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PRITARTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-120

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) – Anykščių rajono

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinė įstaiga – juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį,

organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Biuras įsteigtas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. 1-

TS-256 ir veikia pagal tuo pačiu sprendimu patvirtintus nuostatus: Juridinio asmens kodas

304156341, adresas – J. Biliūno g. 19, Anykščiai. Biuro savininkas – Anykščių rajono savivaldybė,

kodas 188774637, adresas – J. Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai. Savininko teises ir pareigas

įgyvendinanti institucija – Anykščių rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti

savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 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.

Pagrindinė Biuro veiklos sritis – LR įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų

savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir

juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje.

          Pagrindinė Biuro veikla:

1. Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje: visuomenės sveikatos

mokymo organizavimas ir vykdymas; visuomenės sveikatos propagavimas; visuomenės, valdymo ir

vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais.

2. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas): visuomenės ir jos grupių

sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos organizavimas ir vykdymas; fizikinių, cheminių,

biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir

vykdymas; socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos

organizavimas ir vykdymas; gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir

vykdymas; sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas; kitų

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena; pagal

kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;

3. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje: visuomenės sveikatai

darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas bei



dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo priemones; organizavimas ir

dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką.

4. Sveikos gyvensenos skatinimas: veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo

profilaktikos, alkoholio vartojimo mažinimo, narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo

prevencijos, fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimo priemones bei kitų sveikos gyvensenos

veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas.

5. Visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas: tikslinių savivaldybės

visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nustatytą

sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių paplitimą; valstybinių visuomenės sveikatos

stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas.

6. Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas: visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių

ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose ir profesinėse mokyklose, veiklos organizavimas ir

koordinavimas; kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.

7. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo

klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas; visuomenės sveikatinimo priemonių

integravimas į kitas veiklos sritis; bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės

sveikatos stiprinimo veiklą; informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams

teikimas.

8. Savivaldybės visuomenės sveikatos vertinimas: vaikų ir visuomenės gyvensenos tyrimai;

stebėsena.

I SKYRIUS

PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS

1. Darbuotojų skaičius ir struktūra: 

2020 m. sausio 1 d. duomenimis, Biure dirbo 13 darbuotojų, o 2020 m. gruodžio 31 d.

duomenimis - 11 darbuotojų. Vienas darbuotojas nuo 2019 m. yra vaiko priežiūros atostogose, kitas

darbuotojas 2020 m. išėjo į nėštumo ir gimdymo atostogas. Su vienu darbuotoju 2020 m. bendru

susitarimu buvo nutraukta darbo sutartis.

6-iems šiuo metu Biure dirbantiems darbuotojams Biuras yra pagrindinė darbovietė, bendras jų

darbo krūvis 5,51 etato. Likę 5 darbuotojai dirba 1,205 etato.

1 lentelė. Biuro darbuotojai ir jų pareigybių skaičius (2020 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 sveikatos priežiūrą 

mokykloje

B 3,335

2. Išsilavinimas ir kvalifikacijos tobulinimas:

2020 m. Biure dirbo 2 darbuotojai, turinys aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro

kvalifikaciniu laipsniu, 4 darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro

kvalifikaciniu laipsniu ir 7 darbuotojai, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

2020 m. kvalifikaciją tobulino 100 proc. Biuro darbuotojų, iš viso 227 val. Vidutiniškai 1

darbuotojas kvalifikaciją kėlė 17,5 val. Darbuotojai kvalifikaciją kėlė įvairiomis temomis:

savižudybių intervencijos metodų, arterinės hipertenzijos aktualijų, vakcinomis valdomų užkrečiamų

ligų aktualijų ir jų profilaktikos, vaikų ir jaunimo sveikatos aktualijų, vaikų traumų prevencijos,

smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos, vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos

aktualijų. Dėl LR paskelbto karantino, Biuro darbuotojai aktyviai dalyvavo nuotoliniuose

mokymuose.

                                                                            2 lentelė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius 2020 m.

Pareigybė Trukmė, val.

Direktorius 29

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje 84

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos stiprinimą 48

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną 46

Buhalteris 20

3. Darbo užmokestis:

3 lentelė. Darbo užmokesčio vidurkis 2020 m.

Pareigybės pavadinimas
Pareigybės

lygis

Priskaitomas

mėnesio

vidutinis darbo

užmokestis,

Eur

Finansavim

o šaltinis

Direktorius A2 *
LR valstybės

biudžetas

Buhalteris A1 *
LR valstybės

biudžetas

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos stiprinimą
A1 1280,20

LR valstybės

biudžetas

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos stebėseną
A1 1280,20

LR valstybės

biudžetas

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 

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.



4. Biuro metinės lėšos:

4 lentelė. Biuro lėšos 2020 m.

VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMAS*

Priemonė Lėšos,

tūkst., Eur
Finansavimo šaltinis

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

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo 

fondas
76,4

LR valstybės

biudžetas

Kitų išlaidų fondas 15,7
LR valstybės

biudžetas

Iš viso funkcijai: 92,1
LR valstybės

biudžetas

Priemonė: Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės

sveikatos stebėseną savivaldybėse

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo 

fondas
56,5

LR valstybės

biudžetas

Kitų išlaidų fondas 15,9
LR valstybės

biudžetas

Iš viso funkcijai: 72,4
LR valstybės

biudžetas

Priemonė: Užtikrinti savižudybių prevencijos 

prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių 

savižudybės prevencijos priemonių ir joms 

įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą

30,6
LR valstybės

biudžetas

PROJEKTAI

Pavadinimas
Lėšos,

tūkst.,

Eur

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su skurdu“ finansuojamas projektas 

„Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių rajono 

savivaldybėje“.

28,9
Europos sąjungos

biudžetas

2,5
LR valstybės

biudžetas

2,7

Anykščių rajono

savivaldybės

biudžetas

COVID-19 PANDEMIJOS PADARININIŲ ŠALINIMAS

Paskirtis
Lėšos,

tūkst.,

Eur

Finansavimo šaltinis

Psichologinių konsultacijų gyventojams apmokėjimas 12,1
LR valstybės

biudžetas

Biuro patirtoms išlaidoms kompensuoti 5,9
LR valstybės

biudžetas
*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.



II SKYRIUS

TURTO VALDYMAS

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšomis

įsigyto Biuro turto likutinė vertė – 17,1 tūkst. Eur. Naujai turto įsigyta nebuvo.

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMAS

Biure naudojama dokumentų valdymo sistema – DVS  „Kontora“.

 IV SKYRIUS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

2020 m. Biure buvo vykdyti tik mažos vertės pirkimai. Iš viso buvo atlikta 120 viešųjų pirkimų,

iš kurių 119 buvo atlikti neskelbiamos apklausos būdu, 1 viešasis pirkimas buvo atliktas skelbiamos

apklausos būdu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Biuro viešieji pirkimai vykdomi

vadovaujantis Biuro supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu,

patvirtintu Biuro direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-39 ,,Dėl viešųjų pirkimų

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

  5 lentelė. Biuro viešieji pirkimai 2020 m.

Kiekis Vertė (eurais)

Viešųjų pirkimų sutartys, 

sudarytos raštu:
33 74333,62

Prekių 1 7500

Paslaugų 32 66833,62

Viešųjų pirkimų sutartys, 

sudarytos žodžiu:
88 12337,50

Prekių 55 8770,48

Paslaugų 33 3567,02

Iš viso atlikta viešųjų 

pirkimų:
121 86671,12

V SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO

INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS

1. Biure per ataskaitinį laikotarpį buvo 15 kompiuterizuotų darbo vietų. 6 kompiuteriai –

nešiojami:

1.1. 11 kompiuterių yra skirti Savivaldybės mokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos

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

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



informacinėje sistemoje; įsigyti 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“;

1.2. 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“.

VI SKYRIUS

VYKDYTA SVEIKATINIMO VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

1. Visuomenės sveikatos stiprinimas ir mokinių sveikatos priežiūra.

1.1. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų

vykdymo veiklos prioritetų ataskaita*:

6 lentelė. Biuro Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020

m. ataskaita

LR SAM

strateginio

veiklos plano

priemonės

pavadinimas /

visuomenės

sveikatos

priežiūros

funkcijos

pavadinimas

Veiklos kryptys
Veiklos vertinimo

kriterijai

Kriterijaus

mato

vienetas

Vertinimo kriterijų reikšmės

Planas

(12

mėn.)

Įvykdym

as

Įvykdy

mo

procentas

I PRIORITETAS. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas

Sukurti 

ankstyvojo 

savižudybių 

atpažinimo ir 

kompleksinės 

pagalbos 

savižudybės 

grėsmę 

patiriantiems 

asmenims teikimo

sistemą (01-01-

05)

1. Ankstyvosios 

intervencijos, skirtos 

nereguliariai 

vartojantiems 

psichoaktyviąsias 

medžiagas ar 

eksperimentuojantiems 

jomis jaunuoliams, 

vykdymas

1.1. Asmenų, baigusių 

programą, dalis

proc. 50 proc. 100 proc. 200 proc.

2. Priklausomybių 

konsultantų paslaugų 

teikimo savivaldybėse 

organizavimas

2.1. Apsilankymų pas 

priklausomybės 

konsultantą skaičius

vnt. 200 474 237 proc.

2.2. Priklausomybių 

konsultavimo paslaugų 

teikimo savivaldybėje 

trukmė valandomis per 

savaitę

val./sav.

8

val./sav.

404

val./met

us

8

val./sav.

366

val./metu

s

91 proc.



2.3. Asmenų, gavusių 

priklausomybių 

konsultavimo 

paslaugas, skaičius

vnt. 50 101 202 proc.

3. Psichikos sveikatos 

kompetencijų didinimas 

įmonių darbuotojams

3.1. Įmonių, kuriose 

įvykdyti psichikos 

sveikatos stiprinimui 

skirti mokymai,  

skaičius

vnt. 2 2 100 proc.

3.2. Dalyvavusių 

darbuotojų psichikos 

sveikatos stiprinimo 

mokymuose skaičius

vnt. 25 38 152 proc.

3.3. Darbuotojų, 

dalyvavusių 

mokymuose, žinių 

psichikos sveikatos 

srityje gerėjimas

proc. 30 proc. 22,6 proc. 75,3 proc.

4. Mokyklų 

bendruomenės gebėjimų 

psichikos sveikatos srityje

stiprinimas – mokymų / 

supervizijų organizavimas

mokyklos bendruomenių 

komandoms

4.1. Mokyklų, kuriose 

įgyvendinta priemonė, 

dalis

proc.
14,28

proc.
7,14 proc. 50 proc.

4.2.  Dalyvių mokymo 

turinio aktualumo ir 

naudingumo vertinimas

proc. 60 proc. 58 proc. 97 proc.

4.3.  Mokymuose 

dalyvavusių mokyklų 

darbuotojų skaičius 

(vnt.)

vnt. 24 12 50 proc.

II PRIORITETAS. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas

Plėtoti sveiką 

gyvenseną ir 

stiprinti mokinių 

sveikatos įgūdžius

ugdymo įstaigose 

(01-01-04) / 

funkcija - 

mokinių 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūra

5. Sveikos mitybos 

organizavimo tobulinimas

ir maisto švaistymo 

mažinimas 

5.1.  Mokyklos, 

įgyvendinusios 

rekomendacijas 

(priemones) dėl 

švediško stalo principo 

diegimo, mažinant 

maisto švaistymą

naujai

įgyvendinusių

skaičius

1 4 400 proc.

Įgyvendinusių

proc.
10 proc. 26,6 proc. 266 proc.

6. Sveikatą stiprinančių 

mokyklų plėtra / 

 priemonės „Aktyvi 

mokykla“ įgyvendinančių

mokyklų plėtra

6.1. Naujai įsijungusių į

Sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklą 

mokyklų skaičius 

vnt. 1 0 0 proc.

6.2. Sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

tinkle dalyvaujančių 

mokyklų skaičius

vnt. 7 6 85,7 proc.

proc.
46,6

proc.
40 proc.

85,80

proc.

6.3. Naujai įsijungusių į

„Aktyvi mokykla“ 

tinklą mokyklų skaičius

vnt. 1 2 200 proc.

7. Supratimo apie 

mikroorganizmų 

atsparumą 

antimikrobinėms 

medžiagoms didinimas

7.1. Mokinių, 

dalyvavusių 

grupiniuose 

užsiėmimuose, dalis

proc. 40 proc. 16 proc. 40 proc.

7.2. Mokinių 

dalyvavusių 

grupiniuose 

užsiėmimuose, žinių 

gerėjimas 

proc. 40 proc. 62 proc. 155 proc.

8. Traumų  ir sužalojimų 

prevencijos skatinimas 

mokyklose

8.1. Užsiėmimuose 

dalyvavusių asmenų 

 skaičius 

vnt. 200 279 140 proc.

Stiprinti sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius 

bendruomenėse 

bei vykdyti 

visuomenės 

sveikatos 

stebėseną 

savivaldybėse 

(01-01-07) / 

9. Gyventojų sveikos 

mitybos įgūdžių 

formavimas, daržovių 

vartojimo skatinimas

9.1. Sveikos mitybos 

grupinių užsiėmimų 

skaičius

vnt. 8 5 63 proc.

9.2. Bendras sveikos 

mitybos grupiniuose 

užsiėmimuose 

dalyvavusių asmenų 

 skaičius

vnt. 80 71 89 proc.

9.3. Gyventojų sveikos 

mitybos žinių gerėjimas
proc. 30 proc. 65,5 proc.

218,3

proc.



funkcija – 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Sveikatai 

palankesnių, „Rakto 

skylutės“ simboliu 

pažymėtų, maisto 

produktų skaičius

vnt. 0 0 0 proc.

10. Traumų ir sužalojimų 

prevencijos skatinimas 

bendruomenėse

10.1. Užsiėmimuose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius

vnt. 60 66 110 proc.

11. Gyventojų fizinio 

aktyvumo skatinimas

11.1. Reguliariuose 

grupiniuose 

užsiėmimuose 

dalyvavusių 18–64 m. 

amžiaus asmenų 

skaičius

vnt. 3000 1558
51,90

proc.

11.2. Reguliarių 

praktinių grupinių 

užsiėmimų  skaičius

vnt. 100 91 91 proc.

11.3. Gyventojų fizinio 

aktyvumo žinių 

gerėjimas 

proc. 40% 26,65%
66,62

proc.

12. Vyresnio amžiaus 

žmonių (65+) fizinio 

aktyvumo skatinimas

12.1. Reguliariuose 

grupiniuose 

užsiėmimuose 

dalyvavusių 65 metų 

amžiaus ir vyresnių 

asmenų skaičius

vnt. 40 28
70,00

proc.

13. Širdies ir kraujagyslių

ligų ir cukrinio diabeto 

rizikos grupių asmenų 

sveikatos stiprinimas ir 

šių ligų prevencija

13.1. Asmenų, baigusių

sveikatos stiprinimo 

programą, skaičius vnt. 19 17
89,47

proc.

14. Supratimo apie 

mikroorganizmų 

atsparumą 

antimikrobinėms 

medžiagoms didinimas

14.1. Asmenų, 

dalyvavusių 

grupiniuose 

užsiėmimuose, 

skirtuose didinti jų 

supratimą apie 

mikroorganizmų 

atsparumo 

antimikrobinėmis 

medžiagomis problemą,

skaičius (išskyrus 

tikslinę grupę –

mokinius, nurodytą 7.1.

p.) 

vnt. 80 82 103 proc.

14.2. Asmenų, 

dalyvavusių 

grupiniuose 

užsiėmimuose, žinių 

gerėjimas

proc. 40 proc. 40,3 proc.
100,75

proc.

15. Burnos higienos 

užsiėmimų organizavimas

tikslinėse grupėse

15.1. Mokinių, 

dalyvavusių burnos 

higienos grupiniuose 

užsiėmimuose, dalis

proc. 46 proc. 19,7 proc. 42,8 proc.

15.2.Asmenų, 

dalyvavusių burnos 

higienos grupiniuose 

užsiėmimuose, skaičius

(Išskyrus tikslinę grupę 

-  mokinius, nurodytą 

15.1 p.)

vnt. 160 122 76 proc.

16. Penktų, septintų ir 

devintų (pirmų 

gimnazijos) klasių 

mokinių gyvensenos 

tyrimas

16.1. Ataskaitos 

parengimas

vnt. 1 1 100 proc.



17.Visuomenės 

raštingumo didinimas 

nėštumo krizių 

atpažinimo valdymo ir 

įveikos klausimais

17.1 Informavimo 

veiksmų  skaičius

vnt. - - -

III PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

Plėtoti sveiką 

gyvenseną ir 

stiprinti mokinių 

sveikatos įgūdžius

ugdymo įstaigose 

18. Visuomenės sveikatos

specialistų, dirbančių 

mokykloje, kvalifikacijos 

kėlimas

18.1. Apmokytų 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro specialistų 

skaičius 

vnt. 9 9 100 proc.

proc.
100

proc.
100 proc. 100 proc.

Stiprinti sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius 

bendruomenėse 

bei vykdyti 

visuomenės 

sveikatos 

stebėseną 

savivaldybėse

19. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro darbuotojų 

 kvalifikacijos kėlimas

19.1. Apmokytų 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro darbuotojų  

skaičius 

vnt. 3 3 100 proc.

proc.
100

proc.
100 proc. 100 proc.

IV PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų veiklos viešinimas

Plėtoti sveiką 

gyvenseną ir 

stiprinti mokinių 

sveikatos įgūdžius

ugdymo įstaigose 

20. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro mokinių 

visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos 

viešinimas

20.1. Informavimo 

veiksmų skaičius

vnt.  300 219 73 proc. 

21. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

veiklos viešinimas

21.1. Informavimo 

veiksmų skaičius

vnt. 200 208 104 proc.

*Veiklos finansuojamos iš LR valstybės biudžeto: 2020 m. specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės

perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

1.2. 2020 m. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros

funkcijų vykdymo vertinimo kriterijų ataskaita, įvykdymas – 91 proc.**:

7 lentelė. Biuro vykdyta veikla 2020 m.

Renginiai Dalyviai Leidiniai

Mokinių

sveikatos

priežiūra

Visuomenės

sveikatos

stiprinimas

Mokinių

sveikatos

priežiūra

Visuomenės

sveikatos

stiprinimas

Mokinių

sveikatos

priežiūra

Visuomenės

sveikatos

stiprinimas

Sveikatos sauga 

ir stiprinimas, 

bendrieji sveikos

gyvensenos ir 

ligų prevencijos 

klausimai

28 14 2413 990 1801 3891

Sveika mityba ir

nutukimo 

prevencija

51 21 1892 828 1061 2518

Fizinis aktyvu-

mas
59 149 2116 2362 946 1544

Psichikos svei

kata (smurto, 

savižudybių 

prevencija, stre-

so kontrolė ir 

13 81 1478 750 800 2468



kt.)

Aplinkos 

sveikata
14 1 764 10 515 1007

Rūkymo, 

alkoholio ir  

narkotikų 

vartojimo 

prevencija

20 4 1129 474 591 1030

Lytiškumo 

ugdymas, AIDS 

ir lytiškai 

plintančių ligų 

prevencija

6 5 325 300 167 1086

Tuberkuliozės 

profilaktika
3 12 235 325 301 1552

Užkrečiamųjų 

ligų profilaktika,

asmens higiena

139 9 3433 207 2355 2964

Ėduonies 

profilaktika ir 

burnos higiena

34 8 1365 122 1688 739

Kraujotakos 

sistemos ligų 

profilaktika

4 8 66 160 275 1615

Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 

prevencija

30 12 1589 207 484 1569

Onkologinių 

ligų profilaktika
4 2 100 70 150 1070

Kitos 13 15 376 1536 220 668

Iš viso: 418 341 17 281 8341 11 354 23721
*Veiklos finansuojamos iš LR valstybės biudžeto lėšų: 2020 m. specialioji tikslinė dotacija valstybinėms

(valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

**Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų

vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-380 ,,Dėl visuomenės sveikatos priemonių siekiant valdyti COVID-19 ligą

(koronaviruso infekciją)“, buvo atidėtas savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomo Valstybinių (valstybės

perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 m. veiklos prioritetų vertinimo

kriterijų reikšmių (pusmečio / metų) plano, patvirtinto LR sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinių (valstybės

perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo priežiūros komisijos 2019 m. gruodžio 30 d. protokolu

Nr. LP-409, kitų veiklų, apimančių visuomenės sveikatos stiprinimo ir mokinių sveikatos priežiūros individualius ar

grupinius užsiėmimus, išskyrus nuotolinėmis priemonėmis vykdomas veiklas, įgyvendinimas karantino laikotarpiu, t. y.

nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 1 d.

2. Visuomenės sveikatos stebėsena.

2.1. Parengtos 6 apžvalgos (viešinamos adresu http://anyksciuvsb.lt/biuro-veiklos-planai/):

 „Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. visuomenės sveikatos

stebėsenos ataskaita“;

 „Mokyklinio amžiaus vaikų sveikata Anykščių rajone 2017–2019 metais“;

 „Sergamumas Anykščių rajone 2017–2019 metais“;

http://anyksciuvsb.lt/biuro-veiklos-planai/


 „Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamų sveikatinimo

veiklų ir informacijos viešinimo apžvalga 2016–2019 metais“;

 „Anykščių rajono sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2016–2019 metais“;

 „Sergamumas tam tikromis infekcinėmis ir parazitų sukeliamomis ligomis Anykščių rajone

2015–2019 metais“.

2.2. Atliktas mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas (suaugusių ir vaikų gyvensenos

tyrimai vykdomi visoje Lietuvoje kas ketverius metus), kurio apibendrinti rezultatai pateikiami 2019

m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje.

3. COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių įgyvendinimas. COVID-19

(koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių įgyvendinimas vykdytas vadovaujantis LR sveikatos

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais

bei Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

3.1. Informacijos sklaida. Biuras visu, LR paskelbto karantino laikotarpiu, visame rajone

rūpinosi informacijos sklaida dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) prevencijos: plakatai,

atmintinės, kita vaizdinė ir tekstinė informacija buvo viešinama Anykščių rajono savivaldybės

įstaigose, įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose, prekybos ir paslaugų teikimo vietose. Per visą

karantino laikotarpį buvo išsiųsta keli šimtai elektroninių laiškų su aktualiausia informacija visoms

suinteresuotoms šalims, parengta 49 skirtingi plakatai bei atmintinės, kurie buvo atspausdinti daugiau

nei 2400 vienetų tiražu. Kiekvieną kartą pasikeitus LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimams, viešinama informacija buvo

keičiama, todėl Anykščių rajono gyventojams ji nuolat buvo atnaujinama, prieinama ir lengvai

suprantama. 

3.2. Profilaktinių priemonių taikymas ugdymo įstaigose. Visuomenės sveikatos specialistai

ugdymo įstaigose rūpinosi informacijos teikimu ugdymo įstaigos aplinkoje bei TAMO platformoje,

organizavo ir vykdė ugdymo įstaigos aplinkos priežiūrą dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos)

plitimo mažinimo: budėjo prie ugdymo įstaigos įėjimo ir kontroliavo, ar visi mokiniai bei mokyklos

darbuotojai įėję į ugdymo įstaigą dezinfekuoja rankas bei dėvi veido apsaugos priemones; kontroliavo

mokinių srautus pagal tam tikroje ugdymo įstaigoje patvirtintus judėjimo krypčių žemėlapius (ar

įeinama / išeinama per tam skirtas duris) bei ar mokiniai leidžia pertraukas tam paskirtose savo

zonose; 2020 m. kovo mėnesį vykdė mokinių lankomumo registraciją siekiant kuo anksčiau nustatytą

galimą COVID-19 (koronaviruso infekcijos) užsikrėtimo atvejį – skambindavo tėvams ir

aiškindavosi vaiko neatvykimo į ugdymo įstaigą priežastis; teikė konsultacijas ugdymo įstaigos

administracijai dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) suvaldymo pagal patvirtintus algoritmus.

3.3. Bendradarbiavimas su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Utenos departamentu. Biuro visuomenės sveikatos specialistai vykdė medicininę-



karantininę kontrolę dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo mažinimo Smėlynės ir

Medumės sienos kirtimo punkte; vykdė atvejų tyrimą; informavo gyventojus apie saviizoliacijos

poreikį, reikalavimus bei kitus aktualius aspektus, susijusius su COVID-19 (koronaviruso infekcija);

konsultavo gyventojus, įstaigas, įmones, nevyriausybines organizacijas, prekybos ir paslaugas

teikiančius asmenis apie COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo mažinimo, prevencines

priemones, teikė informaciją dėl reikalavimų, rekomendacijų. 

3.4. Kitos, COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo mažinimo, prevencines veiklos. Biuro

visuomenės sveikatos specialistai dirbo Anykščių rajono įstaigų darbuotojų ištyrimo greitaisiais

serologiniais testais dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo mažinimo komandoje ir

mobilaus patikros dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) punkto komandoje.

VII SKYRIUS

 PROJEKTŲ,  PROGRAMŲ,  PASLAUGŲ, AKCIJŲ VYKDYMAS

1. Projektai. Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, LR Valstybės

biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų:

1.1. Biuras kartu su Anykščių rajono savivaldybe nuo 2018 m. vykdo projektą „Sveikos

gyvensenos skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-91-0007 (toliau –

Projektas), kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) LR 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“ ir vykdė šias veiklas:

 pirmosios pagalbos užsiėmimai (plačiau: http://anyksciuvsb.lt/pirmosios-pagalbos-teikimo-

seminarai-anyksciu-rajone-2020-metais/), dalyvavo 171 unikalus asmuo;

 grupiniai kūno sudėties ir mitybos plano sudarymo, sveikos mitybos užsiėmimai, dalyvavo

48 unikalūs asmenys;

 grupiniai užsiėmimai apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir nelaimingų atsitikimų

sąsajas, dalyvavo 65 unikalūs dalyviai;

 filmų sveikatinimo temomis peržiūros, dalyvavo 98 unikalūs dalyviai;

 fizinio aktyvumo skatinimo akcijos: pilates užsiėmimuose dalyvavo 216 asmenų;

 sveikatingumo ir aktyvių mankštų užsiėmimuose dalyvavo 180 asmenų;

 streso valdymo grupiniai užsiėmimai, dalyvavo 87 unikalūs dalyviai;

 trijų dienų sveikos gyvensenos elgsenos pagrindų formavimo stovyklos suaugusiems,

dalyvavo 40 unikalių dalyvių.

http://anyksciuvsb.lt/pirmosios-pagalbos-teikimo-seminarai-anyksciu-rajone-2020-metais/
http://anyksciuvsb.lt/pirmosios-pagalbos-teikimo-seminarai-anyksciu-rajone-2020-metais/


Projekto dalyvių skaičius (iki 2020 m. gruodžio 31 d.): 4060, iš jų unikalūs asmenys – 2113.

Pažymėtina, kad Projekte numatytas unikalus dalyvių skaičius iki Projekto įgyvendinimo pabaigos,

t.  y. 2021 m. birželio 30 d. – 2100.

1.2. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 projektas

„Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams

prieinamumo ir kokybės gerinimas“. Bendradarbiaujant su Higienos institutu, Anykščių rajono

savivaldybės visuomenės sveikatos biurui buvo perduoti nešiojami kompiuteriai, skirti tvarkyti vaikų

sveikatos stebėsenos informacinei sistemai.

1.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Visuomenės

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonė „Mokyklų pažangos skatinimas“ –

projektas „Anykščių rajono savivaldybės mokyklų pažangos skatinimas diegiant Vaiko emocinės

gerovės aplinkos (VEGA) modelį“. 

1.4. 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“

priemonė „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo

modelio įdiegimas“ – projektas „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“. 

1.5. 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“

priemonė „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis

priemonėmis“ – projektas „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų

atnaujinimas“. 

1.6. Vykdytos veiklos ugdymo įstaigų projektuose:

1.6.1. Projektas „Nevartok – Pasiek daugiau“ Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje

mokykloje;

1.6.2.Projektas „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ Anykščių rajono Troškūnų Kazio

Inčiūros gimnazijoje, Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje bei Anykščių Antano Baranausko

pagrindinėje mokykloje;

1.6.3.  Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“;

1.6.4.  Projektas „Sveikatiada“ Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“;

1.6.5. Projektas „Mokausi plaukti“ Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto

gimnazijoje;

1.6.6. Projektas „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“ Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijoje;

1.6.7. Projektas „Sveikata visus metus“ Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto

gimnazijoje;



1.6.8. Projektas „Olimpinis mėnuo“ Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto

gimnazijoje;

1.6.9.  Projektas „Rudens keliu“ Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje.

2. Programos. Programos, finansuojamos iš LR valstybės biudžeto lėšų: 2020 m. specialioji

tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos

priežiūros funkcijoms vykdyti:

2.1. Ankstyvosios intervencijos programa. Ši programa yra pagalbos priemonė, skirta

eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką)

jaunuoliams nuo 14–21m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti

suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei

pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti

bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą. Programą sudaro trys dalys: pradinis

pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai,

diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms ir baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas šioje

programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko

minimalios priežiūros priemonė). Programoje dalyvavo 17 asmenų.

2.2. Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo programa. Programa skirta

įmonėms, kuriose yra atliktas psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimas. Mokymų ciklą

sudaro 40 val. Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų tikslas

yra didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją

psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos

rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėje gerinimui. Programoje

dalyvavo 38 asmenys.

2.3. Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje

stiprinimo programa. Programa skirta Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojams. Programos tikslas

yra stiprinti bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimus visuomenės psichikos sveikatos srityje.

Gebėjimų stiprinimo trukmė – 32 valandos. Gebėjimų stiprinimą vykdo komanda, kurią sudaro

psichologas ir socialinis pedagogas. Programoje dalyvavo 12 asmenų.

2.4. Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto

profilaktikai. Programa skirta suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų

ir (arba) cukrinio diabeto rizika. Programos metu užsiėmimus veda ir konsultuoja gydytojas

dietologas, psichologas, gydytojas kardiologas, kineziterapeutas, visuomenės sveikatos specialistas.

Programą sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu taikomi interaktyvūs mokymų

metodai, diskusijos grupėse, sprendžiamos užduotys, aptariami rezultatai, konsultuojama sveikos

gyvensenos klausimais. Programos trukmė – 18 val. Dalyvavo 17 asmenų.



2.5. Nacionalinės burnos sveikatos 2016–2020 metų programa. Šios programos viena iš

įgyvendinimo priemonių yra gerinti gyventojų žinias apie burnos higienos profilaktiką. Burnos

higienos užsiėmimai organizuojami tikslinėms grupėms. Šiuos užsiėmimus veda burnos higienistas.

Dalyvavo 122 asmenys.

2.6. Psichinės sveikatos stiprinimo programa „Mamų ratas“. Ši programa yra skirta mamoms,

auginančioms vaikus iki 2 metų. Programą sudaro suderintas 10 užsiėmimų ciklas. Paskaitas ir

užsiėmimus veda kompetentingi lektoriai ir visuomenės sveikatos specialistai. Dalyvavo 11 dalyvių.

3. Paslaugos. Teikiamos paslaugos finansuojamos iš LR valstybės biudžeto lėšų (2020 m.

specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės

sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti) arba yra mokamos:

Finansuojamos:

3.1. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas. Individualios bei grupinės

psichologų konsultacijos vykdomos pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d.

įsakymu Nr. V-1733 patvirtintą „Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų

teikimo tvarkos aprašą“. Paslaugos teikiamos suaugusiems ir vaikams iki 16 m. 2020-10-19 - 2020-

12-31 laikotarpiu paslaugą gavusių asmenų skaičius 455 (iš jų 398 anonimiškai ir 57 neanonimiškos

paslaugos).

3.2. Priklausomybės prevencija – priklausomybės konsultanto paslauga: Individualios

priklausomybės konsultacijos teikiamos priklausomybių turintiems asmenims ir (ar) priklausomybių

turinčių asmenų šeimos nariams, kurie gali kreiptis pagalbos anonimiškai ir be gydytojo siuntimo.

Priklausomybės konsultavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis mokslu grįstais metodais, laikantis

konfidencialumo principo, grindžiamos abipuse pagarba, tarpusavio supratimu bei susitarimu.

Konsultacijas teikia priklausomybės konsultantas. Apsilankymų pas priklausomybės konsultantą

skaičius 474.        

3.3. Fizinio aktyvumo užsiėmimai įvairaus amžiaus asmenims. Užsiėmimus veda treneriai.

Užsiėmimai suaugusiems asmenims: „Stuburo mankštos“, dalyvavo 313 dalyviai; „Sveikatingumo

mankštos“, dalyvavo 1003 dalyviai; „Fizinio kūno tobulinimo treniruotės“, dalyvavo 194 dalyviai;

„Nėščiųjų mankštos“, dalyvavo 21 dalyvis; „Jogos“ treniruotės, dalyvavo 151 dalyviai.

Mokamos:

Mokamos paslaugos nesuteiktos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. rugsėjo 21 d. Biurui išdavė visuomenės sveikatos

priežiūros licencijas: Nr. VSL-887 – privalomasis pirmosios pagalbos mokymas; Nr. VSL-888 –

privalomasis higienos įgūdžių mokymas; Nr. VSL-886 – privalomasis mokymas apie alkoholio,

narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus

sveikatai. Remiantis 2020 m. lapkričio 4 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino LR



teritorijoje paskelbimo“, visos grupinės kontaktinės veiklos buvo sustabdytos ir buvo galimos vykdyti

tik nuotoliniu būdu. Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-

69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo

tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas,

profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“,

privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai gali vykti

tik asmeniui fiziškai dalyvaujant mokymuose (privalomojo pirmosios pagalbos mokymo atveju ir

mokantis savarankiškai).

4. Akcijos. Akcijos finansuojamos iš LR valstybės biudžeto lėšų: 2020 m. specialioji tikslinė

dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros

funkcijoms vykdyti: 

4.1. Europos Judumo savaitė – 2020 m. rugsėjo 16–22 d. vykdytos veiklos: „Šiaurietišku ėjimu

į darbą“ (Biuras nemokamai dalino šiaurietiško ėjimo lazdas bei supažindino su šio ėjimo technika),

„Rinkis aplinkai draugišką transporto priemonę dviratį!“ (bendradarbiaujant su viešbučiu-restoranu

„Nykščio namai“ bei nuotykių parku „Dainuvos nuotykių slėnis“, žmonėms nemokamai buvo

teikiama dviračių nuomos paslauga), „Žingsniuok – Judesį fiksuok – Aplinką tausok!”.

Bendradarbiaujant su Anykščių rajono ugdymo įstaigomis, mokiniai bei mokytojai visą savaitę

fiksavo nueitų žingsnių skaičių ir buvo apdovanoti Biuro prizais bei padėkomis.

4.2. „Mylėk atsakingai“ – 2020 m. vasario 14 d. Anykščių rajono savivaldybės biuras kartu su

partneriais „Jolės gėlių krautuvėlė“, „Lanka“, „Lugnė“, „Orchidėja”, „Uno“ picerija, kavine-

restoranu „Seklyčia“ organizavo akciją „Mylėk atsakingai!“. Akcijos tikslas – atkreipti dėmesį į

lytiniu keliu plintančių infekcijų prevenciją.

4.3. „Sveikatos stotelė“ – 2020 m. liepos 16–22 d. Anykščių rajono savivaldybės seniūnijų

gyventojai nemokamai gavo šias paslaugas: kūno sudėties analizę, kraujospūdžio matavimą, pradinio

gaivinimo pagalbos pradmenis, momentinio streso lygio matavimą, šiaurietiško ėjimo technikos

pradmenis, sveikatos saugos ir stiprinimo, bendruosius sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos

atsakymus į klausimus, bendrosios mitybos rekomendacijas (pageidaujantiems išdalinti mitybos

planai pagal amžiaus grupes), fizinio aktyvumo rekomendacijos.

4.4. Dviračių žygis Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai paminėti. 2020 m. rugsėjo 10 d.

vyko Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai paminėti skirta akcija, kurios metu buvo dalinama

informacinė medžiaga apie pagalbos galimybės Anykščių rajone. Taip pat vyko dviračių žygis

„Savižudybes įveikime drauge“.



4.5. Kuprinių svėrimo akcija – kiekvienų mokslo metų pradžioje visuomenės sveikatos

specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdo kuprinių svėrimo akcijas, kurių metu

sveriamos vaikų kuprinės, vaikai mokomi taisyklingai jas nešioti, dalinama informacinė medžiaga ir

patarimai visai mokyklos bendruomenei, siekiant išvengti per didelio kuprinės svorio ir to pasekmių

vaikų sveikatai.

4.6. Apsauginio šalmo svarba – Anykščių rajono ugdymo įstaigose 2020 m. rugsėjo mėnesį

vyko traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai skirta akcija apie apsauginio šalmo dėvėjimo svarbą

– vaikai kartu su visuomenės sveikatos specialistais, vykdančiais sveikatos priežiūrą mokykloje,

inovatyviomis priemonėmis vaizdingai vertino šalmo svarbą ir žaidė įvairius žaidimus.

VIII SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS IR DALYVAVIMAS SPRENDIMUS PRIIMANČIOSE

INSTITUCIJOSE

1. Bendradarbiavimas.

Biuras nuosekliai ir kryptingai siekia įgyvendinti „Sveikatos visose politikose“ principą, kuris

įgyvendinamas bendradarbiaujant. „Sveikatos visose politikose“ esmė – visose valstybės valdymo

institucijose sistemingai atsižvelgti į skirtingų sprendimų poveikį sveikatai bei siekiama išvengti

žalingo poveikio sveikatai, pagerinti gyventojų sveikatą, užtikrinti sveikatos santykių teisumą, t. y.

įvairūs sektoriai, priimdami sprendimus, privalo atsižvelgti į tų sprendimų įtaką visuomenės

sveikatai. 

Biuras glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis valstybės institucijomis, savivaldybės

įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais visuomenės sveikatos biurais.

2020 m. sudarytos bendradarbiavimo sutartys su:

  Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;

  Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;

  VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centru;

  Anykščių švietimo pagalbos tarnyba;

  Anykščių rajono socialinių paslaugų centru;

  Utenos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

  Sporto klubu „Troškūnietis“;

  Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės centru;

 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su Anykščių rajono savivaldybės administracija,

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, VšĮ Šeimos įdėjų centru, Anykščių kultūros centru, Asociacija

„Svėdasų bendruomenė“, Asociacija „Troškūnų bendruomenė“, Anykščių rajono Kavarsko

pagrindine mokykla-daugiafunkciu centru, Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija,



Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Anykščių Antano Vienuolio

progimnazija sudaryta siekiant kokybiškai įgyvendinti projektą „Anykščių rajono savivaldybės

mokyklų pažangos skatinimas diegiant Vaiko emocinės gerovės aplinkos (VEGA) modelį“.

         2. Dalyvavimas sprendimus priimančiose institucijose.

2.1. Valstybės lygmens institucijose:

2.1.1. LR apsaugos ministerija, Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų plano

2019–2024 metams strategai: narys – Biuro direktorė L. Pagalienė;

2.1.2. LR apsaugos ministerija, Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos

Nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupė: narys – Biuro direktorė L. Pagalienė;

2.1.3. LR odontologų rūmai: narys, Odontologų rūmų Panevėžio teritorinio skyriaus narių

įgaliotinis, turintis balsavimo teisę – Biuro direktorė L. Pagalienė.

2.2. Savivaldybės lygmens institucijose:

2.2.1. Anykščių rajono savivaldybė, Bendruomenės sveikatos taryba: narys – Biuro direktorė

L. Pagalienė;

2.2.2. Anykščių rajono savivaldybė, Psichologinių krizių valdymo grupė: narys – Biuro

direktorė L. Pagalienė;

2.2.3. Anykščių rajono savivaldybė, URBACT programos projekto „Healthy cities“ vietos

paramos grupė: narys – Biuro direktorė L. Pagalienė;

2.2.4. Anykščių rajono savivaldybė, Pasirengimo darbų gauti kurorto statusą Anykščių m.

darbo grupė: narys - Biuro direktorė L. Pagalienė;

2.2.5. VŠĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės stebėtojų taryba: narys – Biuro visuomenės

sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos stiprinimą E. Jurčiukonienė;

2.2.6. VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centro stebėtojų taryba: narys – Biuro direktorė

L. Pagalienė;

2.2.7. Anykščių rajono savivaldybė, Narkotikų kontrolės komisija: pirmininkas – Biuro

visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos stebėseną M. Meškauskaitė;

2.2.8. Anykščių rajono savivaldybė, Strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 4 programos

„Sveikatos apsaugos programa“ priemonės Nr. 4.1.2.03 „Sveikatos priežiūros įstaigų projektų

vykdymas“ projektų paraiškų vertinimo komisijos narys Biuro visuomenės sveikatos specialistė,

vykdanti sveikatos stiprinimą G. Rudokienė.

2.2.9. Anykščių rajono savivaldybė, Strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 6 programos

priemonės Nr. 6.1.2.28 „Sporto veiklos vykdymas“ projektų paraiškų vertinimo komisija: narys –

Biuro direktorė L. Pagalienė;

2.2.10. Anykščių rajono savivaldybė, Strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 6 programos

,,Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ priemonės

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.1.2.0%2F%3Ffbclid%3DIwAR3vpZNwL4M256o_UibIHHR9eONps8OQitR2BTLyErCtnLB1avW_yvJ82Yk&h=AT3M43dMXqlmrK0DfmOQzqgO51SDNegh_CR2uvfWEVuaINtDMjvoPh-jc1W5FPsEkK_nolR6Ihtua_9UqXtHXl_nf9HeCNBYqZ3rgCBsToF2y8dGXFxmahlouuGL2LjKApdJ


Nr. 6.1.1.22 ,,Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos užtikrinimas“ projektų paraiškų vertinimo komisija:

narys – Biuro direktorė L. Pagalienė;

2.2.11. Anykščių rajono savivaldybė, Strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 4 programos

„Sveikatos apsaugos programa“ priemonės Nr. 4.1.2.01 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų

prieinamumo gerinimas“, priemonės Nr. 4.1.2.05 „Medicinos punktų paslaugų kokybės ir

prieinamumo gerinimas“, priemonės Nr. 4.1.2.06 „Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS)

paslaugų teikimo organizavimas“ ir priemonės Nr. 4.1.2.07 „Užkrečiamų ligų profilaktikos kontrolės

priemonių įgyvendinimas“ projektų ekspertų komisija: pirmininkas – Biuro direktorė L. Pagalienė;

2.2.12. Anykščių rajono savivaldybė, Strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 9 programos

„Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa“ priemonės Nr. 9.1.2.23 „Gyventojų saugumo

stiprinimas” projektų paraiškų vertinimo komisija: pirmininkas – Biuro direktorė L. Pagalienė.

2.3. Nacionalinėse asociacijose:

2.3.1. Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, Revizijos komisija: narys – Biuro direktorė L.

Pagalienė;

2.3.2. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija, Visuomenės sveikatos stiprinimo

paslaugų darbo grupė: narys – Biuro direktorė L. Pagalienė.

Direktorė                                                                                                                           Lina Pagalienė

_______________________________________
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