TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

STEFA NAUJOKIENĖ, Telšių rajono savivaldybės tarybos narė, Sveikatos ir socialinių
reikalų komiteto pirmininkė.
Būdama praėjusios kadencijos Telšių rajono savivaldybės tarybos nare 2015 m. dirbau
Sveikatos ir socialinių reikalų komitete, o nuo 2015 metų balandžio mėnesio prasidėjusioje
kadencijoje vykdau šio komiteto pirmininkės pareigas. Praėjusios kadencijos metu, t. y. 2015 m.
sausio–kovo mėn., įvyko 4 Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiai, nuo 2015 m.
balandžio 30 dienos ─ 12 komiteto posėdžių.
Komitete svarstyti Savivaldybės administracijos parengti sprendimų projektai, aktualūs
sveikatos apsaugos ir socialinio darbo klausimai.
Man einant Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkės pareigas buvo inicijuoti ir
priimti itin svarbūs Telšių rajono gyventojams sprendimai socialinės paramos teikimo srityje. Telšių
rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T1-243 patvirtino Tėvų globos
netekusių vaikų socialinės globos šeimoje tvarką, kuria pradėta formuoti nauja praktika Lietuvoje.
Ji nustato, kad, kai šeimoje globojami 4 vaikai, globėjui mokamas atlygis bei teikiama finansinė
parama iš savivaldybės biudžeto. Iš viso per 2015 m. 50 mūsų rajono nepilnamečių neteko tėvų
globos ir tik 20 nepilnamečių, kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba), grąžinti tėvams. Patvirtinus
naują tvarką, praėjusiais metais tokias paslaugas pradėjo teikti 3 šeimos, kurios globoja 12 vaikų.
Taip pat 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-108 patvirtinta Pagalbos pinigų mokėjimo
globėjams tvarka, pagal kurią 73 globėjams už kiekvieną globojamą vaiką kiekvieną mėnesį
mokami 75,0 eurų dydžio pagalbos pinigai. Iš viso per šį pusmetį išmokėta 38,4 tūkst. Eur
savivaldybės biudžeto lėšų. Tuo siekiama užtikrinti, kad kiekvienas globėjas jaustųsi oriai ir
saugiai, sprendžiant globojamų vaikų socialines problemas.
Svarstant tiek socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, tiek darbo su rizikos
šeimomis klausimus, turėjau savo atskirąją nuomonę, kuriai Tarybos nariai nepritarė. Tačiau
šiandieniniai sprendimai rodo, jog šiuos klausimus vis tik buvo būtina svarstyti atidžiau. Būtina
stiprinti darbą su šeimomis ir motyvuoti bendruomenę, jog tik kartu galima padėti tokiose šeimose
augantiems vaikams. Būtina labiau įtraukti nevyriausybinį sektorių į socialinių paslaugų teikimą,
būtina stiprinti savanorystę. Spręsti problemas vien etatų steigimu mūsų senstančiai ir mažėjančiai
savivaldybei tiesiog per brangu.
Įvertinat tai, jog socialinės pašalpos ir kompensacijos už šildymą ir vandenį patvirtintos kaip
savarankiškoji savivaldybės funkcija, buvo įgyvendintos tinkamos administravimo formos ir
socialinių pašalpų gavėjų skaičius sumažintas vidutiniškai 27 proc. Dėl to nepanaudotas lėšas buvo
galima skirti kitoms reikmės. Dėl šių lėšų paskirstymo buvau itin reikli, kad didesnė dalis jų būtų
perskirstyta socialinėms reikmės. Vienkartinė parama pasiekė 172 telšiškius, atsidūrusius itin
sudėtingoje situacijoje ir buvo suteikta reikšminga parama tiek vaikus auginančioms daugiavaikėms
šeimoms, tiek pritaikant būstą neįgaliesiems.
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Nuo 2015 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Laikini šeimos namai Telšių vaikų globos namų
struktūroje. Paslaugos suteiktos 39 asmenims, iš jų: 12 vienišų mamų, auginančių 26 vaikus; 1
asmeniui – pasibaigus ilgalaikei socialinei globai institucijoje. Mano asmeninė iniciatyva ir
atkalumas pasiteisino, nuo globos namų išgelbėti 26 vaikai. Žinoma, dar laukia sunkus ir ilgas
socialinio darbo kelias su tokiomis šeimomis, bet svarbu tai, kad randami tinkami sprendimai ir
sudaromos sąlygos vaikams augti su mama.
VšĮ Telšių krizių centras persikėlė iš avarinės būklės pastato į naujas patalpas, joms
pritaikyti iš Savivaldybės biudžeto skirta 15,0 tūkst. Eur. Džiaugiuosi, kad, nors ir ilgai buvo
diskutuota, pavyko įtikinti, kad paslaugos būtų organizuojamos erdviose ir šviesiose patalpose.
Sveikatos sistemoje taip pat vyko ganėtinai intensyvus darbas. Viena aktualiausių
problemų yra naujų gydytojų atvykimas į rajoną. Dėl to tęsiamas priemonės „Palankių sąlygų
sudarymas jauniems specialistams atvykti dirbti į rajono sveikatos priežiūros įstaigas“
įgyvendinimas ir tam iš savivaldybės biudžeto 2015 m. skirti 33 tūkst. Eur. VšĮ Regioninėje Telšių
ligoninėje medicininę veiklą pradėjo 3 specialistai. Iš viso Savivaldybės pavaldumo bei privačiose
asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2015 m. sveikatos priežiūros paslaugas teikė 150 gydytojų ir
338 slaugytojai.
2015 m buvo tęsiamas ilgalaikio projekto ,,VšĮ Regioninės Telšių ligoninės Psichiatrijos,
Terapinio, Vaikų skyriaus ir akušerinio korpuso su maisto bloku Telšiuose, Kalno g. 40,
rekonstravimas“ įgyvendinimas, vykdomi „Energiją tausojančių technologijų diegimas VšĮ
Regioninė Telšių ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir
naujagimiams“ ir „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos
priežiūros įstaigose“ projektai. Integruojama Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir
mainų informacinė sistema (MedVAIS) ir elektroninės paslaugos „Elektroninis receptas“.
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro Pavandenės medicinos punktas buvo perkeltas
į naujai suremontuotas patalpas.
Ataskaitiniu laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto skirta lėšų medicininei įrangai įsigyti:
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centrui – portatyvinio doplerio sistemos vieno pjūvio
echoskopui įsigyti; VšĮ Regioninei Telšių ligoninei – vieno moderniausių Lietuvoje branduolių
magnetinio rezonanso tomografui, kuris pradėjo veikti metų pabaigoje,
Iš Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės
įgyvendinti 54 projektai už 22,0 tūkst. Eur. Juos vykdė sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų bei
ugdymo įstaigos, draugijos, klubai bei kitos visuomeninės organizacijos.
Itin veiklus Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kurio veikla buvo
nukreipta į visuomenės sveikatos stiprinimą ir matoma visame rajone.
Ataskaitinis laikotarpis man buvo aktyvus, teko spręsti nemažai sudėtingų sveikatos bei
socialinių reikalų; mano iniciatyva aplankytas Vaikų ankstyvosios reabilitacijos centras, spręstas
patalpų klausimas, kuris dabar yra labai aktualus darbuotojams dėl blogų darbo sąlygų ir turi įtakos
teikiamų paslaugų kokybei. Susitikime su Telšių PSPC įstaigos vadovu gautas pažadas per 2 metus
sutvarkyti pastatą ir pagerinti darbo sąlygas. Tarybos posėdžių metu pasisakiau socialiniais, lyčių
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lygybės, alkoholio vartojimo sukeltų problemų ir kitais aktualiais klausimais. Lankiausi įvairiose
socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, domėjausi jų darbu, problemomis. Aplankiau Gedrimų
savarankiško gyvenimo namus, Telšių dienos centrą, Nakvynės namus, Telšių vaikų namus ir jų
padalinį – Laikinus šeimos namus, Telšių rajono senelių globos namus, Dūseikių socialinės globos
namus. Palaikiau nuolatinį kontaktą su nevyriausybinėmis organizacijomis, domėjausi jų veikla ir
problemomis, skaičiau paskaitas; domėjausi socialiai pažeidžiamų asmenų problemomis, pagalbos
poreikiu, problemų sprendimų galimybėmis, ieškojau galimybių šiems asmenims integruotis į
pilnavertį socialinį gyvenimą ir aktyvią darbo rinką.
Savo pastangomis ir gebėjimais siekiau tinkamai vykdyti Telšių rajono savivaldybės
tarybos narės, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkės pareigas. Svarstant Sveikatos ir
socialinių reikalų komitete parengtus ir rengiamus sprendimų projektus, domėjausi gyventojų
nuomone, įsiklausiau į projektų rengėjų argumentus, kitų komiteto narių nuomonę, pasiūlymus,
siekiau aktyvios diskusijos ir rezultatyvaus darbo sprendžiant aktualius Telšių rajono žmonėms
sveikatos ir socialinius klausimus.

