
                                                                                                                                                                               

 
 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL PRITARIMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  VISUOMENĖS 

SVEIKATOS BIURO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. 1-TS-13 

Anykščiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

19 punktu, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių  rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais, Anykščių rajono savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos 

ataskaitai (pridedama). 

 

 

 

 

 

Meras Sigutis Obelevičius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRITARTA 

 Anykščių rajono savivaldybės tarybos    

 2020 m. sausio 30 d. sprendimu  

                                                                                Nr. 1-TS-13  

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

                   

I SKYRIUS 

BENDROJI INFORMACIJA 

1.1. Įstaigos rekvizitai 
   

1 lentelė. Įstaigos rekvizitai (2019 m. gruodžio 31 d. duomenys) 

PAVADINIMAS: Biudžetinė įstaiga Anykščių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras (toliau – Biuras) 

ADRESAS:         J. Biliūno g. 19, Anykščiai 

TELEFONAS: +370 64047123   

STEIGIMAS:      Įsteigta 2016 m. sausio 4 d. 

STEIGĖJAI:    Anykščių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) 

VEIKLOS POBŪDIS:    Teisės aktų nustatytoms visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijoms vykdyti 

ĮSTAIGOS VADOVAS:   Direktorė – Lina Pagalienė 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS:   14 darbuotojų 

VEIKLOS TERITORIJA: Anykščių miestas ir rajonas 

ĮMONĖS KODAS: 304156341 

BANKO PAVADINIMAS IR 

REKVIZITAI:    

Šiaulių bankas, Anykščių skyrius, LT917182100000142878 

 

1.2. Įstaigos tikslas 

Pagrindinis veiklos tikslas – rūpintis Savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Savivaldybės 

(kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais 

reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų 

sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

1.3. Pagrindinė veikla 

 

●  visuomenės sveikatos stiprinimas Savivaldybės bendruomenėje; 

●  Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas); 

●  pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika Savivaldybėje; 

●  neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė Savivaldybėje; 

●  visuomenės sveikatos programų Savivaldybėje įgyvendinimas; 

●  vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas; 

●  bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; 

● Savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; 

●  kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla. 



Biuro veiklos kryptys: 

1. Visuomenės sveikatos stebėsena – tai tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas 

visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, 

kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. Surinkę išsamią informaciją apie 

gyventojų sveikatos būklę ir ją lemiančius rizikos veiksnius, nustato visuomenės sveikatos problemas 

ir visuomenės sveikatos stiprinimo prioritetus, taip pat remiantis objektyvia informacija planuoja ir 

įgyvendina vietines visuomenės sveikatos stiprinimo ir prevencijos programas. 

2. Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką 

gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų 

visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas. 

3. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra – vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių 

organizavimas ir įgyvendinimas. 

 

1.4. Įstaigos vadovas 
 

Lina Pagalienė įstaigai vadovauja nuo 2016 m. sausio 4 d. Paskyrimo pagrindas – Savivaldybės 

Mero 2015 m. gruodžio 31 d. potvarkis Nr. 1-MP-69. Vykdydama įstaigos vadovo pareigas įstaigos 

vadovė vadovaujasi aktualiais teisės aktais, Biuro nuostatais ir 2019 m. suformuotais tikslais ir 

uždaviniais, remiantis nustatytais 2019 m. valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo vertinimo kriterijais.  

Įstaigos vadovo nuostatos: 

• Sveikatos politikos formavimas visose politikose;  

• Aiškus įstaigos tikslų ir uždavinių planavimas; 

• Efektyvus pavestų funkcijų vykdymas; 

• Aiškių kokybės vertybių turėjimas; 

• Vadovavimas orientuotas į rezultatą; 

• Realus savikritiškas savo gebėjimų ir vaidmens įstaigoje vertinimas; 

• Nuolatinis tobulėjimas; 

• Asmeninė atsakomybė. 

     

II SKYRIUS  

FINANSŲ IR PERSONALO VALDYMAS 

2.1. Įstaigos finansavimo šaltiniai  

 

Pagrindinis Įstaigos finansavimo šaltinis yra Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšos 

(toliau – LR valstybės biudžetas). Kitos lėšos: savivaldybės biudžeto lėšos – projektų veiklai ir iš 

VMI gyventojų skiriamą parama. 



Lėšos visuomenės sveikatos stiprinimui ir visuomenės sveikatos stebėsenai bei mokinių 

sveikatos priežiūrai yra apskaičiuojamos ir paskirstomos pagal Valstybinėms (valstybės perduotoms  

savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo 

metodiką, patvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-932 ,,Dėl 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms 

vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais. 

 

                                 2 lentelė. 2019 m. specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti Anykščių rajone, tūkst. Eur.                                        

 

2.2. Įstaigos darbuotojų skaičius ir įstaigos struktūra 
 

Biuro personalą sudarė: 2019 m. sausio 2 d. – 13, 2019 m. gruodžio 31 d. – 14 darbuotojų. Visi 

darbuotojai dirba pagal neterminuotas darbo sutartis. 

  Per ataskaitinį laikotarpį įdarbinti 3 nauji darbuotojai ir nutrauktos 2 darbo sutartys šalių 

susitarimu. 1 darbuotojas išėjo į nėštumo ir gimdymo atostogas. 

Pagrindinis vadovo uždavinys personalo atžvilgiu – deleguoti darbuotojams įgaliojimus, 

sudaryti sąlygas savarankiškai spręsti pavestus uždavinius, skatinti bendradarbiavimą, motyvuoti, 

gerinti veiklos kokybę.  
 

2.3. Įstaigos darbuotojai dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 

                                             

 3 lentelė. Įstaigos darbuotojai ir jų pareigybių skaičius (2019 m. gruodžio 31 d. duomenys) 

Pareigybės pavadinimas Pareigybės 

lygis 

Pareigybės 

skaičius 

Direktorius  A1 1 

Buhalteris A2 0,5 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės 

sveikatos stiprinimą 

A2 2 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės 

sveikatos stebėseną 

A2 1 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės B 3,245 

Priemonė: Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose 

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo fondas 79,8 

Kitų išlaidų fondas 16,5 

Viso funkcijai: 96,3 

Priemonė: Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną savivaldybėse 

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo fondas 57,8 

Kitų išlaidų fondas 16,3 

Viso funkcijai: 74,1 

Priemonė: Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir 

trumpojo laikotarpių savižudybės prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti 

reikiamo finansavimo planavimą ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetas) 

31,3 

Iš viso valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijoms vykdyti 

201,7 



sveikatos priežiūrą mokykloje 

 

2019 m. sausio 31 d. Tarybos sprendime Nr. 1-TS-18 yra patvirtintas didžiausias leistinas 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus – 11. Buvo užimta 7,745 pareigybės. 

Įstaigoje nepagrindinėse visuomenės sveikatos specialisto pareigose dirbo 8 specialistai iš 14.  

 

2.4. Įstaigos darbuotojų išsilavinimas  

 
 4 lentelė. Įstaigos darbuotojų išsilavinimas 

Lygis, išsilavinimas Darbuotojų skaičius 

Aukštasis universitetinis su magistro laipsniu 2 

Aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu 4 

Aukštasis neuniversitetinis 8 
 

2.5. Įstaigos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo priemonės 

Įstaigos sėkmingos veiklos pagrindas - kompetetingi ir motyvuoti darbuotojai. Įstaigos vadovo 

veiksmai susiję su darbuotojais: 

• Nuolatinio profesinio tobulėjimo užtikrinimas.  

• Darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus užtikrinimas. Darbuotojai žino įstaigos tikslus, 

įstaigos veiklos planą.  

• Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas.  

• Visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokykloje, veiklos plano 

rengimas, kuris yra derinamas su ugdymo įstaigos vadovu.   

• Darbo, orientuoto į rezultatus, organizavimas. Vykdoma nuolatinė darbuotojų veiklos 

kontrolė. Vyksta susitikimai ir pasitarimai su įstaigos darbuotojais bei su kitų įstaigų vadovais ir 

specialistais. 
 

2.6. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 
 

5 lentelė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius 

Pareigybė Trukmė, val. 

Direktorius 125 val. 

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

248 val. 

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos stiprinimą 264 val. 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną ir 

koordinuojantis visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą 

mokyklose, veiklą 

99 val. 

Buhalteris 14 val. 
 

Užtikrinant kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, įstaigoje ypatingas 

dėmesys yra skiriamas darbuotojų profesinei kompetencijai.  2019 m. kvalifikaciją tobulino 100 proc. 

įstaigos darbuotojų, iš viso 750 val. Vidutiniškai 1 įstaigos darbuotojas kvalifikaciją kėlė 57 val. 



Galimybių sudarymas ir darbuotojų skatinimas tobulinti profesinius įgūdžius – viena iš 

pagrindinių darbuotojų skatinimo priemonių ir prievolė užtikrinti darbuotojų kompetenciją, siekiant 

geriausių rezultatų. Svarbus bendradarbiavimo plėtojimas su kitomis įstaigomis. Komandinis darbas 

yra įstaigos kasdienės veiklos pagrindas. Įstaigoje skatinamos darbuotojų iniciatyvos, galimybės 

panaudoti žinias bei sugebėjimus. 

 

2.7. Įstaigos darbuotojų atlyginimai 

 
6 lentelė. Darbo užmokesčio metų vidurkis 

Pareigybės pavadinimas 
Pareigybės 

lygis 

Priskaitomas 

mėnesio 

vidutinis 

darbo 

užmokestis, 

Eur 

Finansavimo 

šaltinis 

Direktorius A1 * 
LR valstybės 

biudžetas 

Buhalteris A2 * 
LR valstybės 

biudžetas 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos stiprinimą 
A2 1280,20 

LR valstybės 

biudžetas 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos stebėseną 
A2 1280,20 

LR valstybės 

biudžetas 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje 
B 1126,40 

LR valstybės 

biudžetas 
 

*Vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų 

ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu. 
 

 

III SKYRIUS 

TURTO VALDYMAS 

3.1. Įstaigos nekilnojamas turtas 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 31 663 Eur. Visas 

kitas ilgalaikis turtas yra perduotas iš Savivaldybės ir iš valstybės biudžetų. 

3.2. Įstaigos nekilnojamojo turto, valdomo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais ūkinę 

priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina 

2019 m. įstaiga pagal panaudą negavo nekilnojamojo turto.    

 

IV SKYRIUS 

DOKUMENTŲ VALDYMAS 
 

Įstaigos dokumentai valdomi vadovaujantis Biuro 2019 m. dokumentacijos planu 

(Savivaldybės administracija, suderinta 2019-11-07). 

 

4.1. Įstaigos dokumentų apyvarta 



                 

     7 lentelė. Įstaigos dokumentų apyvarta 

Dokumento pavadinimas Vienetai 

Siunčiami raštai, iš viso  (El. paštu/“Kontora“) 121 (73/48) 

Gaunami raštai, iš viso (El. paštu/“Kontora“) 119 (83/36) 

Sutartys 51 

Įsakymai veiklos klausimais  58 

Įsakymai personalo klausimais 12 

Įsakymai dėl kasmetinių, nemokamų, mokymosi ir kitų atostogų, 

komandiruočių, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko  

29 

 

V SKYRIUS 

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS 

5.1. Įstaigos vykdytų viešųjų paslaugų, prekių pirkimų skaičius ir vertė 

Įstaigos viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Biuro supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklėmis, patvirtintomis Biuro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-8 ,,Dėl Anykščių 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

patvirtinimo“   

Įstaiga 2019 m. vykdė mažos vertės prekių ir paslaugų pirkimus.                                    

 

  8 lentelė. Viešųjų paslaugų bei prekių pirkimai 

Viešųjų paslaugų, prekių pirkimų skaičius, 

vnt. 

Viešųjų paslaugų, prekių pirkimų vertė, 

Eur 

25 52510 

 

VI SKYRIUS  

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

6.1. Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius įstaigoje 

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo penkiolika kompiuterių darbo vietų. 6 kompiuteriai - 

nešiojami.  

11 kompiuterių yra skirti Savivaldybės mokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos 

specialistų darbui su Vaikų sveikatos stebėsenos informacine sistema mokyklinio ugdymo įstaigose, 

ir tvarkyti mokinių, lankančių mokyklinio ugdymo įstaigas, duomenis Vaikų sveikatos stebėsenos 

informacinėje sistemoje; įgyti pagal Panaudos sutartį su Higienos institutu, vykdant 2009–2014 m. 

Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ 

projektą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos 

būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“. 

4 kompiuteriai yra numatyti Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos 

specialistų darbui su Vaikų sveikatos stebėsenos informacine sistema ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, ir tvarkyti mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, duomenis Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinėje sistemoje; įsigyti pagal Panaudos sutartį su Higienos institutu, vykdant 



2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės 

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir 

nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės 

gerinimas“ vykdomo projektą Nr. 08.4.2.-ESFA-V-622-01-0010 „Vaikų sveikatos stebėsenos 

informacinės sistemos plėtra ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“. 

         Įstaigoje darbui atlikti ir spausdinimo paslaugoms teikti naudojami 3 spausdintuvai iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų ir vienas spausdintuvas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 

 

6.2. Išlaidos susijusios su informacinėmis technologijomis 

                                                                                                           
9 lentelė. Informacinių technologijų išlaidos 

Išlaidų pavadinimas Suma Eur, per metus 

Programos „FinNet“ priežiūra 174,24 

Interneto paslaugos 242,43 

Dokumentų valdymo sistema „Kontora“ 290,40 

Buhalterinė programa „Stekas“ 798,60 

Kompiuterinės įrangos priežiūra ir remontas - 

Iš viso:  1505,67 

 

VII SKYRIUS  

PROGRAMOS, PROJEKTŲ VALDYMAS IR VYKDOMA VEIKLA 

7.1. Įstaigos parengti ir įgyvendinti projektai    

                                                                 

 10 lentelė. Parengti ir įgyvendinti projektai 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Auditorija 

Dalyvių 

skaičius 

(unikalūs) 

Projekto 

finansavimo šaltinis 

Panaudota 

suma, 

eurais 

1. ,,Sveikas maistas - 

kūnui vaistas“ - 

sveikatai palankios 

mitybos planų 

sudarymas 

Vyresni kaip 18 m. 

Savivaldybės 

gyventojai.  

Naudos 

gavėjų 

skaičius - 

20 772 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos/ 

Įstaigos lėšos 

864/ 

936 

2.  

„Sveikos gyvensenos 

skatinimas Anykščių 

rajono savivaldybėje“ 

 

Savivaldybei 

pavaldžių įstaigų 

darbuotojai ir 

bendrojo ugdymo 

mokymo įstaigų 

mokiniai 

1099 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšos/ 

Lietuvos Respublikos 

Valstybės biudžeto 

lėšos/ 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

102442,23/ 

9033,54/ 

9044,51 

 

7.1.1. „Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje“  Nr. 08.4.2-

ESFA-R-630-91-0007 (toliau – Projektas), finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 

(arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų 



investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.  

Projekto vykdymo data: 2018 m. liepos 31 d. - 2021 m. sausio 25 d. 

Projekto vykdytojas: Biuras. 

Projekto vadovas: Biuro direktorė Lina Pagalienė. 

Projekto partneris: Savivaldybės administracija. 

Projekto tikslas – padidinti Savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumą, diegti pozityvius 

sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Projekto uždavinys – įgyvendinti sveikatos ugdymo priemones, organizuojant veiklas, skirtas 

informuoti ir šviesti tikslinių grupių asmenis, sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų prevencijos, 

sveikos gyvensenos skatinimo temomis. 

Didžiausios su sveikata susijusios probleminės sritys Savivaldybėje, kurių rodikliai 2007–2011 

m. viršijo Lietuvos vidurkį daugiau kaip 20 proc. ir patenka į tikslinių savivaldybių teritoriją, išlieka 

padidintas susirgimų ir mirtingumo skaičius nuo kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų 

kraujotakos ligų bei traumų ir nelaimingų atsitikimų* 

* Šie teiginiai grindžiami remiantis Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 3 priedo 

„Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių 

mažinimo krypties aprašas“, 4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos 

sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“, 5 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo 

galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties aprašas“. 

Projekto tikslinė grupė: Savivaldybės gyventojai, vaikai iki 18 m. 

Iki 2019 m. gruodžio 31 d. įvykdyta: iš viso 256 renginiai, unikalių dalyvių iš viso: 1099. 

Iš jų: 60 fizinio aktyvumo skatinimo akcijų („Joga“, „Zumba“, „Mankšta darbo vietoje“) Anykščių 

rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojams ir Anykščių rajono gyventojams – akcijose 

dalyvavo 661 dalyvis, 40 sveikatingumo mokymo seminarų (4 paskaitų ciklas) Anykščių rajono 

gyventojams, seminaruose dalyvavo – 217 dalyvių, 1 sveikos gyvensenos elgsenos pagrindų 

formavimo stovykla suaugusiems – dalyvavo 20 dalyvių. 152 sveikatingumo mokymo seminarai 

mokiniams (8 paskaitų ciklai) – 465 dalyviai, buvo suorganizuotos 3 sveikos gyvensenos elgsenos 

pagrindų formavimo stovyklos vaikams, kuriose dalyvavo 60 dalyvių. 

Projekto įgyvendinimo kliūtys/galima rizika: renginiuose dalyvaujančių mokinių iki 14 m., 

tėvų/globėjų atsisakymas užpildyti Projekto dalyvio apklausos anketą/nepasiektas unikalus dalyvių 

skaičius – 2100, numatytas iki Projekto įgyvendinimo pabaigos. 

7.1.2. „Sveikas maistas – kūnui vaistas“ – sveikatai palankios mitybos planų sudarymas“ 

pagal Savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano priemonės Nr. 4.1.3.03. Naujas projektas. 

Projekto vykdymo data: 2019 m. liepos 1 d. – gruodžio 31 d. 



Projekto vykdytojas: Biuras.  

Projekto vadovas: Biuro direktorė Lina Pagalienė. 

Projekto tikslas – skatinti Savivaldybės gyventojus rūpintis savo sveikata, išsiugdyti sveikatai 

palankios mitybos įgūdžius siekiant geresnės gyvenimo kokybės. 

Projekto esmė – išmokyti Savivaldybės gyventojus maitintis subalansuotai ir teisingai, išugdyti 

sveikos mitybos principus. Sveikatai palankūs mitybos planais padės žmonėms suprasti, jog tik 

reguliarus valgymas, tinkamos maisto porcijos ir subalansuotas maistas yra būdas užkirsti kelią 

įvairioms ligoms ir sveikatos negalavimams atsirasti. Tinkamas maisto pasirinkimas – puikios 

savijautos garantas! 

Projekto tikslinė grupė ir tiesioginių naudos gavėjų skaičius: vyresni kaip 18 m. Savivaldybės 

gyventojai, numatomas naudos gavėjų skaičius – 20 772.  

 

7.2. Įstaigos dalyvavimas projektuose partnerio teisėmis 

7.2.1.  Ažuožerių moterų veiklos klubas „Sveikatos kodas – sveika gyvensena“. Vyko 

edukacinė pamoka, pirmos pagalbos teikimas, kūno sudėties analizė, sveikos mitybos 

rekomendacijos, judriosios estafetės.  Tiesioginė nauda: susitikimuose – paskaitose dalyvavo 40 

dalyvių. 

7.2.2. Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos alkoholio, tabako, narkotikų ir 

kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Nemeskim kelio dėl takelio“. 

Paskaitos apie alkoholio, rūkymo, narkotikų vartojimo žalą sveikatai. Tiesioginė nauda: paskaitose 

dalyvavo 50 dalyvių.  

7.2.3. VŠĮ „Auto moto group“ projekto vaikų ir jaunimo stovykloje „Pažinkime vieni kitus 

2019“. 2018 m. projektas paskatintas Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos nusikaltimų 

ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurse. 

Vykdytos sveikatinimo veiklos: sveiko gyvenimo būdo ugdymas, paskaitos – užsiėmimai apie 

alkoholio, rūkymo, narkotikų vartojimo žalą sveikatai, sveikos mitybos įpročių formavimas, 

šiaurietiško ėjimo užsiėmimai. Tiesioginė nauda: stovykloje dalyvavo 40 dalyvių. 

7.2.4. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro projekte „Kompleksiškai teikiamos 

paslaugos šeimoms Anykščių rajono savivaldybėje“. Vykdytos sveikatinimo veiklos: paskaitos- 

užsiėmimai apie fizinio aktyvumo naudą, gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

prevenciją. Tiesioginė nauda: veiklose dalyvavo 50 dalyvių. 

7.2.5. UAB „Utenos deratizacija“ projekte „Dezinsekcija (blusų ir utėlių naikinimas) 

mokyklose, socialinės rizikos ir socialinių paslaugų gavėjų šeimų namuose“. Tiesioginė nauda: visose 

ugdymo įstaigose vykdyta pedikuliozės profilaktika ir kontrolė, pagal poreikį teiktos dezinfekcinės 

priemonės. 



7.2.6. Anykščių rajono Viešintų pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro projektas „Noriu 

augti sveikas“. Vykdytos sveikatinimo veiklos: paskaitos-užsiėmimai apie fizinio aktyvumo naudą, 

sveikatai palankios mitybos naudą organizmui. Tiesioginė nauda: veiklose dalyvavo 40 dalyvių. 

 

7.3. Įstaigos vykdytos veiklos 

7.3.1. Visuomenės sveikatos priežiūra Savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose             

                                                                                                                    
11 lentelė. Renginių ir leidinių skaičius ugdymo įstaigose  

Eil. 

Nr. 

Temos Paskaitos, 

pamokos, 

diskusijos 

Leidiniai 

(stendai, 

plakatai, 

lankstinukai, 

atmintinės) 

Konkursai, 

viktorinos, 

kt. 

renginiai 

1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji 

sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 

klausimai 

70 1736 10 

2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija 96 980 4 

3. Fizinis aktyvumas 252 663 32 

4. Psichikos sveikata (smurto, patyčių prevencija, 

streso kontrolė ir kt.) 
23 1019 7 

5. Aplinkos sveikata 27 466 8 

6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo 

prevencija 
54 1030 5 

7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai 

plintančių ligų prevencija 
19 258 2 

8. Tuberkuliozės profilaktika 17 435 2 

9. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 165 2066 4 

10. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 56 1645 4 

11. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 4 81 0 

12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 64 549 1 

13. Onkologinių ligų profilaktika 2 50 0 

14. Kitos 33 295 4 

Iš viso: 882 11273 83 

                                                                                                   
12 lentelė. Renginių temos, kiekis ir dalyvių skaičius Anykščių rajono ugdymo įstaigose. 

Eil. 

Nr. 

Renginių temos Rengin

ių 

kiekis 

Dalyvių 

skaičius 

Lektorius/ 

atsakingas 

asmuo 

1.  Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 

80 2008 Biuro 

specialistai 

Pamoka-diskusija: „Antibiotikai veiksmingi bet 

virusams naikinti nereikalingi!”; “Ekranų žala”; 

“Ką žinome apie antibiotikus?”; “Erkės”; “Aš 

sveikas ir greitas”; “Žmogaus kūno sandara”; “Ar 

mokate išsaugoti sveikas akis” 

Pokalbis: “Mano organizmas”; “Antibiotikus 

vartok atsakingai” 

Šventės: “Sporto šventė”; “Šeimų šventė” 

Konkursas: “Atvėrus sveikatos skrynią”; 

“Sveikata-brangiausias turtas” 



Akcija: “Darom”; “Judumo savaitė” 

Paskaita: “Langas į pasaulį” 

2.  Sveika mityba ir nutukimo prevencija 100 2089 Biuro 

specialistai Pamoka-diskusija: „Priešpiečių dėžutė“; 

„Pasaulinė mitybos diena“; „Sveikos mitybos 

lėkštė“; „Ąžuolo mankštelė“; „Vandenį gerti 

sveika“; „Vandens paslaptys“; „Vandens diena“; 

„Pilnas grūdas“; „Europos sveikos mitybos diena“; 

„Ar pažįsti vaisius ir daržoves“; „Vitaminai“; „Kas 

įšoko į mišrainę“; „Arbatos magija“; „Meškutis nori 

valgyti“ 

Paskaita: „Sveikas maistas-sveikas aš“; „Gardu 

kaip du medu“; „Greito maisto įtaka augančio vaiko 

sveikatai“ 

Edukacija: „Sveika, skani pačių užaugintų 

daržovių sriuba“; „Sėjame daržoves“; „Žalioji 

palangė“; „Kalėdiniai sausainukai“ 

3.  Fizinis aktyvumas 284 6030 Biuro 

specialistai 

Veikla: „Rudeninis krosas“; „Pasaulinės sveikatos 

dienos žygis su dviračiais“; „Mažųjų žaidynės“; 

„Šaltis sportui nebaisus“; „Kvadrato, krepšinio, 

futbolo varžybos“; „Sportas, sportas-tai jėga“; 

„Rytinė mankšta“; „Aš, mama ir tėtis-mūsų 

sportiška šeima“; „Kamuolio diena“; „Sportuojantis 

koridorius“ 

Paskaita: „Fizinio aktyvumo svarba“; „Judėkime ir 

būsime sveikesni“ 

Šventė: „Jei nori būti sveikas, tai judėk“; 

„Sportuoja visa šeima“ 

   

4.  Psichikos sveikata 30 1545 Biuro 

specialistai 

Pamoka-diskusija: „Šypsenų diena“; „Kaip padėti 

sau?“; „Psichologinė sveikata“; „Streso kontrolė“; 

„Emocijos“; „Gegužė-mėnuo be smurto“; 

„Jausmai“ 

Edukacija: „Savaitė be patyčių“; „Apkabink 

draugą“ 

Piešinių paroda: „Mano jausmai“; „Šypt saulute, 

tu aukštai“ 

   

5.  Aplinkos sveikata 35 1533  

Pamoka-diskusija: „Kada saulė draugas, o kada 

priešas?“; „Aš ir mano aplinka“ 

Paskaita: „Karščio ir saulės smūgis“; „Apsaugos 

priemonės“ 

Edukacija: „Paukščių sugrįžimas“ 

   

6.  Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo 

prevencija 

59 1278 Biuro 

specialistai 

Konkursas: „Mano pasaulis be tabako“ 

Pamoka-diskusija: „Ankstyvoji intervencija“; 

„Elektroninių cigarečių žala organizmui“; „Žalingi 

   



įpročiai“; „Narkotikų ir alkoholio žala“; „Geriau 

obuolys nei cigaretė“ 

Paskaita: „Vaisiaus alkoholinis sindromas“‘ 

„Rūkymas“ 

Pokalbis: „Alkoholio žala“ 

7.  Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių 

ligų prevencija 

21 410 Biuro 

specialistai 

Pokalbis: „Tarp mūsų mergaičių“ 

Pamoka-diskusija: „AIDS ir LPL prevencija“ 

Protmūšis: „AIDS-geriau žinoti“; „Brendimas“ 

Paskaita: „Ar mama atrodo kitaip, negu tėtis?“ 

   

8.  Tuberkuliozės profilaktika 19 446 Biuro 

specialistai 

Paskaita: „ABC apie TB“; „Tuberkuliozės istorija“    

9.  Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 169 4554 Biuro 

specialistai Pamoka-diskusija: „Švarios rankytės-sveiki 

vaikučiai“; „Asmens higienos šalyje“; „Tymai. 

Kokia tai liga?“; „Kodėl sergant peršalimo ligomis 

kyla temperatūra?“; „Gripas-man nebaisus“; 

„Mikrobai“; „Peršalimas ir gripas“ 

Pokalbis: „Asmens higiena“; „Baciloms ne“ 

Paskaita: „Pedikuliozė“ 

Konkursas: „Švarių rankų šokis“ 

10.  Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 50 1571 Biuro 

specialistai 

Pamoka-diskusija: „Švarūs dantukai-sveiki 

dantukai“; „Kas man valo dantukus“; „Susitikimas 

su gerąja dantukų fėja“ 

Paskaita: „Dantukai“; „Valau dantukus“; „Dantis 

valyti būtina“ 

   

11.  Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 4 100 Biuro 

specialistai 

Pamoka-diskusija: „Sveika širdis-sveikas aš“; 

„Mano širdelė pilna meilės“ 

   

12.  Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 65 1730 Biuro 

specialistai 

 
Pamoka-diskusija: „Saugios žiemos atostogos“; 

„Saugus elgesys vandenyje ir prie vandens“; 

„Apsauginio šalmo svarba“; „Pirma pagalba“; 

„Saugi vasara“ 

Paskaita: „Vandeny būk atsargus-tu ne žuvis, o tik 

žmogus“; „Saugaus eismo ABC“; „Vasaros 

traumos“ 

13.  Onkologinių ligų profilaktika 2 50 Biuro 

specialistai 

14.  Kitos 37 955 Biuro 

specialistai, 

lektorė R. 

Pekarskienė  

Akcija: „Kiek sveria mano kuprinė?“; „Mano 

kuprinėje reikalingiausi daiktai“ 

Paskaita: „Ko verta donorystės dovana?“; „Erkinis 

encefalitas ir Laimo liga“; „Skiepų reikšmė“ 

Pokalbis: „Vaistas-ne saldainis“ 

Protmūšis: „Žemės diena“ 
  



7.3.2. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos: visuomenės sveikatos stiprinimas ir 

stebėsena 

13 lentelė. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai                                                                                                            

Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1. Renginys 1 Sveikatos žinių 

stotelė  

Savivaldybės 

gyventojai 

500 Biuro 

specialistai 

2.  Renginys 7 Keliaujanti 

sveikatos žinių 

stotelė 

Savivaldybės 

seniūnijų 

gyventojai 

310 Biuro 

specialistai 

3.  Paskaita 1 „Sveikai leidžiu 

vasarą“ 

Anykščių vaikų ir 

jaunimo 

užimtumo centras 

20 Biuro 

specialistai 

 

4. Stovykla 

ES 

(projektas) 

1  

 

Suaugusiųjų 

sveikatinimo 

stovykla  

Savivaldybės 

gyventojai 

20 L. Misiukonienė, 

G. Kazilionis 

Iš viso: 10  850  

                                                                                                                            
14 lentelė. Sveika mityba ir nutukimo prevencija                                                                          

Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1.  Paskaita 1 Vaisius ir 

daržoves 

valgyti sveika 

Anykščių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centro   

gyventojai 

30 Biuro specialistai 

 

2.  Konsultacijos 3 Kūno sudėties 

analizės 

tyrimas. 

Sveikatai 

palankios 

mitybos 

konsultacijos.  

Savivaldybės 

gyventojai 

 

85 Biuro specialistai 

 

3.  Tyrimai 2 Išsitirk kokį 

vandenį geri! 

Savivaldybės 

gyventojai 

20 Nacionalinė 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

laboratorija, 

Biuro specialistai 

4. Paskaita 1 Maitinkis 

tinkamai – busi 

sveikas! 

Savivaldybės 

gyventojai 

30 Biuro specialistai 

 

5. Paskaita- 

konsultacija 

7 Sveikatai 

palanki mityba. 

Kūno sudėties 

analizė 

Savivaldybės 

gyventojai 

200 Biuro specialistai 

 

6. Paskaita 

(ES 

projektas)  

1 Sveikos 

mitybos 

pagrindai 

Savivaldybės 

gyventojai 

20 L. Misiukonienė, 

G. Kazilionis 

7. Konkursas 1 „Auginu 

daržoves“ 

Savivaldybės 

gyventojai 

7 Biuro specialistai 

 



8. Paskaita 

(ES 

projektas) 

10 Sveikos 

mitybos svarba 

Savivaldybės 

gyventojai 

217 Dietistės 

G. Velikytė, J. 

Morozovaitė.  

Iš viso: 26  609  

 
                                                                                                                         15 lentelė. Fizinis aktyvumas                                                                                    

Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1.  Mankšta  58 Sveikatingumo 

mankštos 

Savivaldybės 

gyventojai 

2900 Mankštų 

instruktorė 

S. Karpavičienė 

2.  Mokymai 15 Šiaurietiškojo 

ėjimo 

mokymai 

Savivaldybės 

gyventojai 

181 Biuro specialistai 

 

3.  Mankštos 35 Funkcinės 

treniruotės 

Savivaldybės 

gyventojai 

630 Trenerė R. 

Sindikaitė 

4.  Paskaita – 

mokymai 

(ES 

projektas)  

20 Mankšta darbo 

vietoje 

Savivaldybės 

gyventojai 

226 Kineziterapeutė 

G. Danušytė 

5.  Renginys 1 Judėjimo 

sveikatos labui 

diena 

Savivaldybės 

gyventojai 

50 Biuro specialistai, 

mankštų 

instruktorė 

S. Karpavičienė 

6.  Paskaita -

mokymai 

1 „Šiaurietiškojo 

ėjimo nauda“, 

šiaurietiškojo 

ėjimo mokymai 

Burbiškio  

bendruomenė 

15 Biuro specialistai 

 

7.  Renginys 1 Šiaurietiškojo 

ėjimo žygis  

Savivaldybės 

gyventojai 

35 Biuro specialistai 

ir Anykščių 

regioninio parko 

direkcijos 

specialistė 

8.  Paskaita -

mokymai 

1 „Šiaurietiškojo 

ėjimo nauda“, 

šiaurietiškojo 

ėjimo mokymai 

Svėdasų  

bendruomenė 

20 Biuro specialistai 

 

9.  Akcija 1 10000 žingsnių 

iššūkis tau! 

Savivaldybės 

gyventojai 

9 Biuro specialistai 

 

10.  Renginys 1 
„Šeimos diena 

2019” 

Savivaldybės 

gyventojai 

50 Viešoji įstaiga 

„Sveikatos oazė”, 

Biuro specialistai 

11.  Mankšta 

(ES 

projektas) 

20 Fizinio 

aktyvumo veikla 

‚Zumba“ 

Savivaldybės 

gyventojai 

223 Trenerė J. 

Vitkovskaja 

12.  Mankšta 

(ES 

projektas) 

20 Fizinio 

aktyvumo veikla 

„Joga“ 

Savivaldybės 

gyventojai 

212 V. Zlatkutė 

13.  Konkursas  1 „Mano aktyvi 

vasara“ 

Savivaldybės 

gyventojai 

11 Biuro specialistai 

 

14.  Renginys 1 Tarptautinė 

jaunimo diena 

Savivaldybės 

gyventojai 

60 Biuro specialistai 

 



15.  Mankšta 

(ES 

projektas) 

1 Ko mus moko 

kovos menai? 

Taisyklingos 

mankštos judesio 

elementai 

Savivaldybės 

gyventojai 

20  G. Kazilionis 

16.  Mankšta 1 
Fizinio 

aktyvumo 

užsiėmimai, 

estafetės 

Anykščių 

vaikų ir 

jaunimo 

užimtumo 

centras 

30 Biuro specialistai 

 

17.  Paskaita -

mokymai 

1 „Šiaurietiškojo 

ėjimo nauda“, 

šiaurietiškojo 

ėjimo mokymai 

Levaniškio 

bendruomenė 

15 Biuro specialistai 

 

18.  Akcija 7 Šiaurietiškuoju 

ėjimu į darbą 

Savivaldybės 

gyventojai 

70 Biuro specialistai 

 

19.  Mankšta 

(ES 

projektas) 

4 Sveikatingumo 

aktyvi mankšta 

Savivaldybės 

gyventojai 

40 Kineziterapeutas 

R. Norvaišas 

Iš viso: 190  4797  

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

Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1.  Konkursa

s 

1 „Aš laimingas kai“ Savivaldybės 

gyventojai 

10 Biuro 

specialistai 

2.  Paskaita 1 Kas yra laimė? 

 

Anykščių 

rajono šeimos 

ir vaiko 

gerovės 

centras 

30 Biuro 

specialistai 

 

3.  Mokymai 10 Streso ir emocijų 

valdymo mokymai 

Savivaldybės 

įmonių 

darbuotojai 

291 Psichologas A. 

Kaluginas, 

profesinės 

sveikatos 

specialistė J. 

Birbalienė 

4.  Konsultac

ija 

6 Streso lygio 

matavimas. Nerimo ir 

depresijos įvertinimo 

klausimyno atlikimas 

Savivaldybės 

seniūnijų 

gyventojai  

99 Biuro 

specialistai 

 

5.  Paskaita 

(ES 

projektas) 

1 „Bendradarbiavimo 

nauda siekiant 

užsibrėžtų tikslų 

Savivaldybės 

gyventojai 

20 L. 

Misiukonienė 

G. Kazilionis 

6.  Renginys 1 Savižudybių 

prevencijos diena –

Dviračių žygis, 

meditacinė joga 

Savivaldybės 

gyventojai 

50 Biuro 

specialistai, 

V. Zlatkutė 

7.  Paskaita 

(ES 

projektas) 

10 Dvasinė sveikata, 

psichinė sveikata, 

streso valdymas 

Savivaldybės 

gyventojai 

217 Psichologė J. 

Juknienė 



8.  Renginys 1 Rūpinkimės psichine 

sveikata 

Savivaldybės 

gyventojai 

60 Biuro 

specialistai 

 

9.  Mokymai 5 Psichikos 

kompetencijų 

didinimas įstaigos 

darbuotojams 

Savivaldybės 

įstaigų 

darbuotojai 

90 Psichologas A. 

Kaluginas, 

profesinės 

sveikatos 

specialistė J. 

Birbalienė 

10.  Paskaita 1 Žodinė savigyna Mokytojai 30 V. 

Chmielevski 

11.  Mokymai 2 Savižudybių 

prevencijos mokymai 

„Safe TALK“ 

Savivaldybės 

įstaigų 

darbuotojai 

70 V. 

Liaudanskienė

, V. 

Juškevičiutė 

Iš viso: 39  967  
 

                                                                                                                      17 lentelė. Aplinkos sveikata                                                                     

Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1. Akcija 1 Sveikatos stotelė 

paplūdimiuose 

Savivaldybės 

gyventojai 

400 Biuro specialistai 

 

2. Renginys 1 Aš saugau gamtą, o 

tu? 

Savivaldybės 

gyventojai  

20 Biuro 

specialistai, 

Anykščių 

regioninio parko 

direkcija 

3.  Akcija 2 Rinkis aplinkai 

draugišką 

transporto priemonę 

dviratį! 

Savivaldybės 

gyventojai 

500 Biuro 

specialistai, 

Anykščių 

dviračių punktai 

Iš viso: 4  920  

                                                                                                                  
18 lentelė. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija                                                                            

Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1. Paskaitos 5 Ankstyvosios 

intervencijos 

programa 

14-21 m. amžiaus 

Savivaldybės 

gyventojai 

35 Biuro 

specialistai 

 

2.  Konsultacijos  187 Priklausomybių 

konsultacijos 

Savivaldybės 

gyventojai 

297 R. Šerelienė, 

Biuro 

specialistai 

3. Akcija 1 „Obuolys vietoj 

cigaretės“ 

Savivaldybės 

gyventojai 

300 Biuro 

specialistai 

Iš viso: 193  632  

                                                                                                                  
19 lentelė. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija                                                                                  

Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1.  Akcija 1 „Mylėk 

atsakingai!” 

Savivaldybės 

gyventojai 

250 Biuro 

specialistai 

Iš viso: 1  250  



 

20 lentelė. Tuberkuliozės profilaktika                                                                                

Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1. Paskaita 5 Tuberkuliozės 

profilaktika 

Savivaldybės 

seniūnijose 

150 Biuro 

specialistai 

2. Paskaita  2 Ką reikia žinoti 

apie tuberkuliozę 

Savivaldybės 

gyventojai 

50 Biuro 

specialistai 

Iš viso: 7  200  
                                                                                                                   

21 lentelė. Užkrečiamosios ligos, asmens higiena                                                                                

Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1. Paskaita 1 Būk švarus gerbk 

save ir kitus!  

Socialinių globos 

namų gyventojai 

50 Biuro 

specialistai 

2. Paskaita 1 Būk švarus gerbk 

save ir kitus! 

Anykščių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centro 

jaunimui 

5 Biuro 

specialistai 

3. Renginys- 

Paskaita 

1 Švarios rankos–gera 

sveikata! 

Antimikrobinis 

atsparumas  

Savivaldybės 

gyventojai 

150 Biuro 

specialistai 

4. Paskaita 1 Antibiotikus vartok 

atsakingai 

Socialinių globos 

namų darbuotojai 

20 Biuro 

specialistai 

5. Protmūšis 1 Ką žinai apie 

peršalimą, gripą ir 

antibiotikus  

Anykščių vaikų ir 

jaunimo užimtumo 

centras 

20 Biuro 

specialistai 

6. Renginys 1 Antibiotikus vartok 

atsakingai 

Savivaldybės 

gyventojai 

100 Biuro 

specialistai 

Iš viso: 6  345  

 

                                                                                                               22 lentelė. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena                                                                            

Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1. Paskaita 1 Burnos 

profilaktika  

Socialinių globos 

namų gyventojai 

100 Biuro 

specialistai 

2. Paskaita 3 Burnos higiena Savivaldybės 

gyventojai 

108 Burnos 

higienistė G. 

Bakulė 

Iš viso: 4  208  
                                                                                                                   

23 lentelė. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika                                                                                       

Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar pavadinimas Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1. Konsultacija 

– Pranešimas 

8 Kraujotakos sistemos 

ligų profilaktika. 

Arterinio 

kraujospūdžio 

matavimas 

Savivaldybės 

gyventojai 

211 Biuro 

specialistai 



2. Renginys 1 Sveikas aš – sveika 

širdis! 

Savivaldybės 

gyventojai 

50 Biuro 

specialistai 

3.  Paskaita 

(ES projekto)  

10 Sveikos gyvensenos 

reikšmė širdies ir 

kraujagyslių ligų 

galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

prevencijai 

Savivaldybės 

gyventojai 

217 J. Fergizas 

Iš viso: 19  478  
                                                                                                                           

24 lentelė. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija                                                                                

Eil. 

Nr. 

Renginio rūšis Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1.  
Paskaita 1 Kaip suteikti 

pirmąją pagalbą? 

Savivaldybės 

gyventojai 

30 Biuro 

specialistai 

2.  
Mokymai 5 Pirmos pagalbos 

mokymai 

Savivaldybės 

gyventojai 

91 Biuro 

specialistai 

3.  
Akcija 2 Saugiai einu ir 

važiuoju dviračiu 

Savivaldybės 

gyventojai 

600 Biuro 

specialistai 

4.  
Paskaita 

(ES projektas)  

10 Traumų 

profilaktika 

Savivaldybės 

gyventojai 

217 G. Barkus 

Iš viso: 18  938  
 

25 lentelė. Onkologinių ligų  prevencija                                                                                                 
Eil. 

Nr. 

Renginio 

rūšis 

Kiekis Tema ar 

pavadinimas 

Auditorija Dalyvių 

skaičius 

Lektorius 

 

1.  Paskaita 1 Onkologinė 

integracija 

Savivaldybės 

gyventojai 

30 D. 

Mačiulienė 

Iš viso: 1  30  
 

7.3.3. Informacinių pranešimų ir straipsnių viešinimas. Lankstinukų, skrajučių, 

plakatų rengimas ir platinimas gyventojams 

 

                                                                   26 lentelė. Informacinių pranešimų, straipsnių ir metodinės medžiagos viešinimas                                                                                               

Eil. Nr. Temos pavadinimas 

Straipsniai, 

pranešimai, 

publikacijos 

periodiniuose 

leidiniuose 

internete (vnt.) 

Atmintinės, 

lankstinukai, 

ir kiti leidiniai 

(vnt.) 

TV ir radijo 

laidos, video 

ir 

audiosiužetai  

Tiražas Tiražas Tiražas 

1.  Sveikatos sauga ir stiprinimas, 

bendrieji sveikos gyvensenos ir 

ligų prevencijos klausimai 

48 7360 18 

2.  Sveika mityba ir nutukimo 

prevencija 

42 3155 4 

3.  Fizinis aktyvumas 62 2758 4 

4.  Psichikos sveikata (smurto, 

savižudybių prevencija, streso 

kontrolė ir kt.) 

41 4290 5 

5.  Aplinkos sveikata 21 2245 2 



6.  Rūkymo, alkoholio ir  narkotikų 

vartojimo prevencija 

31 3404 44 

7.  Lytiškumo ugdymas, AIDS ir 

lytiškai plintančių ligų prevencija 

10 1495 2 

8.  Tuberkuliozės profilaktika 6 2025 2 

9.  Užkrečiamųjų ligų profilaktika, 

asmens higiena 

61 6813 8 

10.  Ėduonies profilaktika ir burnos 

higiena 

9 938 2 

11.  Kraujotakos sistemos ligų 

profilaktika 

18 3230 34 

12.  Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija 

15 2200 4 

13.  Onkologinių ligų profilaktika 13 1815 6 

Iš viso: 377 41728 135 

 

7.3.4. Informacinių TV laidų, video- ir audiosiužetų gyventojams teikimas 

 

Prevencinių programų (parengtų Valstybinės ligonių kasos prie SAM) viešinimas Anykščių 

miesto LED lauko ekrane. 

7.3.5. Apibendrinimas 

7.3.5.1. Nustatytų 2019 m. valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo vertinimo kriterijų įvykdymas: 135 %; 

7.3.5.2. Dalyvauta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos 

Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamento, Higienos instituto, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Lietuvos visuomenės 

sveikatos asociacijos, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos organizuojamuose 

pasitarimuose; 

7.3.5.3. Dalyvauta tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, seminaruose; Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje 

įstaigos vadovė skaitė pranešimą „Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams 

Anykščių rajono savivaldybėje“, pasidalino gerąja praktika dėl psichinės sveikatos stiprinimo veiklų 

vykdymo Lietuvos savivaldybėse; 

7.3.5.4. Dalyvauta URBACT programos projekto „Healthy cities“ vietos paramos grupės 

veikloje. Anykščiai yra projekto – veiksmų tinklo „Sveiki miestai“ dalyvis: pagrindinis projekto 

partneris – Vic (Ispanija), projekto partneriai - Pärnu (Estija), Farkadona (Graikija), Falerna (Italija), 

Anykščiai (Lietuva),  Planning Authority Malta (Malta), Alphen aan den Rijn (Olandija), Loulé 

(Portugalija), Bradford (Didžioji Britanija); 

7.3.5.5. Dalyvauta visuotiniuose jaunimo atstovų rinkimų į Savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybą susirinkimuose, turint sprendžiamojo balso teisę; 



7.3.5.6. Dalyvauta darbo grupėje, rengiant Savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos 

prevencijos programą; 

7.3.5.7.  Plėtotos bendradarbiavimo galimybes. Pasirašytos 7 bendradarbiavimo sutartys; 

7.3.5.8. Organizuoti Judumo savaitės renginius Savivaldybėje; 

7.3.5.9. Vadovas atstovavo Įstaigą šiose sprendimus priimančiose valstybės ir savivaldybės 

lygmens institucijose bei nacionalinių asociacijų veikloje: 

27 lentelė. Dalyvavimas sprendimus priimančiose valstybės ir savivaldybės lygmens institucijose 

Institucijos bei jos darbo grupė, komitetas, komisija, kitas sprendžiamasis arba 

patariamasis organas  

Pareigos 

Lietuvos Respublikos apsaugos ministerija, Nacionalinio savižudybių prevencijos 

veiksmų plano 2019 – 2024 metams strategai  

Narys 

Lietuvos Respublikos apsaugos ministerija, Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–

2023 metų programos Nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupė 

Narys 

Lietuvos Respublikos odontologu rūmai Narys 

Anykščių rajono savivaldybė, Narkotikų kontrolės komisija Narys 

Anykščių rajono savivaldybė, Sporto veiklos projektų vertinimo komisija Narys 

Anykščių rajono savivaldybė, Psichologinių krizių valdymo grupė Narys 

Anykščių rajono savivaldybė, Pagalbos šeimai teikimo, vykdant atvejo vadybą, 

komisija 

Narys 

Anykščių rajono savivaldybė, Strateginio 2019 – 2021 metų veiklos plano priemonės 

Nr. 4.1.2.03 „Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas“  projektų ekspertų 

komisija 

Pirmininkas 

Anykščių rajono savivaldybė, Strateginio 2019–2021 metų veiklos plano priemonės 

Nr. 9.1.2.23 „Gyventojų saugumo stiprinimas“ projektų ekspertų komisija 

Narys 

Anykščių rajono savivaldybė, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje 2020 metų projektų vertinimo komisija  

Narys 

Anykščių rajono savivaldybė, Bendruomenės sveikatos taryba Narys 
 

28 lentelė. Dalyvavimas nacionalinių asociacijų veikloje 

Asociacijos pavadinimas Pareigos 

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, Revizijos komisija Narys 

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija, Visuomenės sveikatos stiprinimo 

paslaugų drabo grupė 

Narys 

 

7.3.5.10. Lyginant 2018 m. ir 2019 m., Savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

įstaigose vykusių renginių skaičius padidėjo nuo 903 iki 965; dalyvių skaičius padidėjo nuo 22 546 

iki 24 299; surengtų paskaitų bei pamokų skaičius padidėjo nuo 822 iki 882; surengtų konkursų bei 

viktorinų  skaičius padidėjo nuo 81 iki 83; 

7.3.5.11. Lyginant 2018 m. ir 2019 m., parengtų ir išplatintų leidinių skaičius Savivaldybės 

ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose padidėjo nuo 10 591 iki 11 273; parengtų ir paviešintų 

straipsnių apie mokinių sveikatos priežiūrą padidėjo nuo 130 iki 138. 2019 m. buvo transliuotas 1 

video siužetas, 2018 m. – 0. Informacinių leidinių rūšių skaičius padidėjo nuo 387 iki 491. Bendras 

informavimo ir viešinimo priemonių skaičius padidėjo nuo 10 721 iki 11 412; 



7.3.5.12. Lyginant 2018 m. ir 2019 m., Savivaldybės gyventojams padidėjo surengtų paskaitų 

skaičius nuo 214 iki 432; surengtų konkursų bei viktorinų  skaičius padidėjo nuo 34 iki 86; 

7.3.5.13. Lyginant 2018 m. ir 2019 m., Savivaldybės gyventojams skirtų leidinių skaičius 

padidėjo nuo 30 333 iki 41 728; parengtų ir išplatintų straipsnių apie visuomenės sveikatos stiprinimą 

skaičius padidėjo nuo 292 iki 377; video siužetų viešinimas padidėjo nuo 64 iki 135. Informacinių 

leidinių rūšių skaičius sumažėjo nuo 363 iki 352. Bendras informavimo ir viešinimo priemonių 

skaičius padidėjo nuo 30 689 iki 42 240; 

7.3.5.14. Lyginant 2018 m. ir 2019 m., Savivaldybės gyventojams skirtų renginių skaičius 

padidėjo nuo 248 iki 518; dalyvių skaičius sumažėjo nuo 11 375 iki 11 224; 

7.3.5.15. Vertinant bendrus visų rodiklių pokyčius 2018–2019 m., visi rodikliai 2019 m. 

padidėjo: paskaitų bei pamokų skaičius nuo 1036 iki 1314; konkursų bei viktorinų skaičius nuo 115 

iki 169; leidinių skaičius nuo 40 924 iki 53 001; straipsnių skaičius nuo 422 iki 515; video siužetų 

skaičius nuo 64 iki 136; informavimo ir viešinimo priemonių skaičius nuo 41 410 iki 53 652; 

informacinių leidinių rūšių skaičius nuo 750 iki 843; renginių skaičius nuo 1151 iki 1483; dalyvių 

skaičius nuo 33 921 iki 35 523. 

                                                

                                                

 

Direktorė                                                                                                                           Lina Pagalienė 


