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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021
METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. BENDRA INFORMACIJA

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) – Tauragės
rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1-369 „Dėl biudžetinės įstaigos
Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ įsteigta biudžetinė įstaiga,
įregistruota juridinių asmenų registre. Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-313 „Dėl biudžetinės įstaigos Tauragės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro buveinės pakeitimo“, biurui panaudos teise valdyti suteiktos patalpos
adresu Prezidento g. 7, Tauragė. 2021 m. liepos 1 d. Tauragės rajono savivaldybės administracija
pagal turto panaudos sutartį Biurui  perdavė nekilnojamą turtą (I-o aukšto patalpas), esantį adresu
Stoties g. 11, Tauragė.

Įmonės kodas 303531094, adresas Prezidento g. 7, Tauragė, el. p. info@tauragesvsb.lt,
interneto svetainė www.tauragesvsb.lt, Facebook paskyra https://www.facebook.com/Tauragės-
rajono-savivaldybės-visuomenės-sveikatos-biuras, tel. Nr. 8 686 54 112.

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti
visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir
mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas. Pagrindinės Biuro veiklos:

 sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas bendruomenėse;
 visuomenės sveikatos stebėsena savivaldybėje;
 sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių  stiprinimas ugdymo

įstaigose;
 visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių

atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas;
 pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika, neinfekcinių ligų ir traumų

profilaktika ir kontrolė savivaldybėje;
 jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimas;
 visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas savivaldybėje: tikslinių Savivaldybės

visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nustatytą
sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtaką darančių veiksnių paplitimą; valstybinių visuomenės sveikatos
stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas;

 bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (visuomenės sveikatinimo priemonių
integravimas į kitas veiklos sritis); bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės
sveikatos stiprinimo veiklą;

 privalomųjų mokymų paslaugos;
 kita Lietuvos Respublikos įstatymais neuždrausta veikla.

Biuras vykdo sveikatos mokymus, skleidžia informaciją ir propaguoja sveiką gyvenseną,
skatina įvairių gyventojų grupių atsakomybę už savo sveikatą, formuoja nuo elgsenos priklausomų
visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą bei kitas teisės aktuose numatytas priemones,
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susijusias su sveikatos stiprinimu, teikia informaciją gyventojams apie sveikatinimo priemones ir
renginius.

Tauragės rajono savivaldybėje visuomenės sveikatos priežiūra įgyvendinama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu,
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais ir Biuro nuostatais. Biuro veikla yra neterminuota.

2. BIURO STRUKTŪRA IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Biuro etatų normatyvai patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26
d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biure patvirtinimo“, didžiausias leistinas darbuotojų pareigybių (etatų) skaičius
– 16,5.

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro struktūra

1 pav. Biuro valdymo schema

Direktorius

Vyr. buhalteris

Visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistas

Vaikų ir jaunimo sveikatos
priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos
specialistas, vykdantis

sveikatos priežiūrą
mokykloje

Visuomenės sveikatos
stebėsenos specialistas

Jaunimui palankių sveikatos
priežiūros paslaugų

koordinatorius

Psichologas
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2021 m. gruodžio 31 d. Biure buvo užimta 14,6 etato (žr. 1 lentelę).
2021 m. gruodžio 31 d. tarp Biure dirbusių specialistų 1 specialistas įgijęs aukštesnįjį

išsilavinimą, kiti – aukštąjį išsilavinimą (9 bakalauro, 8 magistro).

1 lentelė. 2021 m. įstaigos organizacinė struktūra
Pareigų pavadinimas Patvirtintų etatų

skaičius
Užimtų etatų

skaičius
Direktorius 1,0 1,0

Vyr. buhalteris 0,5 0,5

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas

3

0,5

1,0

3

0,5

1,0

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos
priežiūrą ugdymo įstaigose

9,5 8,6

Psichologas 1 0

Iš viso 16,5 14,6

3. BIURO FINANSAVIMAS IR TURTAS

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Pagrindiniai Biuro lėšų šaltiniai yra
Valstybės biudžeto lėšos, lėšos gaunamos už privalomuosius mokymus (pirmosios pagalbos, higienos
įgūdžių, mokymų apie alkoholio žalą, elgesį keičiančios programos „Elgesys. Pokalbis. Pasikeitimas“
mokymus), paramos lėšos.

Įgyvendintas 3 metus trukęs projektas „Sveikam gyvenimui sakome – TAIP!“ (projekto
kodas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-71-0001). Bendra projekto vertė 190 492,94 Eur.

Įgyvendintas 2 metus trukęs Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir
Tauragės rajono savivaldybės lėšomis finansuotas projektas „Aktyviam gyvenimui sakome – TAIP“
(projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0281). Bendra projekto vertė 54280,00 Eur.

2021 m. kovo 1 d. pasirašyta su Plungės, Mažeikių r. savivaldybių visuomenės sveikatos
biurais jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis gauti finansavimą iš Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo projektui „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo
modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės r. savivaldybėse“  (projekto kodas Nr. LT03-1-
SAM-K01-005, įgyvendinimo 2 metų laikotarpis nuo 2021-03-30 iki 2023-03-30). Bendra projekto
vertė – 82377,70 Eur. Lėšas sudaro: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 85 %, Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 15 %.

2021 m. kovo 22 d. su  Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru pasirašyta
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis gauti finansavimą iš Europos ekonominės erdvės finansinio
mechanizmo projektui „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas
metodinėmis priemonėmis Plungės ir Tauragės r. savivaldybėse“ (projekto kodas Nr. LT03-2-SAM-
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K01-008, 2 metų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2021-03-01 iki 2023-03-30). Bendra projekto vertė –
112765,25 Eur. Lėšas sudaro: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 62,9 %, Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 11,1 %, Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos 26 %.

Tauragės rajono savivaldybės taryba 2021 m. Biurui patvirtino biudžeto planą – 486,9 tūkst.
eurų. Panaudota – 447,3 tūkst. eurų, 39,6 tūkst. eurų liko nepanaudota (dėl jungtinių projektų
įgyvendinimo (žr. 2–3 lenteles, 2–3 pav.), nepanaudotos gautos pajamos už suteiktas paslaugas 3,2
tūkst. eurų).

Iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos įvairių projektų įgyvendinimui gauta 12,5
tūkst. eurų (sporto renginių finansavimo lėšos – 3 tūkst. eurų, visuomenės sveikatos rėmino
specialiosios sveikatos programos projektų finansavimo lėšos – 9,5 tūkst. eurų).

2 lentelė. Biuro biudžetas pagal finansavimo šaltinius 2021 m.
Finansavimo šaltinis Skirta 2021 m. tūkst. Eur
Tauragės rajono savivaldybės lėšos B 35,3
Valstybės lėšos deleguotoms funkcijoms vykdyti D 363,6
Išlaidos iš pajamų už suteiktas paslaugas S 3,7
LR valstybės biudžeto lėšos V 39,6
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ES 44,7

Iš viso: 486,9

2 pav. Biuro biudžetas pagal finansavimo šaltinius 2021 m.
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3 pav. Biuro biudžetas pagal ekonominius straipsnius 2021 m.

3 lentelė. Biuro gautos valstybės biudžeto lėšos 2019–2021 m.

Eil.
Nr.

Pavadinimas
2019 m.
skirta

tūkst. eurų

2020 m.
skirta

tūkst. eurų

2021m.
skirta

tūkst. eurų
1. Valstybės biudžeto lėšos pagrindinėms

biuro funkcijoms vykdyti:
347,2 340,3 363,6

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 254,2 249,4 271,3

1.2. Prekių ir paslaugų panaudojimas 93,0 90,9 92,3

1.2.1 Ryšių paslaugos (internetas, judrusis ryšys) 2,8 0,4 0,3

1.2.2 Transportas 0 1,1 1,0

1.2.3 Mažavertis inventorius, prekės 15,4 13,5 8,4

1.2.4 Komandiruotės, kvalifikacijos kėlimas 5,7 5,8 4,4

1.2.5 Komunalinės paslaugos (elektra, šildymas,
vanduo ir komunalinės atliekos)

1,9 1,8 1,8
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1.2.6 Kitos paslaugos (paskaitos, mokymai,
patalpų nuoma, patalpų valymas,
prenumerata, reprezentacinės išlaidos)

66,5 66,7 74,1

1.2.7 Darbdavių socialinė parama pinigais (2 d.
liga)

0,7 1,6 2,3

4 lentelė. Biuro vykdomų projektų biudžetas 2019–2021 m.

Eil.
Nr.

Pavadinimas
2019 m.
skirta

tūkst. eurų

2020 m.
skirta

tūkst. eurų

2021m.
skirta

tūkst. eurų

1. Projektas „Sveikam gyvenimui sakome –
TAIP!“ projekto kodas 08.4.2-ESFA-R-
630-71-0001

76,8 58,1 51,4

1.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
85 %

65,4 49,0 44,7

1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos 7,5 %

5,8 4,5 3,9

1.3. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto
lėšos 7,5 %

5,6 4,6 3,9

2. Projektas „Aktyviam gyvenimui sakome
– TAIP“ (projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-
0281)

0 29,0 38,3

2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos

0 26,5 35,7

2.2. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto
lėšos

0 2,5 2,6

3. Jungtinis projektas „Ikimokyklinio ir
mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos
kabinetų aprūpinimas metodinėmis
priemonėmis Plungės ir Tauragės
savivaldybėse“ (projekto Nr. LT03-2-
SAM-K01-008)

0 0 51,9

3.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
62,9 %

0 0 21,3
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3.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos 11,1 %

0 0 3,8

3.3. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto
lėšos 26 %

0 0 26,8

4. Jungtinis projektas „Jaunimui palankių
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir
Tauragės savivaldybėse“ (projekto Nr.
LT03-1-SAM-K01-005)

0 0 21,0

4.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
85 %

0 0 17,8

4.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos 15 %

0 0 3,2

2021 m. kovo 25 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.
5T-121 buvo skirta 2000 eurų savivaldybės biudžeto lėšų automobilio remontui. Lėšos nebuvo
panaudotos, nes automobilis nebuvo perduotas.

4. DOKUMENTŲ VALDYMAS

2021 m. Biuras vykdė dokumentų administravimą ir valdymą per dokumentų valdymo
sistemą Kontora. Užregistruotas 141 gautas raštas, parengta 112 siunčiamų dokumentų, 86 finansinių
ataskaitų dokumentai, siunčiami per dokumentų valdymo sistemą, teikta 15 prašymų Tauragės rajono
savivaldybės administracijos direktoriui, merui bei kitoms institucijoms ar organizacijoms.

Parengti ir patvirtinti 39 įsakymai veiklos klausimais, 61 įsakymas personalo klausimais, 12
komandiruočių įsakymų, priimti ir užregistruoti 293 darbuotojų prašymai bei sutikimai.

Parengta 2020 m. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita;
Sveikatos ugdymo ir mokymo ketvirčio ataskaitos Nr. 41-1-Sveikata; Valstybinių (valstybės
perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo vertinimo kriterijų
pusmečio ir metinė ataskaitos; Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės
psichikos sveikatos srityje stiprinimo pusmečio ir metinė ataskaitos; 2021 m. Ankstyvosios
intervencijos programos vykdymo ataskaita; Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių
darbuotojams veiklos suvestinė pusmečio ir metinė ataskaitos; Psichologinės gerovės ir psichikos
sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo ataskaita.

Įgyvendinti 6 projektai ir pateiktos 6 Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ataskaitos: „Sąmoninga tėvystė“, „Gerinkime
psichinę sveikatą kartu“, „Jaunimo lytiškumo ugdymas“, „Širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio
diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų
psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, „Aktyvus bet kokiu oru“; 1 Tauragės
rajono savivaldybės sporto renginių projektų ataskaita „Aktyvus bet kokiu oru 5“.
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Įgyvendinant projektus „Aktyviam gyvenimui sakome – TAIP“ (finansuotas sporto rėmimo
fondo lėšomis) ir „Sveikam gyvenimui sakome – TAIP“ (finansuotas Europos Sąjungos lėšomis)
buvo teiktos 2 pusmetinės ataskaitos ir 5 mokėjimo prašymai.

Pateiktos metinė finansinė ir biudžeto vykdymo ataskaitos, ketvirtinės finansinės ir biudžeto
vykdymo ataskaitos, mėnesinės ataskaitos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2017 m. viešųjų pirkimų Nr. I-1491 pakeitimo
įstatymu, parengtas 2021 m. viešųjų pirkimų planas, viešųjų pirkimų ataskaita. Sudaryta 11 naujų
bendradarbiavimo sutarčių, 35 kitos sutartys, iš kurių – 17 viešųjų pirkimų,, teiktos 82 mažos vertės
pirkimų paraiškos / teikėjų apklausos pažymos.

5. VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS

2021 m. Biuro organizuotuose sveikatinimo renginiuose dalyvavo 42 785 dalyviai:
suaugusiems skirtuose renginiuose – 13 259 dalyviai (žr. 5 lentelę), mokyklose – 29 526 dalyviai.

5 lentelė. Pagrindinės 2021 m. Biuro organizuotų renginių temos
Pagrindinės 2021 m. Biuro organizuotų

renginių temos
2021 m. įvykdytų

sveikatos
ugdymo ir
mokymo

renginių skaičius
(vnt.)

2021 m. įvykdytų
sveikatos

ugdymo ir
mokymo

renginių dalyvių
skaičius (vnt.)

Fizinis aktyvumas 886 8836

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

679 1348

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 46 2198
Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos
gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai, šeimos
instituto stiprinimas

18 249

Sveika mityba ir nutukimo prevencija 8 131
Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 2 15
Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija
(individualios priklausomybių konsultanto
konsultacijos)

325 325

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 1 15
Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 13 144

Tęsiamas bendradarbiavimas su įstaigomis ir organizacijomis sveikatinimo klausimais,
akcentuota sveikatinimo darbo vietose svarba, vykdytos sveikatinimo veiklos. Skatinant tauragiškių
fizinį aktyvumą, 2021 m. Biuro organizuojamuose suaugusiųjų fizinio aktyvumo didinimo
renginiuose dalyvavo 8836 dalyviai. Vyko treniruotės uždarose patalpose ir gryname ore, įvairių
Tauragės įstaigų darbuotojų sveikatinimas darbo vietose (paskaitos, mankštos), „Nirvana fitness“,
jogos, zumbos, pilateso, šokių, šiaurietiškojo ėjimo, kineziterapinių užsiėmimų, treniruočių su savo
kūno svoriu užsiėmimų ciklai. Esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje fizinio aktyvumo veiklos rajono
gyventojams vykdytos nuotoliniu būdu, naudojant nuotolinio komunikavimo sistemą Zoom.
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Vyko nuoseklus bendradarbiavimas ir darbas su Tauragės senjorų III-iojo amžiaus
universitetu, nepertraukiamai organizuotos senjorų mankštas, kineziterapiniai užsiėmimai. Į
užsiėmimus kaskart susirinkdavo 30–40 senjorų. Didinant jų fizinį aktyvumą, drauge stiprinta ir
dalyvių psichikos sveikata, vykdyta kūno sudėties analizė, fizinio pajėgumo testavimai.

Vykdydamas sveikatinimo veiklas, Biuras aktyviai įsitraukė į miesto ir bendruomenių
šventinius renginius, vaikų vasaros stovyklas. 2021 m. sveikatinimo veiklas savaitgaliais, po darbo
valandų bei švenčių dienomis visuomenės sveikatos specialistai vykdė 9 bendruomeninių švenčių
metu (dalyvavo 500 suaugusiųjų).

Įgyvendinant sveikos mitybos prioriteto uždavinius, Biuras vykdė „Rakto skylutės“
ženklinimo kriterijus atitinkančių maisto produktų paiešką tarp Tauragės rajono bei Lietuvos
gamintojų. Tikslas – padėti vartotojams lengviau išsirinkti sveikatai palankius maisto produktus tarp
kitų produktų. 2021 m. Biuras antrus metus iš eilės tapo metų lyderiu Lietuvoje, Sveikatos apsaugos
ministerijoje registruojant „Rakto skylutės“ produktus – pateikė net 129 tokius produktus.

Parengti Biuro savižudybių prevencijos instruktoriai vykdė bazinius savižudybių
prevencijos mokymus. Taip pat buvo organizuojami savižudybių prevencijos „Safe Talk“ mokymai
įvairių sričių specialistams. Minint Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną, Biuras penktus metus iš
eilės organizavo dviračių / pėsčiųjų žygius, diskusijas. 2021 m. pėsčiųjų žygyje dalyvavo 223 įvairaus
amžiaus dalyviai.

Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija vykdyta tiek rajono gyventojų sveikatos raštingumo
didinimo, tiek praktinių įgūdžių formavimo linkme. Vyko praktiniai užsiėmimai ir paskaitos apie
širdies ir kraujagyslių ligas bei cukrinį diabetą sukeliančias priežastis ir jų prevenciją, sveikatos
rodiklių supratimą, sveikos mitybos principus, streso valdymo metodus, fizinio aktyvumo naudą.

Stiprinant šeimos institutą, organizuoti „Šeimos akademijos“ paskaitų ciklai, apimantys
pasiruošimą tėvystei, gimdymą, mažylio priežiūrą, žindymą, auklėjimą, tarpusavio santykių
puoselėjimą.

Vykdant traumatizmo prevenciją vyko pirmosios pagalbos mokymai vaikų vasaros
stovyklose, mokyklose, darbo vietose, bendruomenėse.

Biuras, siekdamas į sveikatinimo veiklą įtraukti kuo daugiau savanorių, tęsia savo inicijuotą
projektą „Dovanoju Tauragei“. Per metus šio projekto dėka suorganizuojame nuo keliolikos iki
keliasdešimt nemokamų renginių. 2021 m. vyko 5 fizinio aktyvumo specialistės dovanotos nėščiųjų
mankštos, 20 šiaurietiškojo ėjimo mokymų. Iniciatyva taip pat pastebėta kitų savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų, su kuriais dalintasi gerąja patirtimi ir leista naudotis šia Biuro idėja.

5.1.  PROJEKTINĖ VEIKLA

2021 m. Biuras parengė ir įgyvendino šiuos projektus:
5.1.1. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo  specialiosios

programos 6 projektus:
 Šeimos instituto stiprinimas – programa „Sąmoninga tėvystė“. Projekto

įgyvendinimo metu didintos būsimųjų tėvų ir šeimų žinios apie nėštumo metu rekomenduojamas
sveikatinimo veiklas, gimdymą, naujagimio ir kūdikio mitybą, priežiūrą, suteikta mokslu grįsta
informacija apie vaikų sveikatą įtakojančius veiksnius, raidos ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais,
vaiko amžiui tinkamus auklėjimo metodus. Buvo ugdomi ir stiprinami pozityvių santykių šeimoje
įgūdžiai, gerintas vaikų, tėvų bei senelių tarpusavio ryšys, organizuojant bendras veiklas ir
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užsiėmimus, skatintas bendravimas tarp šeimos narių, tarp kartų. Šiomis temomis suorganizuota 18
užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 487 dalyviai.

 Projektas „Gerinkime psichinę sveikatą kartu“. Įgyvendinant projektą buvo
stiprinama suaugusiųjų Tauragės rajono gyventojų, vaikų ir paauglių psichikos sveikata ir vykdyta
savižudybių bei smurto prevencija. Suorganizuoti 529 užsiėmimai, dalyvavo 4182 dalyviai.

 Projektas „Jaunimo lytiškumo ugdymas“. Projektu siekta suteikti moksleiviams
tėvams, mokytojams ir specialistams teisingą informaciją apie lytiškumo ugdymą, siekiant
visapusiško vaiko vystymosi, sveikatos palaikymo ir stiprinimo. Suorganizuotos 73  paskaitos /
seminarai, kuriuose dalyvavo 1607 dalyviai.

 Projektas „Širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų
sveikatos stiprinimo programa“. Įgyvendinant projektą stiprinome širdies ir kraujagyslių ligų bei
cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatą, suteikėme žinių ir formavome sveikatai palankius
įgūdžius, padėjome keisti elgseną ir ugdyti asmeninę atsakomybę už savo sveikatą. Suorganizuota 13
užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 142 Tauragės r. gyventojai. Teikėme individualias specialistų
konsultacijas, organizavome paskaitas apie mitybą, fizinį aktyvumą, streso valdymą sergant širdies ir
kraujagyslių ligomis bei cukriniu diabetu.

 Projektas „Aktyvus bet kokiu oru“. Projekto tikslas – motyvuoti rajono gyventojus
užsiimti aktyvia fizine veikla, propaguoti sveiką gyvenseną. Šio projekto metu ne tik organizavome
fizinio aktyvumo veiklas bendruomenėse, bet ir iniciavome žingsnių iššūkį Tauragės ugdymo
įstaigose. Prie iniciatyvos prisijungė 13 klasių, kurios bendrai nužingsniavo daugiau nei 63 mln.
žingsnių. Viso projekto metu organizuoti 79 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 2653 dalyviai.

 Projektas „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencijos programa“. Teikėme moksleiviams, tėvams, mokytojams ir specialistams teisingą ir
naujausią informaciją apie alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo žalą siekiant visapusiško vaiko
vystymosi, sveikatos palaikymo ir stiprinimo. Suorganizuota kasmetinė konferencija jaunimui
„Sakau TAIP blaiviam gyvenimui“, kurios esminė žinutė – jauno žmogaus sveikas ir aktyvus
gyvenimo būdas, vidinė motyvacija, savidisciplina bei teisingi pasirinkimai, padedantys pasiekti
užsibrėžtų tikslų ir svajonių. Suorganizuoti 99 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 3478 dalyviai.

5.1.2. Įgyvendinant Tauragės rajono savivaldybės sporto renginių projektų
finansavimo programą, biuras parengė ir įgyvendino 1 tęstinį fizinio aktyvumo skatinimo
projektą „Aktyvus bet kokiu oru 5“. Tikslas – mažinti fiziškai pasyvių žmonių skaičių, sudominti
tauragiškius įvairiomis nemokamomis veiklomis ir galimybėmis,  motyvuoti žmones būti fiziškai
aktyviais ne tik užsiėmimų metu, bet ir namuose bei darbo vietoje, pertraukėlių metu (645 dalyviai).

5.1.3. Biuras baigė įgyvendinti projektą „Aktyviam gyvenimui sakome – TAIP“.
Projektas tęstas nuo 2019 m., jo trukmė – 23 mėn., bendra projekto vertė – 54280,00 Eur. Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšos sudaro 50370,00 Eur, Tauragės rajono
savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 3910,00 Eur. 2021 m. buvo vykdomos fizinio vaikų ir suaugusių
asmenų aktyvumo didinimo veiklos (kineziterapijos, pilateso, kalanetikos, zumbos, jogos treniruotės,
mankštos, šokių užsiėmimai, fizinio aktyvumo renginiai / paskaitos), formuoti ilgalaikiai judėjimo
įpročiai. 2021 m. projekte dalyvavo daugiau kaip 3132 dalyviai.

5.1.4. 2021 m. Biuras baigė įgyvendinti projektą „Sveikam gyvenimui sakome – TAIP“,
skirtą 2 tikslinėms grupėms: vaikams iki 18 metų ir vyresniems nei 55 metų asmenims. Projekto
trukmė – 3 metai, finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
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programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės
„Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir
Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų, vertė – 190 492,94 Eur.

2021 m. įgyvendinant projektą suaugusiems ir vaikams vyko šiaurietiškojo ėjimo mokymai,
atraktyvių kliūčių ruožo esfafetės, burbulinio futbolo, šokių užsiėmimai, burnos higienos, mitybos,
lygių galimybių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokymai, psichoterapiniai
užsiėmimai (dalyvavo 1304 dalyviai).

5.1.5. Pradėtas įgyvendinti jungtinis projektas „Jaunimui palankių sveikatos
priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės
savivaldybėse“. Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo
programos „Sveikata“ lėšomis. Projekto jungtinė sutartis įsigaliojo nuo 2021 metų kovo 1 dienos.
Projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma 259 089,60 eurai. Projekto tikslas – teikti poreikius
atitinkančias kokybiškas ir prieinamas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas bei
paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą projekte numatytų savivaldybių teritorijose
(Plungės, Mažeikių, Tauragės). Tiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė – 14‒29 metų
jaunimas.) Biurui tenkanti projekto išlaidų suma – 82 377,70 Eur.

5.1.6. Pradėtas įgyvendinti jungtinis projektas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo
įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Plungės ir Tauragės
savivaldybėse“. Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo
programos „Sveikata“ lėšomis ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 2021 m. kovo 22 d.
pasirašyta jungtinė sutartis su Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Šiuo projektu
siekiama gerinti Plungės ir Tauragės rajonuose teikiamų sveikatos paslaugų kokybę ir gyventojų
sveikatą. Įsigijus reikalingą naują įrangą sveikatos priežiūros kabinetams mokyklose ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigose bus skatinamas sveikesnis vaikų gyvenimo būdas, mokoma apie rūkymo ir
narkotinių medžiagų žalą, fiziškai aktyvaus gyvenimo būdo naudą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas
psichikos sveikatos problemoms spręsti, naudojantis vaizdinėmis priemonėmis ir žaidimais,
pritaikytais skirtingoms amžiaus grupėms. Projekto lėšomis rajono savivaldybėje bus atnaujinti 18
sveikatos kabinetų.

Biurui tenkanti projekto išlaidų suma – 112 765,25 Eur. 2021 m. įsigytos priemonės:
knygos, žaidimų komplektai, terapinės priemonės vaikų psichikos sveikatai gerinti, I-osios pagalbos
manekenai, kompiuterinė įranga ir technika.

5.1.7. Parengta ir pateikta vertinimui paraiška tęstiniam projektui „Aktyviam
gyvenimui sakome TAIP – 2“. Projektas finansuojamas sporto rėmimo fondo lėšomis (69498,21
Eur) ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis (7722,02 Eur), bendra projekto vertė 77220,23
Eur. Projekto tikslas – motyvuoti Tauragės rajono savivaldybės suaugusius gyventojus, vaikus ir
jaunimą užsiimti aktyvia fizine veikla, didinti jų fizinį aktyvumą bei propaguoti holistinius sveikos
gyvensenos principus.

5.2. PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS

2021 m. Biuras, didindamas Tauragės rajono savivaldybės gyventojų psichologinę gerovę ir
stiprindamas psichikos sveikatą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos
sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, organizavo nemokamas
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individualias psichologo konsultacijas ir grupinių užsiėmimų mokymus. Paslaugos skirtos asmenims,
susiduriantiems su psichikos sveikatos rizikos veiksniais dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų
(skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai
šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita). 2021 m. buvo suteiktos 275 individualios
konsultacijos, grupiniuose užsiėmimuose dalyvavo 247 asmenys.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d.
įsakymą Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos
aprašo patvirtinimo“, Biuras organizavo nemokamus tęstinius psichikos sveikatos kompetencijų
didinimo įmonių darbuotojams mokymus. Tikslas – ugdyti įmonių darbdavių ir jų atstovų (padalinių
vadovų), įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų, žmogiškųjų išteklių padalinių
vadovų ir kitų įmonės darbuotojų kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių
rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įmonėse ir stiprinti
darbuotojų psichikos sveikatą. Tęstiniuose 40 val. mokymuose dalyvavo 3 Tauragės r. savivaldybės
įstaigų darbuotojai (40 dalyvių).

Didinant Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų psichikos sveikatos
kompetencijas, Biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m.
balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-523 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų
visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“, organizavo
nemokamus 32 val. psichikos sveikatos kompetencijų didinimo mokymus 6 Tauragės r. ugdymo
įstaigose (72 dalyviai).

Biuras teikia nemokamas individualias priklausomybės konsultanto paslaugas
priklausomybę patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams. Konsultacijų tikslas – padėti alkoholį
vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai atsisakyti alkoholio, informuoti apie alkoholio
vartojimo keliamą žalą asmeniui ir visuomenei, konsultuoti alkoholį vartojančių asmenų šeimos
narius. 2021 m. pas priklausomybių konsultantą lankėsi 132 asmenys (68 moterys, 69 vyrai), kuriems
suteiktos 325 konsultacijos.

2021 m. Biuro savižudybių prevencijos instruktoriai organizavo bei vedė bazinius
savižudybių prevencijos mokymus studentams, mokiniams ir mokytojams (21 asmuo), Tauragės
šeimos gerovės centro darbuotojams (35 asmenys).

Biuras taip pat organizavo savižudybių prevencijos „Safe Talk“ mokymus kitų įstaigų
specialistams (93 dalyviai). Šių mokymų metu suteiktos žinios, kaip atpažinti savižudybės ženklus,
išdrįsti pradėti pokalbį apie savižudybę, nukreipti tęstinės pagalbos.

6. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose, nuolat kelia
kvalifikaciją. Greta žinių gilinimo įvairiomis sveikatinimo temomis, kiekvienas specialistas
specializuojasi pasirinkta tema (pav., mitybos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos,
kibernetinių priklausomybių, fizinio aktyvumo, lytiškumo, savižudybių grėsmės atpažinimo ir kt.).
Visuomenės sveikatos specialistai neapsiriboja darbu priskirtose ugdymo įstaigoje, tačiau,
bendradarbiaudami tarpusavyje, pagal suderintą planą veda užsiėmimus ir kitose rajono mokyklose.

Specialistai prisitaiko prie naujų žinių perdavimo, veiklos organizavimo būdų reikalaujančio
pandemijos laikotarpio ir sveikatinimo užsiėmimus organizuoja interaktyviai, naudodami išmaniąsias
lentas, įvairias interaktyvias programėles (Kahoot ir kt.), taip pat ir nuotoliniu būdu. Skatina aktyvias
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mokinių diskusijas, įtraukia į sveikatinimo veiklas įvairių žaidimų, eksperimentų ir praktinių
užsiėmimų pagalba. Organizuoja integruotas pamokas, bendradarbiaudami su ugdymo įstaigų
darbuotojais (pvz., fizinio aktyvumo, mitybos temas dėsto anglų kalba).

Vykdydamas vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimą, Biuras tęsia nuo 2018 m. pradėtos
vykdyti Ankstyvosios intervencijos, skirtos eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems
psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14–21 m. programą. Programos
tikslas – motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Baigę
mokymus, įstaigos specialistai šios programos įgyvendinimą organizuoja bei vykdo savarankiškai.
2021 m. tęstinius Biuro Ankstyvosios intervencijos programos mokymus baigė 8 jaunuoliai.

Remiantis Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 2021 m. „Sveikatos ugdymo ir
mokymo 2021 m. ataskaita Nr. 41-1-sveikata“ (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-670 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl sveikatos ugdymo ir mokymo
statistinės ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo“), pagrindinės vaikų sveikatos ugdymo ir
mokymo renginių temos buvo šios (žr. 6 lentelę):

6 lentelė. Pagrindinės 2021 m. ugdymo įstaigose organizuotų renginių kryptys
Pagrindinės 2021 m. ugdymo įstaigose organizuotų renginių kryptys 2021 m. įvykdytų

sveikatos ugdymo ir
mokymo renginių
dalyvių skaičius

(vnt.)

Fizinis aktyvumas 4561
Sveika mityba ir nutukimo prevencija 4360
Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 3981
Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) 3338
Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų
prevencijos klausimai

2781

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 2367
Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija 2498
Aplinkos sveikata 1966
Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 1706
Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija 1563
Kitos temos 383

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje,
vadovaudamiesi sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl
elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje
sistemoje analizuoja ir vertina vaikų sveikatos pažymų (forma Nr. 027-1/a) duomenis, į juos
atsižvelgdami planuoja sveikatinimo prioritetus bei veiklas mokyklose, teikia rekomendacijas,
organizuoja mokinių savirūpą.

2021 m. Biuro visuomenės sveikatos specialistai didžiąją savo darbo laiko dalį ugdymo
įstaigose reguliariai atliko darbus, susijusius su COVID-19 ligos atvejų tyrimu bei
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testavimu. Bendrojo ugdymo įstaigose vykdyti testavimai greitaisiais antigenų testais, ugdymo
įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupėse ir klasėse buvo
vykdytas paviršių tyrimas. Specialistai dalino ir rinko tėvų sutikimus dėl testavimo, vykdė
sutinkančių testuotis mokinių registravimą, tyrė patvirtintus COVID-19 ligos atvejus bei atvejus
mokyklose, suvedinėjo gautų testų rezultatus, juos analizavo su mokyklų administracija, konsultavo
mokyklos administraciją, tėvus bei mokinius testavimo, skiepijimo klausimais, kitais su COVID-19
susijusiais klausimais.

Vasarą Biuro specialistai dirbo 35 vaikų vasaros stovykloje (dalyvavo 1527 vaikai).
Renginių metu specialistai vykdė fizinio aktyvumo, šeimos instituto stiprinimo veiklas, mokė
pirmosios pagalbos teikimo, švietė visuomenę aktualiomis sveikatos temomis, viešino įstaigos veiklą.

Biuras kasmet atnaujina ir papildo visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos
priežiūrą mokykloje darbui reikalingą inventorių,  metodines priemones. Taip pat pagal reikalavimus
nuolat prižiūri medikamentinių priemonių galiojimo terminus, esant poreikiui jas atnaujina.

7. VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA

Visuomenės sveikatos stebėsena savivaldybėse vykdoma vadovaujantis 2003 m. rugpjūčio
11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų
savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ ir visais šio dokumento
pakeitimais.

2021 m. parengta Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita
už 2020 m. Patvirtinus Tauragės rajono savivaldybės tarybai, ataskaita kasmet skelbiama Tauragės
rajono savivaldybės, Higienos instituto, Biuro interneto svetainėse, pristatoma Bendruomenės
sveikatos tarybai, visuomenei bei nevyriausybinėms organizacijoms. Remiantis ja nustatomi
sveikatinimo prioritetai savivaldybėje.

2020 m. vertinant Tauragės r. sav. visuomenės sveikatos būklę atspindinčius rodiklius
Lietuvos savivaldybių kontekste, rajono visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai gerėja: 2020 m. į
gerą (žalią) zoną iš 51 rodiklio pateko net 26 rodikliai (2019 m. – 19, 2018 m. – 12). Tarp prasčiausią
situaciją atspindinčių rodiklių pateko 19 rodiklių.

2020 m. kovo – spalio mėn. Biuras vykdė Higienos instituto koordinuojamą penktų, septintų
ir devintų klasių mokinių gyvensenos tyrimą, kurio duomenys paskelbti 2021 m.. Standartizuoto
klausimyno pagalba apklausta 914 Tauragės r. mokinių, rodikliai suskirstyti į 3 grupes: laimingumas,
sveikatos ir išvaizdos vertinimas; sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas, pasyvus laisvalaikis ir
mitybos įpročiai, burnos higiena); rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių rūkymas,
alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimas, patyčios ir saugumas kelyje, namuose bei mokykloje).
Gauti tyrimo duomenys pateikti Higienos instituto „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas
2020 m. rodiklių suvestinėje-ataskaitoje“
(https://www.hi.lt/uploads/pdf/tyrimai/2020/2020_vaiku_gyvensenos_ rodikliu_suvestine-
ataskaita.pdf), o Tauragės r. sav. duomenys – 2020 m. Tauragės r. savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaitoje.
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8. PRIVALOMASIS SVEIKATOS ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS

Viena iš mokamų Biuro paslaugų – privalomasis sveikatos žinių ir įgūdžių mokymas. Biuras,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu
Nr. V-69 (su visais pakeitimais) patvirtintomis mokymo programomis ir Tauragės rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 1-88 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų ir įkainių nustatymo“, bei Valstybinės akreditavimo
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos išduotomis licencijomis,
organizuoja šiuos mokymo kursus: pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, asmenų mokymo apie
alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, motyvacinio konsultavimo paslaugas pagal elgesio
pataisos programą „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“.

2021 m. buvo apmokyti 326 asmenys: pirmosios pagalbos – 260 asmenų, higienos įgūdžių
– 59 asmenys, alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymuose – 7 asmenys.

9. BIURO VEIKLOS VIEŠINIMAS

Viešinant Biuro veiklą rajono bei regioninės žiniasklaidos priemonėse publikuoti 23 Biuro
specialistų parengti straipsniai, internete viešinti informaciniai pranešimai. Apie Biuro veiklą
transliuotos 4 Tauragės kabelinės televizijos laidos, reportažai bei interviu, 4 Tauragės radijo laidos.

Aktuali Biuro specialistų parengta informacija talpinama mokyklų elektroniniuose
dienynuose, stenduose, skelbimų lentose, viešinama savivaldybės, Biuro, bendruomenių svetainėse
bei Facebook‘o paskyrose, siunčiama el. paštu.

2021 m. Biuro specialistai skaitė 3 pranešimus kitų įstaigų ir organizacijų organizuotose
konferencijoje, dalinosi gerąja patirtimi (įgyvendinant psichikos sveikatos stiprinimą) Savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų asociacijos renginyje.

Remiantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo „Dėl
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo
patvirtinimo“ reikalavimais, nuolat atnaujinama informacija Biuro interneto svetainėje
www.tauragesvsb.lt.

Visame pasaulyje akcentuojant informacijos pasiekiamumo interneto kanalais svarbą,
informacija nuolat atnaujinama ir talpinama socialinio tinklo Facebook‘o paskyroje
https://www.facebook.com/Tauragės-rajono-savivaldybės-visuomenės-sveikatos-biuras-
776683252453752/). Šioje paskyroje Biuro informaciją 2021 m. sekė 5506 žmonės (2020 m. – 5
021).

10. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMAS

2021 m. visi Biuro specialistai kėlė kvalifikaciją, dalyvavo įvairiuose mokymuose, keitėsi
gerąja patirtimi su kitų Visuomenės sveikatos biurų darbuotojais. Biuro specialistai gausiausiai
dalyvavo šiuose mokymuose: „Privalomųjų higienos įgūdžių pagrindai“, „SafeTALK“. Kad visi būtų
pasirengę pastebėti savižudybės pavojų“, „Išmok padėti sau ir kitam“, „Kokio lytiškumo ugdymo
nori mokiniai? Ir ką gali mokytojas?“, „Nestabilus ryšys: santykiai ir ugdymas nuotolinio mokymo
metu“, „Visuomenės sveikatos perspektyvos:  ką valgau, kiek judu, kaip jaučiuosi“, „Būkime saugūs
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internete“, „Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas“, „Savirūpos organizavimas
ugdymo įstaigose“, dalyvavo bazinių savižudybių prevencijos mokymų instruktorių supervizijose.

Specialistams buvo organizuojami ir vidiniai mokymai: „Privalomieji pirmosios pagalbos
mokymai“, „Komunikacija“, „Savižudybių prevencijos mokymai“. Vidiniams mokymams skirtos 22
valandos.

Visuomenės sveikatos specialistai iš viso kėlė kvalifikaciją – 834 ak. valandas, vidutiniškai
kiekvienas specialistas per metus kėlė kvalifikaciją daugiau nei po 49 ak. valandas. Direktorius kėlė
kvalifikaciją 75 ak. valandas.

11. PANDEMIJOS VALDYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. V-1961
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su
savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24
d. sprendimu Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo
įstaigose“ ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. 5-632 „Dėl ugdymo organizavimo, testavimo COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti
organizavimo, koordinavimo ir vykdymo Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“, Biuro
specialistai:

 teikė pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
 organizavo ir vykdė veiklas, susijusias su COVID-19 situacijos suvaldymu;
 organizavo intensyvų įstaigų, organizacijų, bei visuomenės konsultavimą bei

informavimą įvairiais su COVID-19 susijusiais klausimais (įskaitant ir laiką po darbo valandų bei
savaitgaliais), vykdė ugdymo įstaigų bendruomenių (mokinių, pedagogų, tėvų) švietimą asmens
higienos, skiepų, COVID–19 prevencijos ir profilaktikos klausimais;

 rinko, rengė, teikė ir viešino mokslu grįstą informaciją, susijusią su COVID–19
pandemijos valdymu ir kontrole;

 padėjo NVSC vykdyti Tauragės r. gyventojų COVID-19 patvirtintų atvejų tyrimą ir teikė
duomenis NVSC (įskaitant nedarbo valandas, poilsio ir švenčių dienas). 2021 m. Biuro specialistai
ištyrė 33 atvejus tarp rajono gyventojų (tam skyrė daugiau nei 30 valandų);

 vykdė COVID-19 atvejų tyrimą ugdymo įstaigose ir teikė duomenis NVSC. 2021 m.
Biuro specialistai ištyrė 264 atvejus (tam skyrė daugiau nei 300 valandų); savaitgaliais ir švenčių
dienomis specialistai šiam darbui skyrė daugiau nei 120 valandų  (ištyrė 113  atvejų);

 organizavo, koordinavo ir vykdė mokinių savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno
testais (savikontrolės tyrimą) ugdymo įstaigos. 2021 m. Biuro specialistai bendrai testavo 45 300
kartų;

 organizavo, koordinavo ir vykdė aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-
nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (paviršių PGR tyrimą). 2021 m. specialistai atliko
2000 paviršių PGR tyrimų.
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Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m.
liepos mėn. įvertino Biuro indėlį ir įteikė padėką už geranorišką iniciatyvą ir nuoširdžią pagalbą,
valdant COVID–19 pandemiją.

12. VADOVO INDĖLIS Į ĮSTAIGOS VEIKLĄ

Būdamas Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos (toliau – SVSBA) nariu
Biuras aktyviai dalyvauja asociacijos veikloje, kartu su kitais 47 asociacijos nariais teikia pasiūlymus
dėl bendradarbiavimo ir valstybės, savivaldybės institucijų, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos
kokybės tobulinimo, teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės sveikatos sritį, keitimo, dalyvauja
įvairių SVSBA darbo grupių veikloje, inicijuoja pasitarimus su Sveikatos apsaugos ministerija bei
kitomis institucijomis.

2021 m. Biuro direktorius išrinktas į SVSBA tarybą, kurią sudaro 6 vadovai. Tai rodo kitų
visuomenės sveikatos biurų pasitikėjimą tiek Biuro vadovo kompetencija, tiek Biuro veikla.

Nuo 2019 m. gruodžio mėn. Biuras akredituotas kaip jaunimo savanorius priimanti
organizacija. 2021 m. įstaigoje savanoriavo 2 jaunimo savanorės. Biuro direktorius koordinavo
savanorių darbą, padėjo didinti jų kompetencijas. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Biure savanoriavo ir 1
buvusi įstaigos specialistė, kuri vedė šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimus. Tokiu būdu buvo reikšmingai
taupomos Biuro lėšos šiai paslaugai pirkti.

Atsižvelgiant į tai, kad visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos iš dalies yra ir įvairių
įstaigų, ir organizacijų veiklos dalis, tęsiamas glaudus bendradarbiavimas visuomenės sveikatos
srityje su Tauragės rajono savivaldybės miesto ir kaimo bendruomenėmis, mokyklomis, Užimtumo
tarnybos Tauragės skyriumi, Tauragės senjorų III-iojo amžiaus universitetu, biblioteka, Tauragės
krašto muziejumi „Santaka“, neįgaliųjų organizacijomis, kitomis įstaigomis bei organizacijomis.

2021 m. pasirašyta 11 naujų bendradarbiavimo sutarčių. Tęsiamas bendradarbiavimas pagal
ankstesnes 64 bendradarbiavimo sutartis. Organizuoti pasitarimai ir diskusijos su minėtų įstaigų ir
organizacijų atstovais, vykdytas sveikatinimas darbo vietose, nemokami I-osios pagalbos mokymai
darbuotojams, psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimai ir kitos veiklos.

Direktorius taip pat dalyvauja Tauragės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro darbe, Apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės darbe, Narkotikų
kontrolės komisijos darbe, Sporto renginių projektų finansavimo komisijos, Tauragės rajono
savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veikloje, konsultuoja įstaigas ir NVO sveikatinimo
projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

Biuro direktorius yra Pagalbos onkologiniams ligoniams (POLA) savanoris Tauragės rajone,
teikiantis konsultacijas sveikatinimo klausimais bei išduodantis POLA korteles. Tokiu būdu
prisidedama prie Lietuvos sveikatos programoje numatytų tikslų siekimo.

Biuro direktorius vykdo privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus, taip pat yra
akredituotas šiaurietiško ėjimo instruktorius ir 1 iš 36 Lietuvoje akredituotų bazinių savižudybės
prevencijos mokymų instruktorių. Šiuos užsiėmimus direktorius veda po savo tiesioginio darbo
valandų bei savaitgaliais. 2021 m. drauge su savanore pravesta 17 sekmadienių šiaurietiškojo ėjimo
mokymų, drauge su porininke instruktore – 2 baziniai savižudybių prevencijos mokymai (21 dalyvis).
Tokiu būdu reikšmingai sutaupomos įstaigos lėšos sveikatinimo paslaugoms pirkti.

2021 m. Biuro direktorius konsultavo įmonių, įstaigų specialistus bei fizinius asmenis dėl
COVID-19 situacijos valdymo, skiepijimo, izoliacijos, prevencijos priemonių taikymo.
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Daug dėmesio skiriama palankaus mikroklimato įstaigoje formavimui, darbuotojų
kompetencijų  didinimui ir kvalifikacijos kėlimui, motyvavimui, įtraukimui į sprendimų priėmimą,
komandiniam specialistų darbui.

13. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS

Patalpų trūkumas. Biurui priklausančiose patalpose grėsmingai trūksta darbo vietų
specialistams. Atsižvelgiant į patalpų dydį biure yra įrengtos 5 darbo vietos, tačiau Biure dirba 8
specialistai, dar 2 būtina įdarbinti artimiausiu metu. Biure paslaugas teikia priklausomybių
konsultantas, psichologas, vyksta privalomieji mokymai. Nėra pagalbinių patalpų, todėl nėra kur
laikyti sveikatinimo priemones, darbo inventorių, įrangą, COVID-19 testavimui reikalingas
priemones bei kitą turtą. Ši problema kelia daug nepatogumų ir psichologinės įtampos.

Biurui priklausanti salė daugumai sveikatinimo veiklų yra per maža, todėl tenka eikvoti
valstybės biudžeto lėšas nuomai. Rajone pasiūla yra labai ribota, dažnai galimos nuomoti salės
lokacija, higieninė būklė ar laikas yra netinkami numatytoms sveikatinimo veikloms.

Ne visose mokyklose visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kabinetai įrengti
mokyklos patalpose (Tauragės r. Tarailių progimnazijoje). Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos
Batakių pagrindinio ugdymo skyriuje išvis nėra įrengtas visuomenės sveikatos priežiūros
specialisto kabinetas.

Sveikatos kabinetai neatitinka Lietuvos higienos normoje HN 32:2004 nurodytų
darbo vietos ergonominių reikalavimų (kabineto dydis neatitinka darbo vietai keliamų
ergonominių reikalavimų, nėra langų, ventiliacijos, šilto ir šalto vandens, kabinete dirba keli
specialistai, patalpoje netelpa specialisto kabineto baldai, inventorius, įranga, metodinės darbo
priemonės). Dėl šių priežasčių nėra užtikrinamos saugios darbo sąlygos ne tik specialistui, bet ir
saugios paslaugų gavimo sąlygos paslaugų gavėjams, t. y., vaikams.

Visuomenės sveikatos specialistams ypač blogos darbo sąlygos darželiuose, kur specialistai
naudojasi 1 kabinetu kartu su keliais kitais įstaigos darbuotojais, kas yra draudžiama teisės aktais,
siekiant užtikrinti konfidencialumą.

Valstybės deleguotos lėšos yra skiriamos tik visuomenės sveikatos priežiūros specialistų
darbo užmokesčiui ir įstaigos veiklai. Darbo užmokesčio fonde nėra numatytos lėšos nei įstaigos
direktoriaus, nei vyr. buhalterio darbo užmokesčiui, todėl jiems darbo užmokestis skaičiuojamas iš
lėšų, skirtų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti (kai kuriuose savivaldybėse darbo
užmokestis Biuro vadovui ir buhalteriui mokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų).

Biuro specialistai dirba dideliu intensyvumu ir darbo krūviu. Kasmet daugėjant Biurui
priskiriamų funkcijų ir dėl COVID-19 situacijos Lietuvoje itin didėja darbų apimtys. Įgyvendinant
ES bei savivaldybės projektus didėja finansavimas, todėl didėja viešųjų pirkimų apimtys, daugėja
sveikatinimo renginių, didėja dokumentų srautai. Esant tam pačiam darbuotojų skaičiui, labai
padidėja krūvis specialistams ir kyla reali grėsmė jų fizinei, psichinei sveikatai. Biuro specialistams
atlikus SSGG analizę, išryškėjo, kad darbo krūvis ir fizinės darbo vietos stoka yra reali perdegimo
grėsmė.

Valstybės dotacija skiriama tik visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčiui, tačiau
pagal įstaigos veiklos pobūdį bei apimtis neišvengiamai būtini viešųjų pirkimų, komunikacijos,
personalo specialisto bei administratoriaus etatai.
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Etatų dydis darželiuose neadekvatus darbo krūviui ir atliekamoms funkcijoms. Esant
nedideliam etatiniam krūviui (0,25–0,3 etato) neįmanoma užtikrinti kokybiško visų funkcijų
vykdymo viso ugdymo proceso metu.

Mažinant sveikatos netolygumus būtina teikiamas sveikatinimo paslaugas priartinti prie
kaimo gyventojų, tačiau nuo 2015 m. veiklą vykdantis Biuras vis dar neturi tarnybinio
automobilio, būtino įstaigos funkcijoms vykdyti.

Atsižvelgus į SVSBA argumentuotas pastabas ir pateiktus pasiūlymus, 2021 m. gruodžio
mėn. Sveikatos apsaugos ministerija pakeitė teisės aktą, reglamentuojantį 1 visuomenės sveikatos
specialistui, vykdančiam visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje, priskiriamų mokinių skaičių.
Sumažinus šį skaičių mieste iki 650, o kaime – iki 315 mokinių ir keičiant etatinį specialisto krūvį
visoje Lietuvoje išryškėjo visuomenės sveikatos specialistų trūkumas, todėl šių specialistų paieška
bus vienas iš didžiausių prioritetų bei iššūkių.

14. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

Būdamas Lietuvos visuomenės sveikatos biurų asociacijos (toliau – SVSBA) nariu, Biuras
prisideda prie pastabų ir pasiūlymų teikimo, tobulinant Biurų veiklą reglamentuojančią teisinę bazę
respublikiniu mastu. Keliant darbuotojų kvalifikaciją, gerinant teikiamų paslaugų kokybę, Biuras
dalyvauja įvairių SVSBA darbo grupių veikloje, dalinasi ir keičiasi gerąja patirtimi.

Artimiausios veiklos perspektyvos bei sveikatinimo nuoseklumas priklauso nuo turimų
finansinių ir žmogiškųjų išteklių, todėl finansavimo šaltinių paieška išlieka svarbus prioritetas. Ir
toliau planuojama dalyvauti Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonių finansavimo konkurse, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi rėmimo programos konkurse, Sporto renginių projektų finansavimo programoje,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Europos Sąjungos finansuojamuose
projektuose, tokiu būdu pritraukiant lėšas Tauragės rajono savivaldybės gyventojų sveikatinimui.

Pagrindinės veiklos tobulinimo perspektyvos yra šios:
 kelti Biuro darbuotojų kvalifikaciją, sudaryti sąlygas tobulinti kompetencijas;
 vadovui nuolat tobulinti savo vadovavimo įgūdžius, stiprinti vidaus kontrolę, skirti

didelį dėmesį palankaus įstaigos mikroklimato palaikymui;
 siekiant plačiau informuoti gyventojus apie Biuro veiklą, ieškoti naujų ryšių su

visuomene formų ir būdų;
 aktyvinti suaugusiųjų sveikatos ugdymą, tobulinti mokinių sveikatos priežiūros

organizavimą.
 tęsti tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystymą, didinant kitų sektorių indėlį į

visuomenės sveikatą.

_________________

Direktorė Daiva Genienė


