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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 M. ATASKAITOS
PATVIRTINIMO
2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-VIIIVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos“ 1.1 papunkčiu,
Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos forma,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-292
„Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos
formos patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Parengė
Irma Lukminienė
Savivaldybės gydytoja
2018-04SUDERINTA
Administracijos direktorius
Alvydas Verbickas
2018-04DVS „Kontora“ suderinta su Aivaru Batūra, Čese Ulbinaite, Gene Palevičiene, Agne Šiaučiūniene
Derinimo Nr. 608
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PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 24 d. sprendimu
Nr. T-VIIIVARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĘ
1. Parengta Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 m.
ataskaita, patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TVIII-897. Ataskaitoje pateikiami ir aprašomi 2016 m. duomenys, atspindintys Varėnos rajono
savivaldybės gyventojų sveikatos būklę.
II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI
ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
PIRMASIS SKIRSNIS
VEIKSNIŲ APŽVALGA
Veiksnio pavadinimas

Poveikis

1

2

Išoriniai veiksniai
Nereglamentuota
Nėra unifikuotų visuomenės
visuomenės sveikatos
sveikatos paslaugų vertinimo
priežiūros paslaugų
kriterijų, vieningos gerosios ir
kokybės vertinimo
(ar) blogosios patirties dalijimosi
sistema, trūksta mokslu
sistemos, kuri padėtų teikiant
grįstų intervencijų.
kokybiškas visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugas.
Nepakankamas valstybės Nėra
privalomų
sveikatos
dėmesys
sveikatos ugdymo ir mokymo pamokų
ugdymui mokyklose.
bendrojo
ugdymo
procese,
sveikatos mokymas vyksta kaip
popamokinė, būrelio veikla.

Pasiūlymai (Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijai,
savivaldybės tarybai)
3
Parengti visuomenės sveikatos
priežiūros teikiamų paslaugų
kokybinius ir kiekybinius
vertinimo rodiklius ir jų
stebėsenos bei vertinimo
sistemą.
Švietimo ir mokslo ministerijai į
mokinių mokymo programą
įtraukti visuomenės sveikatos
mokymą.
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Nepakankamas
visuomenės
priežiūros
prieinamumas
įstaigose.

sveikatos
paslaugų
ugdymo

Nepakankamas
visuomenės
sveikatos
svarbos
suvokimas
bendruomenėje.
Gerinamas tarpžinybinis
bendradarbiavimas

Savivaldybės visuomenės
sveikatos
priežiūros
paslaugų organizavimas
Mažas
visuomenės
sveikatos specialistų darbo
užmokestis

Žmogiškųjų
trūkumas

išteklių

Didelis
vaikų
skaičiaus
normatyvas
1
visuomenės
sveikatos priežiūros specialisto
etatui.
Varėnos
rajonas
didžiausias
pagal
plotą
Lietuvoje. Dirbdamas 1 etato
darbo krūviu turi aptarnauti nuo
1 iki 5 ugdymo įstaigų.
Didelis gyventojų abejingumas
savo sveikatai, atsakomybės bei
motyvacijos keisti gyvenimo
būdą stoka.
Vidiniai veiksniai
Plečiamas
bendradarbiavimas su
įstaigomis, organizacijomis. Į
sveikatinimo
veiklas įtraukiamos
nevyriausybinės
organizacijos, bendruomenės.
Nuo 2008 m. lapkričio 28 d.
Savivaldybėje
visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugas
vykdo Savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras.
Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistai
turi
didelį
normatyvinį
krūvį
ugdymo
įstaigose. Gerindami visuomenės
sveikatos
paslaugų
prieinamumą,
jie
vykdo
sveikatinimo veiklą po darbo ir
savaitgaliais
Savivaldybėje
yra
mažai
visuomenės
sveikatos
specialistų, turinčių visuomenės
sveikatos bakalauro ar magistro
kvalifikaciją.

Tikslinga
dar
mažinti
visuomenės sveikatos priežiūros
specialisto
vaikų
skaičiaus
normatyvą.

Tikslinga sukurti sveikatos
draudimo
sistemos
mechanizmą, kuris motyvuotų
gyventojus sveikai gyventi.

Siūloma
didinti
darbo
užmokesčio asignavimus.

Tai
apsunkina
visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų
vykdymą,
reglamentuojamą
Lietuvos
Respublikos
visuomenės sveikatos priežiūros
įstatyme ir kituose Lietuvos
Respublikos įstatymuose bei
teisės aktuose.

ANTRASIS SKIRSNIS
INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS
SAVIVALDYBĖJE VYKDANČIAS ĮSTAIGAS IR SPECIALISTUS
2. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – Varėnos rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-VI-336 įsteigta biudžetinė įstaiga.
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Iš viso

1.

Valstybines (valstybės perduotas
savivaldybėms) visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijas
vykdantys specialistai*:

Daugiau nei 54 metų
amžiaus

2

45–54 metų amžiaus

1

4

5

6

7

8

9,0

7,0

4

-

3

7

5,0

4,5

1

-

3

4

1

1

1

-

-

1

2

1

1

-

-

1

1

0,5

1

-

-

1

3

1.1.

Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistas, vykdantis visuomenės
sveikatos priežiūrą ikimokyklinio
ugdymo,
bendrojo
ugdymo
mokyklose ir profesinio mokymo
įstaigose mokinių, ugdomų pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas;

1.2.

Vaikų ir jaunimo
priežiūros specialistas;

1.3.

Visuomenės sveikatos stiprinimo
specialistas;

1.4.

Visuomenės sveikatos stebėsenos
specialistas.

2.

Savarankiškąsias
visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijas
vykdantys specialistai *

sveikatos

Fizinių asmenų pagal amžiaus grupes skaičius

Iki 44 metų amžiaus

Savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro specialistai

Užimtų pareigybių skaičius

Eil.
Nr.

Patvirtintų pareigybių skaičius

Juridinių asmenų registre įregistruota 2008 m. liepos 14 d., juridinio asmens kodas 301792918.
Veiklą vykdyti pradėjo nuo 2008 m. lapkričio 26 d. Pagrindinės biuro veiklos sritys:
visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena, Varėnos rajono savivaldybėje ir mokinių/vaikų
visuomenės sveikatos priežiūra Varėnos rajono ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.
3. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure 2017 m. dirbo 14
darbuotojų, (didžiausias leistinas etatų skaičius – 14,25): direktorius, vyriausiasis buhalteris,
administratorius, 1 visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas, 1 visuomenės sveikatos
stebėsenos specialistas, 1 vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, 4 visuomenės
sveikatos priežiūros specialistai, mitybos specialistas, psichologas, jaunimui palankių sveikatos
priežiūros paslaugų koordinatorius, valytojas - darbininkas.

* Pateikiami duomenys apie visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančius visuomenės sveikatos priežiūros specialistus konkrečioje
savivaldybės teritorijoje
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TREČIASIS SKIRSNIS
SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE 2017 METŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLUS, UŽDAVINIUS BEI
PRIEMONES
4. Pagrindinis strateginis dokumentas yra Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m.
lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-VI-470 patvirtintas Varėnos rajono 2008–2017 m. strateginis
plėtros planas su situacijos analize. Vadovaujantis šiuo planu, parengtas Varėnos rajono
savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-530. Priede pateikiama 2017 metų Varėnos
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo tikslai, uždaviniai bei
priemonės.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
VEIKLĄ SAVIVALDYBĖJE
5. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyrius 2017 m.
įgyvendino 3 projektus, finansuojamus pagal Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo
programą.
Kartu su partneriais iš Alytaus, Lazdijų, Druskininkų ir Suvalkų (Lenkija) įgyvendinant
projektą „Būk aktyvus – būk sveikas“, buvo atnaujinama Varėnos „Žilvičio“ ir „Pasakos“ vaikų
lopšelių-darželių lauko įranga, įsigyjamos priemonės, skirtos aktyviam laiko leidimui, sukurta
sveikatos programa, skatinanti vaikų fizinį aktyvumą, organizuojami sporto renginiai vaikams,
mokymai darželių auklėtojams.
Projekto „Sveika kaimynystė: socialinė įtrauktis per fizinį aktyvumą suteikia
galimybę gyventi sveikai“ įgyvendinimo metu kartu su partneriais iš Lenkijos (Luko (Elko) ir
Suvalkų) parengta bendra metodologija – fizinio aktyvumo programa, skirta sveikam senėjimui,
organizuoti bendri renginiai, Varėnos ligoninės patalpose įrengta fiziniam aktyvumui ir
mankštinimuisi skirta patalpa.
Įgyvendinant projektą „Šeimų stiprinimas pasienio bendruomenių kūrimui“, prie
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos įrengta sporto aikštelė, skirta tenisui, tinkliniui ir krepšiniui, kartu su
partneriais iš Ožyšo (Lenkija) organizuoti bendri renginiai, skirti moksleivių, tėvų ir mokytojų
komunikacijai stiprinti, parengta edukacinė programa „Kalbėk su manimi“.
6. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius organizavo
atliekų, turinčių asbesto, tvarkymą. 2017 m. sausio–gruodžio mėn. surinkta, išvežta ir utilizuota
199,3 t asbesto turinčių atliekų. 2017 m. gruodžio mėn. Varėnos rajono savivaldybės aplinkos
monitoringo 2017–2022 metų programoje numatytomis apimtimis buvo atliekami požeminio ir
paviršinio vandens bei aplinkos oro užterštumo tyrimai. 2017 m. vykdyta 7 maudyklų, esančių
Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, vandens kokybės stebėsena.
7. 2017 m. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius bei
Varėnos sporto centras organizavo sportinius renginius. Suaugusiųjų ir jaunimo amžiaus grupėse
vyko 14 turnyrų, dalyvavo 142 komandos, iš viso – 1 594 dalyviai. Varėnos rajono moksleiviams
suorganizuoti 27 turnyrai, kuriuose dalyvavo 196 komandos, iš viso – 1 913 dalyvių.
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Sporto klubai įgyvendino 15 sporto veiklos programų, kuriose dalyvavo daugiau kaip 2
000 rajono gyventojų.
8. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
bendradarbiavo vykdant užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę. Buvo finansuoti socialinių
paslaugų teikimo neįgaliesiems projektai: Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Varėnos rajono
bendrijai skirta 300,0 Eur, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Varėnos
skyriui – 600,0 Eur, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Varėnos rajono ir Druskininkų miesto
filialui – 1 050,0 Eur, Varėnos rajono neįgaliųjų draugijai – 5 050,0 Eur, Varėnos rajono diabeto
klubui ,,Riba“ – 300,0 Eur, VšĮ ,,Partnerystės centras“ – 300,0 Eur.
Socialinės reabilitacijos paslaugas teikė Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos
„Viltis“ Varėnos padalinys, Varėnos rajono neįgaliųjų draugija ir VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų
aklųjų centras, Varėnos trečiojo amžiaus universitetas. Paslaugos buvo suteiktos 215 rajono
neįgaliųjų ir jų šeimų nariams, panaudota 37,7 tūkst. Eur. Teikė pažymas apie asmens socialinį
statusą, kuris suteikia teisę naudotis sveikatos draudimu. Teikė materialinę paramą – vienkartines
pašalpas sunkios ligos atveju. Savivaldybė skyrė vienkartines pašalpas 12 asmenų, kurie gydėsi nuo
alkoholio priklausomybės kodavimosi išlaidoms padengti. Bendradarbiavo teikiant socialines
paslaugas neįgaliems asmenims.
9. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
specialistai teikė pagalbą rengiant teisės aktus, susijusius su visuomenės sveikatos priežiūra.
10. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius spaudoje ir internete
skelbė informaciją sveikatos temomis.
11. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų bei Buhalterinės
apskaitos skyriai derino klausimus dėl programų finansavimo, valstybės deleguotų visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo.
12. Varėnos rajono savivaldybės gydytoja koordinavo visuomenės sveikatos priežiūrą,
dalyvavo įvairių komisijų, susijusių su visuomenės sveikata, darbe, kuravo ir rengė visuomenės
sveikatos programas, rengė ir derino teisės aktus, bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija, Narkotikų kontrolės departamentu, Vilniaus teritorine ligonių kasa,
Respublikiniu priklausomybės ligų centru, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Alytaus departamento Varėnos skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis
ir kt.
13. Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ vykdė įvairias sveikatinimo veiklas:
du kartus per savaitę organizavo mankštas savivaldybės skirtose patalpose, organizavo maudynes
vandens telkiniuose visais metų laikais, dalyvavo organizuojamose sveikatingumo šventėse,
renginiuose, kuriuose populiarinama sveika gyvensena.
14. Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro Varėnos filialas organizavo aklųjų ir
silpnaregių išvyką prie jūros.
15. Varėnos rajono neįgaliųjų draugija organizavo kelionę prie jūros, Neįgaliųjų dienos
minėjimą.
16. Varėnos sveikatingumo klubas „Saulingė“ vykdo sveikos gyvensenos ir sveikatos
stiprinimo priemones Varėnos miesto ir rajono vaikams, moksleiviams, šeimoms ir senjorams. 2017
m. klubo prezidentė Inga Bielevičienė vedė sportinius užsiėmimus du kartus per savaitę mokyklinio
amžiaus vaikams bei suaugusiems. Liepos mėn. 1–7 kl. vaikams buvo suorganizuota sveikatingumo
stovykla.
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III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ (VISUOMENĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO
UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ
MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO,
PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS
STIPRINIMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA) SAVIVALDYBĖJE
VYKDYMĄ
PIRMASIS SKIRSNIS
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO
MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO,
PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO
PROGRAMAS
17. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybės yra įsteigtos Varėnos rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biure. Keturi visuomenės sveikatos priežiūros specialistai
visuomenės sveikatos priežiūrą vykdė 16-oje Varėnos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo,
ikimokyklinio ugdymo bei kitų steigėjų mokyklų. Vykdydami visuomenės sveikatos priežiūrą
mokyklose, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 42 kartus suteikė pirmąją pagalbą, 1 111
konsultacijų moksleiviams, tėvams kitais sveikatinimo klausimais.
18. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai vykdė užkrečiamųjų ligų
epidemiologinę priežiūrą. Gavus tėvų sutikimą, buvo atliekami vaikų higieninės švaros
patikrinimai. 2017 metais Visuomenės sveikatos biurui pateikta 140 higieninės švaros patikrinimo
aktų. Patikrinimų metu fiksuoti 56 užsikrėtimo pedikulioze atvejai. Suteikta pagalba (antiparazitinės
priemonės, metodinė informacija) visiems užsikrėtusiems bei jų šeimos nariams.
19. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dalyvauja Sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklo plėtroje bei sveikatą stiprinančios mokyklos organizacinės grupės veikloje. Sveikatą
stiprinanti mokykla – tai mokykla, kurios bendruomenė kuria palankią sveikatai stiprinančią aplinką
ir stiprina mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą. 2017 metais ši veikla
buvo vykdoma Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje, Varėnos „Ryto“
progimnazijoje, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje.
20. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2017 m. duomenis apie vaikų sveikatą
(forma Nr. 027-1/a) suvedė į vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą. Ši sistema buvo
sukurta Higienos institutui vykdant projektą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos,
skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos
formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ NOR-LT11-SAM-01-TF-01-001. Jos tikslas –
sistemingas vaikų sveikatos būklės stebėjimas ir kryptingas sveikatos politikos formavimas.
21. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2017 m. lapkričio 28 d.
organizavo mokinių konferenciją „Tavo galimybės rinktis“, kuri vyko Varėnos kultūros centre. Šio
renginio tikslas – ugdyti pozityvų bei kritišką mokinių mąstymą, skatinant neigiamą požiūrį į
psichiką veikiančių medžiagų vartojimą ir stiprinant sveiko gyvenimo nuostatas. Konferencijoje
dalyvavo 110 moksleivių iš įvairių rajono ugdymo įstaigų bei svečiai iš Kalesninkų pagrindinės
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mokyklos. Konferencijos metu pranešimus pristatė ir savo mintimis bei informacija dalijosi patys
moksleiviai. Pristatyta 11 pranešimų.
22. 2017 metais visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ugdymo įstaigose
organizavo 321 renginį (pranešimai, paskaitos, diskusijos, konkursai, viktorinos ir kt.), juose
dalyvavo 8 569 dalyviai, parengti ir paviešinti 244 stendai (PSO skelbiamų atmintinų dienų
temomis: sveika mityba, fizinis aktyvumas, psichikos sveikata, aplinkos sveikata, rūkymo,
alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija,
tuberkuliozės, asmens higienos ir užkrečiamųjų ligų profilaktika, širdies dienoms paminėti),
išdalinta 1 679 atmintinės, lankstinukai ir kt. leidiniai.
ANTRASIS SKIRSNIS
INFORMACIJA APIE MOKINIŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
SPECIALISTŲ SKAIČIŲ
Eil.
Nr.

Gyvenamoji
vietovė*

Mokyklų
skaičius

Mokinių** skaičius

ugdomų pagal
pradinio,
pagrindinio,
vidurinio
ugdymo
programas

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistų
pareigybių
skaičius

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų
pasiskirstymas pagal
užimtą pareigybę

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų
išsilavinimas (kvalifikacija)

1 ir
daugiau

iki 1

Visuomenės
sveikatos
specialistai

1

2

3

ugdomų
pagal
ikimokyklin
io ir
priešmokyk
linio
ugdymo
programas
4

5

6

7

8

7

8

1.

Miesto

6

378

1158

1,76

2

-

-

2

2.

Kaimo

10

254

911

2,74

1

1

-

2

Iš viso (1. +
2.):

16

632

2069

4,5

3

1

-

4

Specialistai
su įgytomis
teisėmis

* Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą.
** Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenys (savivaldybės Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro n-tųjų metų įsakymo „Dėl
žinybinės statistikos“ nustatyta tvarka Švietimo informacinių technologijų centrui pateikti duomenys).

TREČIASIS SKIRSNIS
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS: VISUOMENĖS SVEIKATOS
STIPRINIMAS IR STEBĖSENA
23. Visuomenės sveikatos priežiūra buvo orientuojama į visuomenės sveikatos ugdymą
ir gyventojų mokymą sveikai gyventi. Sveikatos mokymas buvo pagrindinė sveikatos stiprinimo
priemonė, kuri apėmė sveikos gyvensenos skatinimą, sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimą,
aplinkos ir sveikatos išsaugojimą ir palaikymą. 2017 metų veiklos prioritetai buvo: Varėnos rajono
savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimas, vykdant ligų ir traumų prevenciją, ypatingą dėmesį
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skiriant gyventojų traumatizmo, mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių mažinimui, kraujotakos
sistemos ligų ir onkologinių susirgimų prevencijai.
24. Visuomenės sveikatos stiprinimo veikla apima septynias poveikio sritis: sveikos
mitybos skatinimas ir nutikimo prevencija (organizuoti 5 renginiai, dalyvavo 87 gyventojai), fizinio
aktyvumo skatinimas (organizuoti 8 renginiai, 355 dalyviai), sveikos aplinkos kūrimas, sveikatos
sauga ir stiprinimas bei kraujotakos sistemos ligų profilaktika (organizuota 18 renginių, 605
dalyviai), sužalojimų prevencija (organizuoti 4 renginiai, 60 dalyvių), rūkymo, alkoholio ir
narkotikų vartojimo prevencija (organizuoti 9 renginiai, 356 dalyviai), psichikos sveikatos
stiprinimas ir onkologinių ligų profilaktika (organizuoti 4 renginiai, 95 dalyviai), užkrečiamųjų ligų
prevencija ( 11 renginių, 163 dalyviai). 2017 m. visuomenės sveikatos specialistai organizavo 59
renginius (pranešimai, paskaitos, diskusijos, konkursai, viktorinos, kita aktyvi veikla), juose
dalyvavo 1 721 dalyvis.
25. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu
įsigaliojo tvarkos aprašas dėl širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo.
Aprašo tikslas – integruojant pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų vykdomą sveikatingumo veiklą, efektyviau stiprinti rizikos grupės
asmenų sveikatą, supažindinti juos su širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais, sveikos
gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią
mitybą bei fizinį aktyvumą. 2017 metais šioje programoje dalyvavo 15 rizikos grupės asmenų, kurie
išklausė visus Sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamus mokymus. Programą baigė 5
rizikos grupės asmenys.
26. Vykdant sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo prevenciją buvo paminėta
Pasaulinė sveikos mitybos diena – suorganizuota popietė, kurios metu buvo gaminami sveikatai
palankūs patiekalai. Vyko degustacija, aptarimas. Dauguma patiekalų buvo įtraukti į ugdymo įtaigų
valgiaraščius. Skatinant sveiką mitybą, vyko paskaitos-diskusijos Dubičių bendruomenėje bei
Matuizų ir Panočių pagrindinių mokyklų bendruomenėse. Siekiant didinti gyventojų informuotumą
sveikos mitybos srityje buvo parengti ir publikuoti straipsniai: „Kaip greičiau sustiprėti po ligos“,
„Kaip nepakenkti sau prie Velykų stalo“, „Sveika mityba paauglystėje“, „Kaip apsaugoti širdį per
karščius“ ir kt. Jie buvo publikuoti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
tinklalapyje www.varenosvsb.lt ir Biuro „Facebook“ paskyroje. Parengta ir išdalinta 100 vnt.
lankstinukų „Sveika mityba“.
27. Skatinant fizinį aktyvumą, gegužės 10 d. buvo suorganizuotos varžybos, skirtos
Pasaulinei judėjimo sveikatos labui dienai paminėti. Dalyvavo Varėnos rajono ugdymo įstaigų
komandos, iš viso 235 dalyviai. Balandžio mėnesį buvo suorganizuotas mankštų ciklas Varėnos
bendruomenei. Mankštinosi 64 asmenys. Siekiant didinti gyventojų informatyvumą nutukimo
prevencijos srityje buvo parengti ir publikuoti keturi straipsniai, parengta ir išdalinta 100 vnt.
lankstinukų „Mankšta namuose!“.
28. Kuriant sveiką aplinką, stiprinant sveikatos saugą bei vykdant kraujotakos sistemos
ligų profilaktiką, gegužės mėnesį Varėnos ,,Ryto“ progimnazijoje, Senosios Varėnos A. Ryliškio
pagrindinėje mokykloje buvo suorganizuotas dviejų dienų paskaitų ciklas „Kibernetinės
priklausomybės prevencija“, taip buvo siekiama atkreipti mokinių dėmesį i kibernetinės
priklausomybės reiškinius įvairiuose socialiniuose sluoksniuose. Iš viso dalyvavo 143 mokiniai.
Visuomenės sveikatos biuro specialistai buvo pakviesti į tris Varėnos rajono šventes (Jaunimo
šventė, Matuizų kaimo šventė, Dubičių bendruomenės popietė) skleisti informaciją apie sveikatos
saugą ir stiprinimą bendraisiais sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimais. Švenčių dalyviai
galėjo patobulinti dirbtinio kvėpavimo ir širdies masažo įgūdžius, naudojant pirmosios pagalbos
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manekeną su elektroniniu jutikliu, norintys galėjo atlikti kūno masės įvertinimą, naudojant Omron
kūno masės analizatorių. Taip pat renginių metu buvo vykdomos sveikatos viktorinos,
demonstruojamos įvairios prevencinės vaizdinės priemonės: 3D stovai „Nutukimo pasekmės“,
„Piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmės“, akiniai „Neblaivus ir pavojingas“, sveikos ir užsikimšusios
arterijos modelis, širdies ligų maketas, tabako dervų modelis, sveiki ir rūkoriaus plaučiai. Siekiant
didinti gyventojų informatyvumą sveikos aplinkos kūrime buvo parengti 3 straipsniai, kurie buvo
publikuoti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje
www.varenosvsb.lt ir Biuro „Facebook“ paskyroje.
29. Vykdant alkoholio ir narkotikų vartojimo mažinimo prevenciją, balandžio mėnesį
įvyko moksleivių piešinių/karikatūrų konkursas „Rūkymui STOP“. Buvo atsiųsti vertinimui 67
piešiniai. Daugiausia balsų surinkę piešinių autoriai buvo apdovanoti vardiniais diplomais ir
atminimo dovanėlėmis. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje įvyko gimnazistėms paskaitų ciklas
„Mergaitė, mergina, moteris“. Paskaitos lektorė psichologė Justina Zelionkaitė mokė merginas
gerbti ir mylėti save, pasakojo apie kūno pokyčius, susijusius su brendimu. Dalyvavo 86
gimnazistės.
30.Vykdant psichikos sveikatos stiprinimą ir onkologinių ligų prevenciją, spalio 13 d.
buvo organizuoti mokymai „Nematoma onkologinių pacientų kovos su liga pusė“. Mokymai buvo
skirti socialiniams darbuotojams, sveikatos specialistams, nevyriausybinių organizacijų atstovams,
bendruomenės nariams. Pranešimus pristatė VšĮ Inkocentras vadovė, gydytoja Jurga Misevičienė ir
slaugytoja Jolita Šukienė. Buvo dalinama informacinė medžiaga „Europos kovos su vėžiu
kodeksas“, „Vėžio prevencijos ir ankstyvos diagnostikos programos Lietuvoje“. Dalyvavo 18
asmenų. Siekiant didinti gyventojų informatyvumą psichikos sveikatos stiprinimo ir onkologinių
ligų prevencijos srityje, buvo parengti septyni straipsniai, kurie buvo publikuoti Visuomenės
sveikatos biuro tinklalapyje www.varenosvsb.lt ir Biuro „Facebook“ paskyroje.
31. Vykdant užkrečiamųjų ligų prevenciją, kartu su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru,
spalio 19 d. buvo suorganizuotas seminaras ,,Apsaugok save ir aplinkinius nuo tuberkuliozės“.
Seminaro metu pranešimus pristatė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius prof. dr. Saulius
Čaplinskas, ULAC Imunoprofilaktikos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Kristina
Žukauskaitė, ULAC Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja Daiva Razmuvienė, ULAC
Imunoprofilaktikos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Asta Skrickienė, ULAC
Epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Joana Korabliovienė,
,Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus
departamento Varėnos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Danutė Tvarijonavičienė. Dalyviai
buvo supažindinti su efektyviais tuberkuliozės prevencijos metodais, aptarta, kokios yra pagrindinės
problemos šioje srityje ir kaip galima jas spręsti, pateikta informacija apie tiesiogiai stebimo trumpo
gydymo kurso (DOTS) strategiją. Dalyvavo 43 specialistai, kurie gavo kvalifikacijos tobulinimosi
pažymėjimus. Siekiant didinti gyventojų informatyvumą užkrečiamųjų ligų srityje buvo parengta 16
straipsnių, kvietimų kurie buvo publikuoti Visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje
www.varenosvsb.lt, Biuro „Facebook“ paskyroje ir vietinėje spaudoje.
32. 2017 m. publikuotas 51 straipsnis periodiniuose leidiniuose ir internete. Parengtas ir
išspausdintas 1 lankstinukas (alkoholio prevencijai, tiražas 500 vnt.). Parengtas ir išspausdintas
tuberkuliozės prevencijai skirtas plakatas (tiražas 100 vnt.).
33. Visuomenės sveikatos stiprinimo veiklos, sveikatos stiprinimo tikslai ir uždaviniai
savivaldybėje nustatomi išanalizavus ir įvertinus visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių
duomenis. Visuomenės sveikatos stebėsena savivaldybėje vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.
Kasmetinėje visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje pateikiami ir aprašomi visuomenės
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sveikatos būklę atspindintys duomenys Varėnos rajono savivaldybėje. Pateikiami rodikliai (iš
Valstybės deleguotų savivaldybėms visuomenės sveikatos stebėsenos pagrindinių rodiklių sąrašo)
atspindi, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos tikslai bei jų uždaviniai.
34. 2016 m. Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos duomenimis, Varėnos rajono
savivaldybėje 2016 m. gyveno 23 009 asmenys (2015 m. – 23 528 asmenys, 2014 m. – 23 950
asmenys). Palyginti su ankstesniais metais, gyventojų skaičius nuolat mažėja. Pastaruoju metu
daugėja gyventojų, turinčių 65 m. ir vyresnių (2014 m. – 23,9 proc., 2015 m. – 24,0 proc., 2016 m.
– 24,1 proc.). Visuomenės senėjimą lemia ilgėjanti gyvenimo trukmė ir mažėjantis gimstamumas.
2016 m. Varėnos rajono savivaldybėje, aktyviai įgyvendinant savižudybės prevencijos priemones,
žymiai sumažėjo savižudybių skaičius (2011 m. – 20, 2012 m. – 16, 2013 m. – 16, 2014 m. – 22,
2015 m. – 17, 2016 m. – 8). 2016 m. galima pasidžiaugti šiais rodikliais: Varėnos rajone nemirė nė
vienas kūdikis (vaikas iki 1 metų); neužfiksuotas sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze,
neužfiksuotas pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių ir mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su
narkotikų vartojimu. 2016 m. Varėnos rajono savivaldybėje dėl piktybinių navikų mirė daugiau
gyventojų nei pernai (2015 m. – 81, 2016 m. – 83). 2016 m. Varėnos rajone sergamumas
tuberkulioze sparčiai augo ir beveik 3 kartus viršijo Lietuvos vidurkį. 2016 m. užregistruoti 26 nauji
tuberkuliozės atvejai. Didžiąją dauguma sergančiųjų sudarė vyrai, gyvenantys kaime. Varėnos
rajono savivaldybėje išlieka didelis moterų mirtingumas dėl gimdos kaklelio piktybinio naviko,
krūties vėžio piktybinio naviko, vyrų mirtingumas dėl priešinės liaukos naviko. 2016 m. Varėnos
rajono savivaldybėje išlieka aukšti mirtingumo rodikliai dėl kraujotakos sistemos ligų.
35. 2016 m. atliktas Varėnos rajono savivaldybės vaikų gyvensenos tyrimas parodė, kad
didžioji dalis mokyklinio amžiaus vaikų kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 60 min. ir ilgiau.
Beveik pusė mokyklinio amžiaus vaikų kasdien valgo pusryčius, bent kartą per dieną valgo vaisius
ir daržoves. Penktadalis mokyklinio amžiaus vaikų per paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė
tabako gaminius arba elektronines cigaretes. 33,5 proc. mokyklinio amžiaus vaikų per paskutinius
12 mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus. 4 proc. mokyklinio amžiaus vaikų per
paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą. Beveik pusė mokyklinio amžiaus
vaikų pasisakė, kad iš jų tyčiojosi ir jie patys tyčiojosi iš kitų mokinių per paskutinius du mėnesius.
36. Parengta Varėnos rajono vaikų sveikatos 2016 metų analizė. 2016 metais
mokyklinio amžiaus vaikų (7–17 metų) Varėnos rajono savivaldybėje buvo 2 283, mergaičių buvo
1123, berniukų 1 160. Šios amžiaus grupės vaikai sudarė 9,9 proc. visų rajono gyventojų. 2016–
2017 mokslo metais mokyklos nelankė 88 Varėnos rajono vaikai, iš jų daugiau kaip 4 proc. Varėnos
rajono mokyklinio amžiaus vaikų išvyko į užsienį. 2016 m. Varėnos rajono savivaldybėje
užregistruotos 135 socialinės rizikos šeimos. Daugiausia šeimų (88) į apskaitą įrašytos dėl
girtavimo ir psichotropinių medžiagų vartojimo. Socialinės rizikos šeimose 2016 metais gyveno
296 vaikai. 2016 metais Varėnos rajono mokyklose nemokamą maitinimą gavo 650 mokinių.
2016 m. Varėnos rajono savivaldybėje bendras sergamumas ligomis buvo 384,93 atvejo 1 000
vaikų. 2016 m. Varėnos rajono savivaldybėje didžiausias vaikų sergamumas buvo virškinimo
sistemos ligomis (457,99 atvejų 1000 vaikų), kvėpavimo sistemos ligomis (331,88 atvejų 1 000
vaikų), regėjimo sutrikimai (184,45 atvejų 1 000 vaikų), kraujotakos sistemos ligomis (11,57 atvejų
1 000 vaikų), sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai (123,2 atvejų 1
000 vaikų), skolioze (16,54 atvejų 1 000 vaikų). 2016 m. Varėnos rajono savivaldybėje vaikai,
neturintys ėduonies pažeistų, plombuotų bei dėl ėduonies išrautų dantų, sudarė 12,22 procento.
Lietuvoje tokių vaikų buvo 19,48 procento.

T-VIII-p-984

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ
PIRMASIS SKIRSNIS
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS LĖŠOS
(tūkst. Eur)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšų šaltiniai
Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšos
Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos
Kitos lėšos
Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje
Iš viso:

Surinkta lėšų
0
17,5
0
0
3,2
20,7

ANTRASIS SKIRSNIS
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS LĖŠOMIS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS
(tūkst. Eur)
Eil.
Nr.
1
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

Vykdytų savivaldybės
visuomenės sveikatos
Skirta lėšų
programų, priemonių
skaičius
2
3
4
1. Savivaldybės kompleksinės programos
Alkoholio, tabako ir kitų
4
3,0
psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencija
Užkrečiamųjų
ligų
2
0,6
prevencija ir kontrolė
Aplinkos
sveikata
1
1,7
(triukšmo
prevencija,
geriamojo
vandens,
maudyklų
vandens
stebėsena)
Burnos higiena ir sveikata
1
0,4
Sveikos
mitybos
skatinimas ir nutukimo
prevencija
Fizinio
aktyvumo
2
0,7
skatinimas
Lytinė sveikata
Nelaimingų atsitikimų ir
traumų
(tarp
jų
ir
pirmosios
pagalbos
Programos / priemonės
poveikio sritis

Panaudota
lėšų
5
1,9

0,6
1,6

0,4
-

0,7
-
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1.9.

1.10.
1.11.

teikimo) prevencija
Psichikos
sveikatos
stiprinimo, savižudybių ir
smurto prevencija
Visuomenės
sveikatos
stebėsena
Kitos sritys

1

0,7

0,7

-

-

-

8

4,4

4,4

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės
3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas
4. Kita
Iš viso lėšų:
_______________

11,5

10,3
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Varėnos rajono savivaldybės vykdomų
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos
priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO TIKSLAI,
UŽDAVINIAI BEI PRIEMONĖS
(tūkst. Eur)

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltiniai

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

turtui įsigyti

Panaudojimo procentas

Panaudoti 2017-ųjų metų
asignavimai

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Patvirtinti (patikslinti) 2017-ųjų
metų asignavimai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(SB(VB)VD)

38,1

38,1

28,7

-

38,1

38,1

28,7

-

100

SB

9,2

9,2

6,8

-

9,1

9,1

6,8

(SB(VB)VD)

49,7

49,7

34,5

-

49,7

49,7

34,5

-

100

SB

15,0

15,0

-

-

10,3

10,3

-

-
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04.01.

Tikslas: Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, skatinti
bendruomenės dalyvavimą sveikatinimo veikloje.

04.01.01.

Uždavinys: Užtikrinti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro veiklą

04.01.01.01.

Priemonė: Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas

04.01.01.02.

Priemonė: Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos
priežiūros veiklos užtikrinimas.

04.01.02.

Uždavinys: Organizuoti Savivaldybės sveikatos programų rengimą ir
įgyvendinimą.

04.01.02.01.

Priemonė: Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas.

išlaidoms
iš viso

iš viso

išlaidoms

iš jų
turtui įsigyti

iš jų

-
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99

04.02.
04.02.01
04.02.01.01

Tikslas: Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
optimizuojant rajono sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir paslaugų
struktūrą bei diegiant e-sveikatos paslaugas.
Uždavinys: Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų
žmonėms.
Priemonė: Dantų protezavimo išlaidų nustatytų grupių gyventojams
kompensavimas

SB

1. Iš viso savivaldybės biudžetas

2,8

2,8

-

-

2,8

2,8

-

-

100

114,8

114,8

70,0

-

110,0

110,0

70

-

96

87,8

87,8

63,2

-

87,8

87,8

63,2

-

100

15,0

15,0

-

-

10,3

10,3

-

-
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iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos

(SB(VB)VD)
SB

1.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
1.1.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
1.1.3. kitos savivaldybės biudžeto lėšos

SB

12,0

12,0

6,8

-

11,9

11,9

6,8

-

99

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

ES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti
ir kitos teisėtai gautos lėšos)

Kt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,8

114,8

70,0

-

110,0

110,0

70

-

96

Iš viso (1+2)
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Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-04-04
Varėna
1.
2.

Sprendimo projekto rengėjas
Teisės akto projekto tikslas ir
uždaviniai (paskatinusios rengimą
priežastys).

3.

Šiuo metu galiojančios ir teikiamu
klausimu siūlomos naujos teisinio
reguliavimo nuostatos

Varėnos rajono savivaldybės gydytoja Irma Lukminienė
Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės vykdomų
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo
2017 m. ataskaitą.
Ataskaitoje pateikta ši informacija:
1. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos 2017 metų ataskaita.
2. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijoms vykdyti įtakos turėjusių veiksnių apžvalga ir
pasiūlymai, ką reikėtų koreguoti.
3. Informacija apie visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijas savivaldybėje vykdančią instituciją – Varėnos
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą.
4. Savivaldybės informacija apie 2017-ųjų metų
savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo tikslus, uždavinius bei priemones.
5. Informacija apie bendradarbiavimą vykdant
visuomenės sveikatos priežiūros veiklą savivaldybėje.
6. Informacija apie visuomenės sveikatos priežiūrą
savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo
įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas.
7. Informacija apie mokinių ir visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų skaičių.
8. Informacija apie visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijas: visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą.
9. Informacija apie savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiąją programą.
Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6
straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 606 „Dėl
savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir
ataskaitos formos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymu
Nr. V-292 „Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos
formos patvirtinimo“. Savivaldybė privalo parengti ir
T-VIII-p-984

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Suderinamumas su galiojančiais
teisės norminiais aktais
Kokius galiojančius teisės aktus
būtina pakeisti ar panaikinti,
priėmus teikiamą projektą.
Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui
įgyvendinti ir projekto atitiktis
savivaldybės strateginiam plėtros
planui
Derinimas su kitais subjektais, kai
klausimas susijęs su jų veiklos
sritimi.
Galimi teigiami ar neigiami
priimto teisės akto padariniai,
kokių priemonių būtina imtis,
siekiant pastarųjų išvengti.
Teisės akto sukeliamos
administracinės naštos vertinimas
Teisės akto ir jo projekto
antikorupcinis vertinimas
Būtinybė skelbti priimtą teisės
aktą Teisės aktų registre (TAR) ir
Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS)
Aplinkybės, pateisinančios
klausimo nagrinėjimo
neatidėliotinumą (svarbą) ir
sprendimo projekto pateikimo
vėlavimo priežastis (jei teikiamas
papildomas klausimas):
Suderinta DVS „Kontora“ su
specialistais:
su padaliniu, atsakingu už
valstybinės kalbos kontrolę ir
dokumentų valdymą, teisininku ir
savivaldybės administracijos
struktūriniais padaliniais, kai
klausimas susijęs su jų veiklos
sritimi.
Priimto sprendimo paskirstymas
(kam pateikti sprendimų kopijas
(nuorašus), kokiu būdu
Priimto sprendimo įgyvendinimo
kontrolė
(vykdytojas, įvykdymo terminas)

Varėnos rajono savivaldybės gydytoja

Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti savivaldybės
vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo praėjusių metų ataskaitą. Parengtą
ataskaitą turi patvirtinti savivaldybės taryba.
Biudžeto lėšų nereikės.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Ne.

-

Aivaru Batūra, Čese Ulbinaite, Gene Palevičiene, Agne
Šiaučiūniene

1 - Savivaldybės gydytojai, 1 – Bendrajam skyriui

Irma Lukminienė
T-VIII-p-984

