nr 41-1-sveikata, ataskaita
pridedama) bei Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamų valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaitoje, 2 priedas
(pridedama).
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimą mokyklose organizuoja Biuro visuomenės sveikatos
specialistas, vykdantis sveikatos stiprinimą (koordinuojantis visuomenės sveikatos specialistų,
vykdančių sveikatos priežiūrą mokykloje, veiklą) o jo nesant – Biuro direktorius.
2020 m. šeši visuomenės sveikatos priežiūros specialistai (toliau VSPS), visuomenės
sveikatos priežiūrą vykdė Kelmės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinėje

bei

ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Sausio mėn. patvirtinti visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų parengti metiniai darbo planai, sudaryti ir patvirtinti jų darbo grafikai.
Atsižvelgus į vaikų sveikatos sutrikimų rodiklius, žinių apie sveikatos išsaugojimą lygį,
sveikatos stiprinimo būdus bei praktinį žinių pritaikymo poreikį, 2020 m. VSPS vykdytos sveikatos
ugdymo ir mokymo veiklos buvo skirtos, psichinės veikatos stiprinimui, sveikos mitybos
skatinimui, nutukimo prevencijai, fizinio aktyvumo skatinimui, burnos higienai, užkrečiamųjų ligų
prevencijai, lytiškumo ugdymui, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai, kitiems sveikatos
saugos ir stiprinimo bei bendriesiems sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimams, saugiam
elgesiui namuose, gatvėje, mokykloje.
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklą vykdantys specialistai pagal, su ugdymo įstaigomis
suderintus, Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planus, savarankiškai ar pasitelkdami ugdymo
įstaigos bendruomenes, dalyvavo įgyvendinant Biuro parengtus projektus, kitas sveikatos ugdymo
veiklas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizuoti renginiai, kuriuose dalyvavo 2836 dalyviai
(vaikai, tėvai, pedagogai), bendrojo ugdymo įstaigose taip pat suorganizuoti renginiai, kuriuose
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dalyvavo 9 181 dalyvis (vaikai, tėvai ir pedagogai). Bendradarbiaujant su ugdymo įstaigų
bendruomenėmis, VSPS nepertraukiamai dalyvavo mokyklų vaiko gerovės komisijų veikloje.
Esant poreikiui ir galimybėms į mokyklas kviečiami lektoriai, paskaitas skaito Biuro
visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai.
Be pirmosios pagalbos teikimo, konsultacijų ir sveikatos ugdymo, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistai mokyklose vykdė ir kitas teisės aktais numatytas funkcijas: pagal mokinių
maitinimo tvarką vykdė mokinių maitinimo organizavimo priežiūrą, kartą per savaitę buvo
tikrinama ar maitinimas organizuojamas pagal patvirtintus valgiaraščius ir užkandžių asortimento
sąrašus.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai rinko informaciją apie kasmetinius mokinių
sveikatos profilaktinius patikrinimus, apibendrintą informaciją pateikė mokyklos bendruomenei,
Biurui. Informacija apie mokinių sveikatos sutrikimų būklę registruojama pagal šeimos gydytojo
išduotą „Vaiko sveikatos pažymėjimą“ (forma Nr. 027-1/a). Visi duomenys apie vaikų sveikatos
būklę suvesti į vaikų visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VVSS IS), kuri įdiegta
2016 m. rudenį, Biurui bendradarbiaujant su Higienos institutu.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę
priežiūrą, gavus tėvų sutikimą, atliekami mokinių higieninės švaros patikrinimai.
VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA
Kelmės rajono savivaldybėje vykdyta visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas),
vertinta visuomenės ir jos grupių sveikatos būklė, jos kitimo dinamika. Už 2019 metus buvo
surinktas 51 visuomenės stebėsenos rodiklis.
Parengta Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaita,
kuri pateikta Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės tarybai.
Kartu su Higienos institutu vykdytas mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas.
BIURO FINANSAVIMAS 2020 METAIS
Pagrindiniai Biuro lėšų šaltiniai yra Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, skiriama
savivaldybių biudžetams, Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, savivaldybės
biudžeto lėšos, pajamos gaunamos už teikiamas privalomojo sveikatos mokymo paslaugas, kitos
lėšos (paramos lėšos, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos), (4 lentelė).
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Eil. Nr.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4 lentelė
Suma, EUR
256 570,00

Lėšų šaltiniai
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Kitų šaltinių lėšos:

0,00

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšos
Pajamos už privalomąjį sveikatos mokymą
Paramos lėšos (2 proc.)
Iš viso

0,00
7 493,00
392,10
264 455,10

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS TURTĄ IR JO BŪKLĘ
Ilgalaikio turto, skirto parduoti ir perkelto į atsargas nėra, atsargų nuvertėjimo
neužregistruota.
Nemokamai arba neatlygintinai atsargų Biuras negavo.
Nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, veikloje dar naudojamas, įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 062,05 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu naujo nematerialiojo turto
neįsigyta, nuvertėjimo nenustatyta. Turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, nėra. Biuro
ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal grupes, pateikiamas 5 lentelėje.
5 lentelė
Ilgalaikis materialusis turtas
Transporto priemonės
Medicinos įranga
Baldai
Kompiuterinė įranga
Kita biuro įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Viso:

Įsigijimo savikaina

Nusidėvėjimas

Likutinė vertė

17 000,70
10 148,10
779,07
1733,78
1433,06
5 767,75
36 862,46

0,00
442,34
0,00
0,29
0,00
33 032,25
33 474,88

17 000,70
10 590,44
779,07
1734,07
1433,06
38 800,00
70337,34

Pagal panaudos sutartis gautas turtas:
Higienos institutas: ilgalaikis materialusis 14 513,95 Eur.
Kelmės rajono savivaldybė: patalpos 21 520,43 Eur, garažas 570,84 Eur, viso 22 091,27
Eur.
Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“: patalpos 904,57 Eur.
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INFORMACIJA APIE BIURE 2020 METAIS ATLIKTUS PATIKRINIMUS
Europos socialinio fondo agentūros projekto „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ vykdymo
patikra vietoje atlikta 2020 m. kovo 3 d.;
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2020-04-08 – 2020-06-31 atliko
savivaldybės lėšų ir turto naudojimo auditą darbo užmokesčio srityje. Audito metu gauta
rekomendacija, kuri nedelsiant įgyvendinta;
Europos socialinio fondo agentūros projekto „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ vykdymo
patikra vietoje atlikta 2020 m. birželio 19 d.;
Europos socialinio fondo agentūros projekto „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ vykdymo
patikra vietoje atlikta 2020 m. rugsėjo 29 d;
Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2020-10-02 – 2020-10-16 atliko
2020 metų finansinį bei teisėtumo auditą;
Europos socialinio fondo agentūros projekto „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ vykdymo
patikra nuotoliniu būdu atlikta 2020 m. gruodžio 7 d.;
Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, 2020-12-10 atliko inspektavimą dėl darbuotojų apsaugos nuo
biologinių profesinės rizikos veiksnių.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Artimiausios veiklos perspektyvos priklausys nuo turimų finansinių išteklių. 2021 m.
Biuras palnuoja įgyvendinti veiklas, vadovaujantis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerijos visuomenės sveikatos priežiūros plėtros protokolo nutarimu, patvirtintais visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo veiklos prioritetais.
2021 m. planuojama tęsti projekto „Gyventojų sveikatos stiprinimas“ veiklas, įgyvendinti
veiklos plane nustatytus veiklos kriterijus, vykdyti Širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto
rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programos priemones kaimo bendruomenėse, pradėti
projekto „FIRST herojai“ veiklas, stiprinti bei plėtoti bendradarbiavimo partnerių tinklą, taip pat
tobulinti mokinių sveikatos priežiūros organizavimą.

Direktorė

Lina Balčiūnienė
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