PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-71
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Kontaktinė informacija: Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(toliau – Biuras) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, įmonės kodas
301541296. Adresas: Vilniaus g. 6, Joniškis. Pagrindinė Biuro veikla – visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų teikimas. Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.2. Įstaigos vadovas: Jolita Puidokienė, vadovo išsilavinimas – aukštasis universitetinis,
mokslinis laipsnis – socialinio darbo magistras.
1.3. Įstaigos darbuotojai:
1.3.1. Pareigybių skaičius.
Biuro struktūroje visi darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Biuro direktoriui. Padaliniai neįsteigti,
tačiau Biuro veiklos pobūdis nulemia savitą personalo veiklos modelį: 2 administracijos darbuotojų,
1 projekto koordinatoriaus, 2 visuomenės sveikatos specialistų, atsakingų už visuomenės sveikatos
stiprinimą, stebėseną bei 1 vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo specialisto darbo vietos yra Biure,
5 mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų – rajono ugdymo įstaigose, vaikų ir jaunimo
sveikatos stiprinimo specialistas veiklą vykdo ir ugdymo įstaigose, 1 visuomenės sveikatos
specialistė nėštumo ir gimdymo atostogose (1 lentelė).
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo krūvis nustatomas vadovaujantis 2018 m.
sausio 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-70 ,,Dėl
rekomenduojamų visuomenės specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“.
1 lentelė. Pareigybių skaičius
Pareigybių sąrašas

Etatų skaičius / darbuotojų
skaičius
1,5/2

Administracijos darbuotojai (direktorius, buhalteris)
Visuomenės sveikatos specialistai biure:
visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos
stiprinimą;
2,3/3*
visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos
stebėseną;
vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo specialistas.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos
priežiūrą mokyklose / ikimokyklinio/profesinio
5,2/6
mokymo įstaigose
Projekto koordinatorius
0,5/1
Iš viso
9,5/12*
*vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo specialistas veiklą vykdo ir ugdymo įstaigose.
1.3.2. Darbuotojų vidutinis amžius.

2020 m. palyginus su 2019 m., darbuotojų vidutinis amžius kito nežymiai (2 lentelė).
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2 lentelė. Darbuotojų skaičius pagal amžiaus grupes.
Metai
Iki 45 metų
45-55 m.
56-65 m.
Skaičius Dalis % Skaičiu Dalis Skaičiu Dalis %
s
%
s
2018
5
41,7 %
6
50,0 %
1
8,3 %
2019
5
41,7 %
6
50,0 %
1
8,3 %
2020
5
41,7 %
5
50,0 %
2
8,3 %

Iš viso
Skaičius

Amžiaus
vidurkis

12
12
12

42,7
42,7
43,3

Biuro darbuotojų išsilavinimas: aukštasis universitetinis – 10, aukštesnysis (arba jam
prilyginamas) – 2.
1.3.3. Darbuotojų kvalifikacija.
Biuras, vadovaudamasis Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo priežiūros komisijos 2019 m. gruodžio 20 d. posėdžio
protokolo Nr. LP-409 nutarimu Nr. 1 pateiktu savivaldybėms Valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 m. veiklos III prioritetu
„Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas“,
sudarė sąlygas specialistams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose. Visuomenės sveikatos
specialistės, turinčios visuomenės sveikatos edukologo iįsilavinimą, persikvalifikuoja ir siekia
aukštojo universitetinio visuomenės sveikatos specialisto išsilavinimo. Informacija apie 2020 m.
specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymus pateikiama 3 lentelėje.
3 lentelė. Specialistų kvalifikacijos kėlimas.
Kriterijaus pavadinimas
Mokymų skaičius
Mokymų valandų skaičius
Mokymo dienų skaičius
Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius
Studijuoja universitete

Kriterijaus reikšmė
48
571
74
8
3

1.4. Įstaigos biudžetas.
Įstaigos pagrindiniai finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto dotacija valstybinių
(valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymui ir Biudžetinių įstaigų
pajamos.
Lėšos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti yra apskaičiuojamos ir
paskirstomos pagal Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą LR sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-932 ,,Dėl Valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
2020 m. Biurui iš valstybės biudžeto buvo paskirta 243,95057 tūkst. Eur.
Iš savivaldybės biudžeto fin. paramos sutartis 7,1 tūkst.eurų.
Ataskaitiniais 2020 m. uždirbtos pajamos iš privalomojo sveikatos mokymo veiklos – 9,841
tūkst. Eur.
Gautos iš ES struktūrinių fondų lėšos 17,07015 tūkst. Eur ir Valstybės biudžeto 1,50619
tūkst. Eur , Savivaldybės biudžeto lėšos 6,200 tūkst. Eur (Gautos avansinės lėšos projektui
įgyvendinti).
Įstaigos lėšos pagal finansavimo šaltinius ir paskirtį (tūkst. eurų) pateiktos 4 lentelėje.
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4 lentelė. Įstaigos lėšos pagal finansavimo šaltinius ir paskirtį (tūkst. eurų).
2020 m.
Finansavimo šaltinis
Lėšų paskirtis
Planas
Įvykdymas
Valstybės biudžetas (SAM)
Užtikrinti visuomenės
sveikatos stebėseną ir
62,6
62,6
stiprinimą savivaldybėse
Valstybės biudžetas (SAM)
Užtikrinti mokinių visuomenės
103,0
103,0
sveikatos priežiūrą mokyklose
Valstybės biudžetas (SAM)
Užtikrinti savižudybių
(tikslinės lėšos)
prevencijos priemonių
27,4
27,4
vykdymą ir psichikos sveikatos
bendruomenėje stiprinimą
Valstybės biudžetas (SAM)
LR VB tikslinių asignavimų
10,769
10,769
(tikslinės lėšos)
psichikos sveikatai stiprinti
Lėšos už suteiktas paslaugas
Visuomenės sveikatos veiklai
8,26829
8,26829
(BĮPAP)
finansuoti
Savivaldybės biudžetas
Fin.paramos sutartis
7,1
7,1
Nr.(3.43)A7-154
Savivaldybės biudžetas
Projektui finansuoti
6,2
6,2
Valstybės biudžetas (VV)
Projektui finansuoti
1,50619
1,50619
Europos Sąjungos (ES)
ES projektui finansuoti
17,07015
17,07015
struktūriniai fondai
Valstybės biudžetas (VV)
Darbo užmokesčio subsidija
0,85877
0,85877
(COVID-19 darbuotojams)
Valstybės biudžetas (VV)
Projektui Nr.A0245-0518-1
39,3228
39,3228
finansuoti
284,0952
284,0952
Iš viso
1.5. Lėšų panaudojimas:
1.5.1. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai panaudota – 103 tūkst. Eur, iš jų: darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 92,9 tūkst. Eur, prekėms – 6,87522 tūkst. Eur, paslaugoms
– 2,33749 tūkst. Eur, transporto išlaikymui – 0,2794 tūkst. Eur, ryšiams – 0,25289 tūkst. Eur,
kvalifikacijai – 0,110 tūkst. Eur, komandiruotėms – 0,245 tūkst. Eur.
1.5.2. Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai panaudota – 62,6 tūkst. Eur, iš jų:
darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 53,5 tūkst. Eur, ryšiams – 0,8759 tūkst. Eur, transporto
išlaikymui – 0,30608 tūkst. Eur, prekėms – 2,96574 tūkst. Eur, paslaugoms – 2,03428 tūkst. Eur,
kvalifikacijos kėlimui – 0,18 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms – 2,7 tūkst. Eur,
komandiruotėms – 0,038 tūkst. Eur.
1.5.3. Tikslinės dotacijos 27,4 tūkst. Eur ir papildomos dotacijos, pagal LR sveikatos
ministro įsakymą Nr.V-1684 2020-07-17 d. 10,769 tūkst.Eur panaudojimas: priklausomybių
konsultanto paslaugoms pirkti panaudota –3,4 tūkst. Eur, savižudybių prevencijos mokymams –
3,465 tūkst. Eur, psichikos sveikatos kompetencijų įmonių darbuotojams didinimo paslaugoms – 7
tūkst. Eur, bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje
stiprinimo paslaugoms – 5,672 tūkst. Eur, tiksliniai mokymai socialiniams darbuotojams psichikos
sveikatos stiprinimo srityje – 3,550 tūkst. Eur, psichologinės gerovės paslaugom teikti – 10,769,
sveikatos specialistū psichikos sveikatos kompetencijų didinimas – 1,55 tūkst. Eur, savižudybių
mokumams-supervizijijoms 1,2 tūkst. Eur, lankstinukų gamybai, viešinimui ir kitoms išlaidoms –
1,6 tūkst. Eur.
1.5.4. Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas – 8,26829tūkst. Eur, iš jų: darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 2,8 tūkst. Eur, transportui – 0,0425 tūkst. Eur, prekėms –
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2,24401 tūkst. Eur, paslaugoms – 1,48678 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui – 0,295 tūkst. Eur.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas: „Kompiuteris Leonovo TPL14 ir Epson projektorius XCA“ –
1,4 tūkst. Eur. Likutis 2021 metams – 1,62906 tūkst. Eur.
1.5.5. Savivaldybės fin. paramos sutarties Nr.(3.43)A7-154 lėšų panaudojimas – 7,1 tūkst.
Eur, iš jų: gyventojų sveikos mitybos ir daržovių vartojimo skatinimas – 2,4 tūkst. Eur, fizinio
aktyvumo skatinimo priemonėms – 4 tūkst. Eur psichikos ir burnos sveikatos stūiprinimas – 0,7
tūkst. Eur.
1.5.6. Projekto finansavimo sumų panaudojimas:
1.5.7.Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui panaudojimas –
15,95721 tūkst. eurų iš jų: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui - 2,60601 tūkst. Eur,
prekėms – 0,04703 tūkst. Eur, patalpų nuomai – 1,01520 tūkst. Eur, paslaugoms – 12,28897 tūkst.
Eur. Likutis 2021 metams – 28,32918 tūkst. Eur.
1.5.8. Iš savivaldybės biudžeto 6,2 tūkst. Eur sumos panaudojimas: draudimui – 0,070
tūkst.Eur, prekėms – 0,27709 tūkst.Eur, kitoms paslaugoms – 5,85291 tūkst. Eur.
1.5.9. Iš Valstybės biudžeto finansuojamam projektui lėšų panaudojimas: darbo
užmokesčiui – 6,16658 tūkst. Eur.
1.5.10. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamam darbo užmokesčiui
panaudojimas: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 0,81522 tūkst. Eur.
1.5.11. Iš Valstybės biudžeto finansuojamam projektui Nr.A0245-0518-01 39,3228 tūkst.
Eur panaudojimas iš jų: ilgalaikiam turtui: „LCD televizorius su mobiliu laikikliu, nešiojama
kolonėlė, interaktyvi fizinio aktyvumo skatinimo sistema: kompiuteris, licencijuota programinė
įranga,bevielis imtunas, 20 belaidžių kilimėlių su bevieliais siustuvais, transportavimo dėžė,
naudojimo instrukcija“ – 39,100 tūkst. Eur. Likutis 2021 metams – 0,2228 tūkst. Eur.
1.5.12. Iš valstybės biudžeto LR sveikatos apsaugos ministerijos darbui su COVID-19 darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms kompensuoti – 0,85877 tūkst. Eur.
1.5.13. Visuomenės sveikatos priežiūrai tenkanti lėšų dalis (be BĮPAP ir ES projekto lėšų)
2020 m. vienam Joniškio rajono gyventojui (21583 nuolatiniai gyventojai) buvo 4,156 Eur.
Biuro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateiktas 5 lentelėje.
5 lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, eurais
(neatskaičius mokesčių)
Pareigybė
Direktorius
Buhalteris 0,5 etato
Visuomenės sveikatos stiprinimo
specialistas
Visuomenės sveikatos stebėsenos
specialistas
Visuomenės sveikatos vaikų ir jaunimo
sveikatos stiprinimo specialistas
Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros
specialistai įgiję aukštąjį universitetinį
išsilavinimą.
Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros
specialistai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar
iki 1995 m. specialųjį vidurinį išsilavinimą.

2017 m.
898,22
712,44

2018 m.
858,2
490,63

2019 m.
1689,65
993,22

2020 m.
1736,80
923,95

584,13

612,15

1374,72

1256,16

696,30

612,15

1524,94

1665,39

504,91

491,54

1374,72

1393,55

589,02

572,83

1458,34

1335,28

425,49

471,71

1206,35

1110,58
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1.6. Įstaigos patalpos ir turtas:
1.6.1. Įstaigos patalpos.
Biuro patalpos sudaro 182,61 kv.m. (Vilniaus g. 6, Joniškis). Jų renovacija atlikta 2011 m.
pagal projektą ,,Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtra Joniškio rajono
savivaldybėje“ Nr. VP3-2.1-SAM-11-R-61-001.
1.6.2. Įstaigos turtas.
6 lentelė. Biuro turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal grupes.
Ilgalaikis nematerialusis
Įsigijimo savikaina
Nusidėvėjimas
turtas
Programinė įranga ir jos
7 426,31
7426,31
licencija
Ilgalaikis materialusis turtas
Įsigijimo savikaina
Nusidėvėjimas
Negyvenamos patalpos
100 423,29
15923,06
Transporto priemonės
17 058,62
17 058,62
Medicinos įranga
4 773,05
2 630,09
Biuro baldai
6 617,81
6 617,81
Kompiuterinė įranga
72043,43
24436,49
Kita biuro įranga
5 575,92
4 555,13
Iš viso
206492,12
71221,20

Likutinė vertė
Likutinė vertė
84500,23
2 142,96
47606,94
1 020,79
135270,92

1.6.3. Ilgalaikis materialusis turtas, įgytas 2020 metais.
2020 metais iš Valstybės biudžeto finansuojamam projektui Nr.A0245-0518-01įsigytas
ilgalaikis turtas „LCD televizorius su mobiliu laikikliu, nešiojama kolonėlė,interaktyvi fizinio
aktyvumo skatinimo sistema: kompiuteris, licencijuota programinė įranga,bevielis imtunas, 20
belaidžių kilimėlių su bevieliais siustuvais, transportavimo dėžė, naudojimo instrukcija“ – 39100
Eur, iš biudžetinių įstaigų pajamų įsigytas kompiuteris Leonovo TPL14 ir Epson projektorius XCA“
– 1400 Eur.
2. Įstaigos teikiamos paslaugos ir paslaugų gavėjai.
Nuo 2014 m. sausio 1 d. Biuras vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos kuruojamas Valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų
mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėseną.
2.1. Pagrindinės Biuro veiklos sritys:
Biuras valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijas vykdo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1154 ,,Dėl valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos,
skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms
(Valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti,
planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir
Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo
priežiūros komisijos 2019 m. gruodžio 20 d. posėdžio protokolo Nr. LP-409 nutarimu Nr. 1
pateiktais savivaldybėms Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės veikatos
priežiūros funkcijų vykdymo 2020 m. veiklos prioritetais, veiklos prioritetų vertinimo kriterijais.
2.1.1. Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) – tai tikslingai organizuotas ir
sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos
veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. Remiantis
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gautais Joniškio rajono savivaldybės gyventojų visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatais yra
planuojamos bei įgyvendinamos visuomenės sveikatos stiprinimo veiklos pagal poveikio sritis.
Visuomenės sveikatos stebėsena įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų
savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintais
nuostatais.
Informacija apie vykdytą visuomenės sveikatos stebėseną pateikiama 7 lentelėje.
7 lentelė. Visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas.
Planinė
Vertinimo kriterijų pavadinimas
reikšmė
Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos
51
rodiklių skaičius (vienetais)
Stebėsenos ataskaitos ir pasiūlymų dėl gyventojų
1
sveikatos būklės gerinimo rengimas

Įvykdymas

Įvykdymas
proc.

50

98

1

100

Duomenų suvestinių, tyrimų rengimas ir teikimas
valstybės ir savivaldybės institucijoms, darbo
1
1
100
grupėms, duomenų teikėjams, visuomenės
informavimo priemonėms
Dalyvauta tyrimuose. Vadovaujantis Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms)
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo priežiūros komisijos 2019 m. gruodžio 20 d.
posėdžio protokolo Nr. LP-409 nutarimu Nr. 1 pateiktu savivaldybėms Valstybinių (valstybės
perduotų savivaldybėms) visuomenės veikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 m. veiklos II
prioritetu „Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas“ atliktas penktų,
septintų ir devintų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimas Joniškio rajone. Tyrime
dalyvavo 547 mokyklinio amžiaus vaikai.
2.1.2. Visuomenės sveikatos stiprinimas.
Visuomenės sveikatos stiprinimas apima sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką
gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos priklausomų
visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą, kitas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų
numatytas priemones.
Išsamesnė informacija apie visuomenės sveikatos stiprinimą pateikiama 8 ir 9 lentelėse.
8 lentelė. Visuomenės sveikatos stiprinimo vykdymas pagal prioritetines veiklos kryptis.
Vertinimo kriterijų reikšmės
Veiklos kryptys

Eil.
Nr.
I PRIORITETAS. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas
1.1. Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo
suteiktų paslaugų skaičius – 276 vnt.
savivaldybėse organizavimas
1.2. Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių
VšĮ Joniškio ligoninė, 20 darbuotojų
darbuotojams
1.3. Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos
Joniškio r. Žagarės gimnazija ir
srityje stiprinimas – mokymų / supervizijų
Joniškio r. Skaistgirio gimanzija
organizavimas mokyklos bendruomenių komandoms
II PRIORITETAS. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas
2.1. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas,
216 dalyvių
daržovių vartojimo skatinimas
2.2. Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas
3306 dalyviai
2.3. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos
Programą pradėjo 29 asmenys,
grupių asmenų sveikatos stiprinimas
nebaigta dėl COVID-19 pademijos
2.4. Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą
25 dalyviai
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antimikrobinėms medžiagoms didinimas
2.5. Burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse
grupėse

70 dalyvių

9 lentelė. Visuomenės sveikatos stiprinimo vykdymas pagal poveikio sritis.

Eil.
Nr.

Poveikio sritys

Sveikatos
ugdymo ir
mokymo
renginių
skaičius
(vnt.)

Sveikatos
ugdymo ir
mokymo
renginiuose
dalyvavusių
skaičius
(vnt.)

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

1.

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

14

487

86

2.

Sveika mityba ir nutukimo prevencija

15

229

12

3.

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

211

3576

48

57

730

35

0

0

3

5

83

12

1

18

4

0

0

0

4.
5.
6.
7.
8.

Aplinkos sveikata
Rūkymo, alkoholio ir narkotikų
vartojimo prevencija
Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai
plintančių ligų prevencija
Tuberkuliozės profilaktika

9.

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens
higiena

18

556

276

10.

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena

5

88

2

11.

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika
Traumų ir nelaimingų atsitikimų
prevencija
Onkologinių ligų profilaktika
Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio
diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos
stiprinimo programą baigusių rizikos
grupės asmenų skaičius

4

61

8

5

167

5

0

0

7

12.
13.
14.

0

2.1.3. Sveikatos priežiūra mokyklose.
Visuomenės sveikatos priežiūra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančiose
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose vykdoma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos
priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai visuomenės sveikatos priežiūrą vykdė 14-oje
Joniškio rajono ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų.
Informacija apie visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 2020 m. veiklą Joniškio rajono
ugdymo įstaigose pateikiama 10 lentelėje.
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10 lentelė. Visuomenės sveikatos priežiūros vykdymas ugdymo įstaigose pagal prioritetines
veiklos kryptis.
Eil.
Vertinimo kriterijų reikšmės
Veiklos kryptys
Nr.
I PRIORITETAS. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas
1.1. Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai
2 grupės, 10 asmenų
vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar
eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas
II PRIORITETAS. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas
2.1. Sveikos mitybos organizavimo tobulinimas ir maisto
Rekomendacijų įgyvendinimas
švaistymo mažinimas
dėl švediško stalo principo
diegimo – veikla nebuvo
vykdoma dėl COVID-19
pandemijos
2.2
Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra / priemonės "Aktyvi
Naujai įsijungusios į Sveikatą
mokykla" įgyvendinančių mokyklų plėtra
stiprinančių mokyklų tinklą –
Joniškio r. „Skaistgirio“
gimnazija, darželis
„Vyturėlis“, į „Aktyvių
mokyklų“ – Joniškio r. Kriukų
pagrindinė mokykla
2.3. Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą
121 mokinys
antimikrobinėms medžiagoms didinimas
2.4. Burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse
261 mokinys
grupėse
11 lentelė. Visuomenės sveikatos priežiūros vykdymas ugdymo įstaigose pagal poveikio
sritis.

Eil.
Nr.

Poveikio sritys

Sveikatos
ugdymo ir
mokymo
renginių
skaičius
(vnt.)

Sveikatos
ugdymo ir
mokymo
renginių
dalyvių skaičius
(vnt.)

Informavimo
veiksmai
(straipsniai,
stendai,
lankstinukai
ir pan.)

1.

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

47

1152

20

2.

Sveika mityba ir nutukimo prevencija

31

751

17

3.

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

93

2898

24

62

907

16

Aplinkos sveikata

12

235

2

22

411

8

9

165

1

4.
5.
6.
7.

Rūkymo, alkoholio ir narkotikų
vartojimo prevencija
Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai
plintančių ligų prevencija

9
8.

Tuberkuliozės profilaktika

2

52

4

9.

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens
higiena

46

727

93

10.

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena

32

530

19

11.

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika

0

0

0

12.

Traumų ir nelaimingų atsitikimų
prevencija

43

857

12

13.

Onkologinių ligų profilaktika

0

0

2

2.2. Informacija apie visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjus.
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjai nurodyti 12 lentelėje.
12 lentelė. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjai pagal poveikio sritis ir
amžiaus grupes.
Mokymo ir konsultavimo paslaugų
gavėjų pasiskirstymas pagal amžių
Vyresnio
Poveikio sritys
Vaikai
Kitų
amžiaus
(0-17
grupių
žmonės
m.)
atstovai
(nuo 60 m.)
Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos
1135
389
46
ir ligų prevencijos klausimai
Sveika mityba ir nutukimo prevencija
768
210
12
Fizinis aktyvumas
2958
2597
978
Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso
918
655
75
kontrolė ir kt.)
Aplinkos sveikata
202
0
0
Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija
411
83
0
Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų
165
18
0
prevencija
Tuberkuliozės profilaktika
52
0
0
Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena
760
543
13
Ėduonies profilaktika ir burnos higiena
519
88
0
Kraujotakos sistemos ligų profilaktika
0
31
30
Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija
857
167
0
Onkologinių ligų profilaktika
0
0
0
Kitos temos
0
0
0
Iš viso

2.3. Kita visuomenės sveikatos priežiūros veikla.
Biuras, turėdamas juridinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros licenciją, vykdo
privalomąjį pirmosios pagalbos mokymą ir privalomąjį higienos įgūdžių mokymą (13 lentelė).
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13 lentelė. Privalomojo mokymo paslaugas 2020 m. gavusių asmenų skaičius pagal temas.
Eil.
Mokytų
Privalomojo sveikatos mokymo rūšys
Nr.
asmenų
skaičius
A
B
1
1. Pirmosios pagalbos mokymas (iš viso)
1
268
Iš jų pagal mokymo programas (įrašyti):
1.1. PP (pagrindinė 8 val. programa)
1.1
199
1.2. PT (tęstinė 4 val. programa)
1.2
69
2. Higienos mokymas (iš viso)
2
924
Iš jų pagal mokymo programas (įrašyti):
2.1
H1 (007, 017 specialioji 6 val. programa)
2.1
270
2.2
H10 (020 specialioji 10 val. programa)
2.2
376
2.3
H11 (021 specialioji 6 val. programa)
2.3
46
2.4
H13 (023 specialioji 6 val. programa)
2.4
3
2.5
H15 (specialioji 6 val. programa)
2.5
1
2.6
H2 (008 specialioji 6 val. programa)
2.6
15
2.7
H3 (009 specialioji 6 val. programa)
2.7
9
2.8
H5 (011 specialioji 6 val. programa)
2.8
1
2.9
H6 (013 specialioji 6 val. programa)
2.9
4
2.10
H9 (019 specialioji 6 val. programa)
2.10
1
2.11
HB (bendroji 2 val. programa)
2.11
194
2.12
HBB (bendroji 2 val. programa)
2.12
4
3. Mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus
3
0
sveikatai
4. Kita (Iš viso)
Iš viso

4.1

0
1192

3. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
Nors pandeminė situacija apribojo biuro veiklas karantino metu, tačiau suaktyvino
nuotolininė bendravimą ir nesutrukdė plėtoti bendradarbiavimo plėtros. Per 2020 m. buvo
pasirašytos 26 naujos bendradarbiavimo sutartys.
3.1. Bendradarbiavimas su medicinos srityje dirbančiomis įstaigomis:
3.1.1. Metų pradžioje atnaujintas bendradarbiavimas ir pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys su visomis Joniškio rajono savivaldybės priminėmis asmens sveikatos priežiūros
įstaigomis, kurios aptarnauja savivaldybės gyventojus, ir VšĮ Joniškio ligonine.
Bendradarbiavimas su įstaigomis plėtojamas vykdant:
 savižudybių prevenciją; Organizuotuose savižudybių pervencijos mokymuose ir
supervizijoes dalyvavo 47 medicinos įstaigų darbuotojai;
 Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programą;
 lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją;
 informavimą apie Joniškio rajono gyventojų sveikatos būklės stebėsenos rezultatus;
 bendradarbiaujant su VšĮ Joniškio ligonine pagal Socialinės apsaugos ministro patvirtintą
tvarkos aprašą vykdyti 40 valandų psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams
mokymai, buvo organizauojamas fizinio aktyvumo užsiėmimų ciklas.
3.1.2. Nuo 2020 m. pradėjome nuolatinį bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru,
kurie kas mėnesį naudojasi biuro sale kraujo donorų akcijoms Joniškio mieste.
3.1.3. Bendradarbiaujama su Joniškio rajono psichikos sveikatos centru:
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 teikiant pagalbą nuo alkoholio priklausomiems (galaužiai bendradarbiauja
priklausomybių ligų konsultantai)
 organizuojant savižudybių prevencijos superviziją ir teikiant pagalbą savižudybės krizėje
esantiems asmenims ir jų artimiesiems;
 naudojantis psichikos sveikatos centro patalpomis esant poreikiui.
3.1.4 Tęsiamas bendradarbiavimas su Priklausomybių ligų specialistų asociacija.
Organizuotas seminaras „Pagalba žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bendruomenėje“
specialistams, susiduriantiems su asmenimis žalingai vartojančiais alkoholį. Priklausomybių
konsultantai 2020 m. suteikė konsultacijas 276 asmenims.
3.1.5. Bendradarbiaujama su Respublikiniu priklausomybių ligų centru, į kurį gydymui
priklausomybės konsultantai nukreipia asmenis. 2020 m. gydėsi 8 savivaldybės gyventojai.
3.1.6. Tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaulių teritorine ligonių kasa plėtojant gyventojų
informavimą apie galimybes gauti PSDF biudžeto lėšomis apmokamas sveikatos paslaugas.
Organizatoriai: Šiaulių teritorinė ligonių kasa, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras. Dalyviai: Joniškio Aušros gimnazijos mokiniai, Joniškio rajono gyventojai.
3.2. Bendradarbiaujama su visomis Joniškio savivaldybės švietimo įstaigomis ir Joniškio
rajono šveitimo centru.
3.2.1. 2020 m. vykdant ministerijos nustatytus visuomenės sveikatos stiprinimo veiklos
prioritetus, švietimo įstaigose aktyviai buvo vykdomi:
 Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje
stiprinimas, veiklose dalyvavo Žagarės ir Skaistgirio gimnazijos pedagogai;
 Sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų plėtra. Prie jau esančių keturių sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklo prisijungė Skaistgirio gimnazija ir Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“,
Kriukų pagrindinė mokykla prisijungė prie aktyvių mokyklų tinklo;
 fizinio aktyvumo užsiėmimai savivaldybės darbingo amžiaus gyventojams „Saulės“
pagrindinės mokyklos ir „Aušros“ gimanazijos salėse;
 akcijos „Atšvaitą turi, matomas esi“. Dalyviai: Gasčiūnų pagrindinės mokyklos, Gataučių
pagrindinės mokyklos, Žagarės gimnazijos bendruomenės;
 savivaldybės ugdymo įstaigų virėjos dalyvavo mokymuose „Sveika mityba – grožis ir
spalvos ant mūsų stalo“, patiekalų puošimo ir daržovių pjaustymo puošybai pagrindų mokėsi 37
dalyviai;
 privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai organizuoti Slančiausko
progimnazijoje, Gataučių pagrindinėje mokykloje, Aušros gimnazijoje.
3.2.2. Suaktyvintas bendradarbiavimas su Joniškio rajono švietimo centru. Bendrai
organizuoti mokymai:
 seminaras „Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“, dalyvavo
sveikatos specialistai ir kūno kultūros mokytojai, 31 dalyvis;
 mokymai traumų prevencijai „Įvertink riziką“, dalyvavo 74 dalyviai iš 8 savivaldybių;
 savižudybių supervizijos-mokymai socialiniams darbuotojams, dalyvavo 19 darbuotojų.
 Joniškio trečiojo amžiaus universiteto (TAU) lankytojams bendrai organizuotos sportinės
varžybos. Lankytojams taip pat buvo organizuotas 4 praktinių užsiėmimų sveikos mitybos mokymų
ciklas, 4 fizinio aktyvumo užsiėmimų ciklai po 16 užsiėmimų.
3.2.3. Pradėtas bendradarbiavimas su Algimanto Raudonikio meno mokykos Atviru jaunimo
centru. Nuo 2020 biure akredituota savanorių veikla.
3.2.4. Mekių vaikų dienos centre organizuoti renginiai su sistema „iDance“.
3.3. Bendradarbiaujama su rajono neįgaliųjų ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis:
3.3.1. Lietuvos neįgaliųjų draugijos Joniškio skyrius pasitelkia biurą organizuojant
tradicinės Šiaulių apskrities Neįgaliųjų sporto žaidynės.
3.3.2. Su payvenusių žmonių asociacija organizavome:
 konkursą „Žingsniuok daugiau“, kuriame varžėsi 16 senjorų;
 sveikatos popietę „Kūno kompozicijos stebėjimas specialiomis svarstyklėmis“;
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 pagyvenusių žmonių renginyje „Judėk linksmai, gyvenk sveikai“ sveikatą sveikatos
salelėje pasitikrino ir pasisvėrė kūno masės kompozicijos svarstyklėmis 46 dalyviai.
3.3.3. Joniškio Aklųjų ir sipnaregių draugijos nariams pravestos 2 sveikatinimo paskaitos ir
psichologinės gerovės paskaitų ciklas.
3.3.4. Joniškio sutrikusio intelekto žmonių globos bendijos „Joniškio viltis“ stovykloje
„Viltiečių fizinio aktyvumo akademija 2020“ organizuoti lauko žaidimai, fizinio aktyvumo
užsiėmimai ir mankštos.
3.3.5. Jurdaičių globos namų Svarankiško gyvenimo namų gyventojai dalyvavo fizinio
aktyvumo užsiėmimuose su sistema „iDance“;
3.3.6. Tęsiamas bendradarbiavimas su AA draugijos Joniškio grupe „Vilties spindulys“.
Bendradarbiaujama teikiant pagalbą priklausomiems nuo alkoholio asmenims. Suorganizuoti du
atviri susitikimasi, į draugiją nukreipta 12 asmenų, gauname metodinę medžiagą ir specialiąją
literatūrą klientų švietimui, atsakingų draugijos narių kontaktai perduodami konsultuojamiems
asmenims, kad galėtų pasikalbėti apie AA su pačiais nariais;
3.3.7. Tęsiamas bendradarbiavimas su kaimų bendruomenėmis. Organizuotos 6 paskaitos:
„Antimikrobinis atsparumos ir muilo gamyba“, 5 paskaitos: „Burnos sveikata – sveikos šypsenos
garantas“. Dalyviai: Joniškio rajono kaimo bendruomenių nariai.
3.4. Bendradarbiaujama su kitomis Joniškio savivaldybės biudžetinėmis ir viešosiosmis
įstaigomis:
3.4.1. Tęsiamas bendradarbiavimas su VšĮ „Žagarės balselis“ vykdant Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų finansuiojamą projektą „Sveiki, linksmi, laimingi“ Nr. 08.4.2-ESFA-K629
„Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“. Vykytos sveikatos
stiprinimo veiklas mokyklose, dalyvavo 30 vaikų, organizuota vasaros stovykla vaikams, dalyvavo
50 vaikų.
3.4.2 Tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono
skyriumi, veikiančiu Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje: kiekvieną metų ketvirtį bendrai
organizuojami susitikimai probacijos prižiūrimiems asmenims su priklausomų asmenų reabilitacijos
bendruomene „Eterna Vita“, dalyvavo 16 asmenų. Tarnybos pareigūnai nukreipia prižiūrimus
asmenis pas priklausomybių konsultantus. Per 2020 m. nukreipti 6 asmenys, jiems suteikta 20
konsultacijų. Organizuojami mokymai apie alkoholio žalą, dalyvavo 8 asmenys;
3.4.3. Tęsiamas bendradarbiavimas su Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi:
 organizuotoje stovykloje „Auk ir pramogauk“ vedėmė nuotaikingas rytines mankštas, 52
dalyviai;
 sinagogų erdvės bendradarbiaujant panaudojamos įvairiems mokymams ir fizinio
aktyvumo užsiėmimams. Organizuoti 19 renginių.
3.4.4. Bendradarbiaujama su Joniškio Jono Avyžiaus viešąja biblioteka. Surengtas
edukacinis-literatūrinis sveikatingumo žygis dviračiais Joniškis-Kuisiai-Kalnelis-Joniškis.
Organizatoriai: Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, Joniškio kultūros centras ir
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Dalyviai: Joniškio rajono gyventojai.
3.4.5. Aktyviai bendradarbiaujama ir su Joniškio Kultūtos centru organizuojant:
 miesto šventę su „Sveikatos palapine“, kurioje apsilankė 103 dalyviai ir „Žaidimų alėja“,
kurioje sudalyvavo per 400 vaikų, „iDance“ sistemos pristatymą, sistemą išbandė per 50 vaikų ir
suaugusų asmenų.
 fizinio aktyvumo užsiėmimus pagyvenusiems asmenims centro salėje.
3.5. Bendradarbiauta su regionine spauda viešinat biuro veiklą ir skleidžiant informaciją
gyventojams apie sveikatos stiprinimą ir sveiką gyvenseną. Patalpinti 32 staipsniai biuro svetainėje,
12 straipsnių skelbta spaudoje, internete viešinti 87 pranešimai apie biuro veiklą, dėl pandeminės
situacijos viešinimo veiksmai 10 kartų viršijo metų pradžioje nustaytą planą.
3.6. Esame iniciatyvūs ir skatiname bendradarbiavimą tarp Šiaulių, Kauno ir Panevėžio
apskrities visuomenės sveikatos biurais:
3.6.1. Su Raseinių rajono savivaldybės viuosmenės sveikatos biuru esame projekto
„Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų
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kokybės ir prieinamumo gerinimas Joniškio ir Raseinių rajonų savivaldybėse” partneriai ir
veikiame vadovaudamiesi jungtine veiklos (partnerystės) sutartimi.
3.6.2. Su Šiaulių rajono savivaldybės viuosmenės sveikatos biuru turime bendradarbiavimo
sutartį, dalinamės gerąja patirtimi, ir priemonėmis.
3.6.3. Metų pradžioje organizavome susitikimą-seminarą Joniškyje „Gerosios patirties
sklaida vykdant projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Dalyvavo Panevėžio
miesto, Šiaulių, Pasvalio, Pakruojo rajonų visuomenės sveikatos biurai. Tokių renginių metu atvykę
kitų biurų specialistai ne tik dalinasi patirtimi savo veiklos rėmuose, bet ir susipažįsta su Joniškio
kraštu, sinagogomis, Krepšinio muziejumi, gaminama maisto produkcija, krašto pasiekimais,
tradicijomis.
4. Informacija apie vykdytus projektus.
4.1. 2018 m. birželio 19 d. pradėtas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamas projektas „Joniškio rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir ligų
prevencijos vykdymas“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0002 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“. Projektas bus baigtas įgyvendinti 2021 m. kovo 1 dieną. Bendra projekto vertė –
138 054,14 Eur, iš kurių 117 346,02 Eur sudaro ES fondų lėšos, 10 354,06 Eur (7,5 proc.) Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 10 354,06 Eur (7,5 proc.) – Joniškio rajono savivaldybės
biudžeto lėšos.
2020 m. buvo pravesti dveji fizinio aktyvumo užsiėmimų ciklai po 30 užsiėmimų darbingo
amžiaus asmenims (dalyvavo 73 asmenys) ir keturi fizinio aktyvumo užsiėmimų ciklai po 18
užsiėmimų vyresnio amžiaus asmenims (dalyvavo 81 asmuo), taip pat dveji teorinių – praktinių
mokymų ciklai širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupių asmenims (dalyvavo 30 asmenų). Dvi
grupės suaugusių (dalyvavo 40 asmenų) ir dvi grupės vaikų (dalyvavo 60 asmenų) išklausė pirmos
pagalbos teikimo įgūdžių mokymus.
120 darbingo amžiaus Joniškio rajono gyventojų dalyvavo šešiuose praktiniuose sveiko
mitybos įgūdžių mokymuose. Senjorams buvo pravesti dveji mokymai apie psichikos sveikatos
ypatumus vyresniame amžiuje ir sveiko senėjimo galimybę (dalyvavo 59 senjorai).
Mokiniams pravesti alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos
mokymai (dalyvavo 199 mokiniai), šeši lyčių lygybės ir asmenų nediskriminavimo dėl lyties, rasės,
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties mokymai (dalyvavo 271 mokiniai), du sveikos mitybos
gebėjimų stiprinimo užsiėmimai (dalyvavo 127 mokinys), ketveri psichinės sveikatos stiprinimo
mokymai (dalyvavo 139 mokiniai). Mokiniams taip pat suorganizuota 11 interaktyvių (mitybos,
fizinio aktyvumo, sveiko gyvenimo būdo) renginių-paskaitų (dalyvavo 197 mokiniai).
4.2. 2020 m. buvo tęsiamas VšĮ „Žagarės balselis“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis finansuojamas projektas „Sveiki, linksmi, laimingi“ pagal įgyvendinimo priemonę Nr.
08.4.2-ESFA-K629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“.
Organizuota 5-ių dienų vasaros stovykla 50 rajono vaikų, 4 sveikatos stiprinimo užsiėmimai vyko
Kriukų mokykloje, kitos projekto veiklos buvo sustabdytos dėl pandeminės situacijos.
4.3. 2020 m. pardėtas vykdyti projektas „Interaktyvaus fizinio aktyvumo plėtra Joniškio
rajone Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0352“, finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, bendra vertė – 46
981,00 Eur. Projekto metu įsigyta interakltyvi „iDance“ sistema: kompiuteris, 20 kilimėlių, garso
įranga, LCD televizorius su stovu, nešiojama garso kolonėlė. Veiklos palengvinus karantiną buvo
vykomos, organizuota 14 renginių, dalyvavo 370 dalyvių.
4.4. 2020 m. rugpjūčio mėnesį, pagal paskelbtus kvietimus:
4.4.1. Biuro kaip pareiškėjo buvo rengiams projektas „Ikimokyklinio ir mokyklinio
ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
Joniškio ir Raseinių rajonų savivaldybėse“ pagal 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės
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finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ atviro kvietimo “Ikimokyklinio ir mokyklinio
ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ reikalavimus.
4.4.2. kartu su partneriais buvo rengiamas projektas „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui
palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Pasvalio rajono,
Joniškio rajono ir Palangos miesto savivaldybėse“ pagal 2014–2021 metų Europos ekonominės
erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ atviro kvietimo „Adaptuoto ir išplėsto
jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ reikalavimus.
Abi projektų paraiškos vertinimo metu surinko reikiamą balų skaičių.
5. Įstaigoje atlikti patikrinimai, jų rezultatai.
2020 m. Joniškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atlikdama savivaldybės
2020 m. konsoliduotų ataskaitų rinkinio auditą, vertino biuro vidaus kontrolės aplinką. Pateiktas
rekomendacijų įgyvendinimo planas.
6. Įstaigos dokumentų valdymas.
Biure už dokumentų rengimą ir tvarkymą, personalo valdymą atsakingas Biuro direktorius.
Biuro dokumentai valdomis naudojanti DVS kontora, visi biuro darbuotojai yra kontoros subjektai
ir naudotojai. 2020 m. Biure iš viso apskaityta dokumentų – 581 (2019 m. – 707). Iš jų:
užregistruotų sąskaitų-faktūrų – 304 (2019 m. – 318), gautų dokumentų – 84 (2019 m. – 179),
parengtų siunčiamųjų dokumentų – 65 (2018 m. – 110), parengtų ir patvirtintų įsakymų (atostogų ir
komandiruočių, personalo ir veiklos) – 46 (2018 m. – 66). Isakymų ir raštų sumažėjo dėl veiklos
apribojimų karantino sąlygomis. Sudarytas naujas trumpai saugomų dokumentų registras (TD)
siekiant tobulinti dokumentų valdymą per DVS kontorą, jame registruoti 34 dokumentai. Sudarytos
26 bendradarbiavimo ir 22 paslaugų teikimo sutartys (2019 m. atitinkamai 9 ir 25 sutartys). 2020 m.
sudaryta 3 kartus daugiau bendradarbiavimo sutarčių dėl rengiamų naujų projektų ir
bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos srityse plėtros su sveikatos ir kitomis
savivaldybės įstaigomis.
7.

Parengtos ir už 2020 m. pateiktos ataskaitos:

7.1. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui
pateikta Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms)
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaita.
7.2. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui
pateikta Joniškio rajono savivaldybės suaugusiųjų sveikos gyvensenos ugdymo 2020 m. programos
ataskaita.
7.3. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui – Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaita
Nr. 41-1-sveikata.
7.4. Higienos institutui – ,,Personalo ataskaita“ forma Nr. 3 (SVEIKATA).
7.5. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui – Joniškio rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos stebėsenos už 2019 metus ataskaitos projektas.
7.6. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansų kontrolės būklės
ataskaita už 2020 metus.
7.7. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui pateikta ataskaita apie Širdies ir
kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programos vydymo
ataskaita.
7.8. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui – Ankstyvosios intervencijos
programos vykdymo ataskaita.
7.9. Valstybiniam psichikos sveikatos centrui – Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų
gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos ataskaita.
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7.10. Higienos instituto Profesinės sveikatos centrui – Psichikos sveikatos kompetencijų
didinimo įmonių darbuotojams veiklos ataskaita.
7.11. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui –
ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2018–2020 m. veiksmų plano
įgyvendinimo priemonių ataskaitą.
8.
Problemos, susijusios su įstaigos veikla.
8.1. Biuras 2020 m. veiklą vykdė vadovaudamasis Valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo priežiūros komisijos 2019 m.
gruodžio 20 d. posėdžio protokolo Nr. LP-409 nutarimu Nr. 1 pateiktu savivaldybėms. Protokolu
patvirtinti Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės veikatos priežiūros funkcijų
vykdymo 2020 m. veiklos prioritetai. 2000 m. antrą pusmetį buvo gautos papildomos lėšos, kurias
privalėjome įsisavinti vykdydami visiškai naują veiklą pagal Sveikatos apsaugos ministro
patvirtintą tvarkos aprašą. Tikslinės lėšos buvo skirtos psichologinės gerovės paslaugoms
organizuoti. Pandeminė situacija šalyje biurui kaip ir visoms įstaigoms buvo iššūkis ir nauji
įsipareigojimai ir darbai. Problematiška buvo vykdyti veiklas ir įgyvendinti nustatytų veiklos
kriterijų reikšmes dėl karantino suvaržymų, nuotolinio darbo.
8.2. Biurų veiklai keliami vis didesni reikalavimai, siekiama tvarkos aprašais suvienodinti
biurų darbą, todėl susiduriame su dideliais krūviais sveikatos stiprinimo specialistui, nes mažo biuro
specialistas turi vykdyti ir organizuoti veiklas visose visuomenės sveikatos stiprinimo srityse.
Neturėdami įvairių veiklos sričių specialistų, turime pirkti sveikatos ugdymo paslaugas (tokias kaip
sveikos mitybos, burnos higienos) iš profesionalių specialistų, tuomet susiduriame su didesniu lėšų
poreikiu. Siekdami spręsti iškylančias problemas telkiame tiek vidinius, tiek išorinius išteklius –
keliame ir plečiame darbuotojų kvalifikaciją, rengiame projektus, vykdome programas.
8.3. Visuomenės sveikatos svarbos suvokimas bendruomenėje yra nepakankamas ir trūksta
aktyvumo ir noro gyventojams prisimti asmeninę atsakomybę už savo sveikatos saugojimą ir
stiprinimą, trūksta aktyvumo dalyvaujant prevencinėse programose, padedančiose laiku diagnozuoti
lėtines neinfekcines ligas.
8.4. Sudėtinga visuomenės sveikatos priežiūros veikla švietimo sistemoje pandeminės
situacijos metu, nes ji sutrikdė ir į nuotolinę erdvę perkėlė ugdymo procesą. Sveikatos mokymas,
kuris vyksta kaip popamokinė, neformalaus ugdymo veikla, neabejotinai nukentėjo.
9.
Veiklos perspektyvos.
Veiklos perspektyvos priklauso nuo valstybinės politikos visuomenės sveikatos priežiūros
srityje, gyventojų sveikatos rodiklių ir turimų finansinių bei žmogiškųjų išteklių, pandeminės
situacijos.
Pagrindinės veiklos perspektyvos yra:
9.1. siekti Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijų vykdymo pagal 2021 m. veiklos prioritetus ir nustatytas vertinimo kriterijų reikšmes;
9.2. suaktyvinti biuro veiklos ir statistinės rajono gyventojų sveikatos būklės pristatymą
savivaldybės bendruomenei;
9.3. plėtoti įstaigos tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant didinti kitų sektorių indėlį į
visuomenės sveikatos priežiūrą, vykdant bendras sveikatinimo programas ir priemones;
9.4. didinti sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų tinklą;
9.5. sėkmingai startuoti įgyvendinant projektą „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo
įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Joniškio
ir Raseinių rajonų savivaldybėse“.
___________________

