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Gintautui Sitnikui

2019-01-04 Nr. S - 4

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PAKEITIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio
18 d. Nr. V-1461 įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio
23 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių
steigimo savivaldybėse“ pakeitimo“ nuo 2019 metų vienam visuomenės sveikatos specialistui
miesto gyvenamosiose vietovėse priskiriama 740 mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (iki šiol buvo – 870
mokinių).
Atsižvelgiant į Švietimo informacinių technologijų centro ŠVIS ir statistikos skyriaus
2018 m. gruodžio 19 d. pateiktus duomenis apie mokinių skaičių ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose 2018-2019 m.m. nuo 2019 metų:
1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose (mokiniai ugdomi pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas) iš valstybės dotacijos turėtų būti steigiamos 7 pareigybės
vietoj 5,8 (skirtumas 1,2):
1.1. Lopšeliuose-darželiuose (31 įstaiga) 2018 m. buvo 5,4 pareigybių, š.m. poreikis
6,4 pareigybės;
1.2. Specialiosiose mokyklose, nevalstybinėse (privačiose) 2018 m. buvo 0,4
pareigybės, š.m. poreikis 0,6 pareigybės.
2. Bendrojo ugdymo mokyklose (mokiniai ugdomi pagal priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) turėtų būti steigiama 18,5 visuomenės sveikatos
specialistų pareigybių vietoje 15,7 (skirtumas 2,8):
2.1. Bendrojo ugdymo mokyklose (28 įstaigos) 2018 m. buvo 14,6 pareigybių, š. m.
poreikis 17,1 pareigybės;

2.2. Specialiosiose mokyklose, nevalstybinėse (privačiose) 2018 m. buvo 1,1
pareigybės, š.m. poreikis 1,4 pareigybės.
3. Profesinio mokymo įstaigose – 1,27 visuomenės sveikatos specialisto pareigybės
vietoje 1,2 (skirtumas 0,07).
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, prašau padidinti didžiausią leistiną
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pareigybių skaičių, patvirtintą Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-363 (2017 m. gruodžio 22 d.
sprendimo Nr. T-453 redakcija), iš 63 į 67,1.
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