
PRITARTA
   Anykščių rajono savivaldybės tarybos   
   2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-85

 ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

               I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Įstaigos rekvizitai

              1 lentelė
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
VEIKLOS POBŪDIS:   Teisės aktų nustatytoms visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijoms vykdyti
ĮSTAIGOS VADOVAS:  Direktorė – Lina Pagalienė
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS:  11 darbuotojų
VEIKLOS TERITORIJA: Anykščių miestas ir rajonas

ĮMONĖS KODAS: 304156341
BANKO PAVADINIMAS IR 
REKVIZITAI:   

Swedbank AB bankas Anykščių filialas
LT657300010145548259

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

Aš, Lina Pagalienė, įstaigai vadovauju nuo 2016 m. sausio 4 d. Paskyrimo pagrindas 

Anykščių rajono savivaldybės Mero 2015 m. gruodžio 31 d. potvarkis Nr. 1-MP-69. Vykdydama 

įstaigos vadovo pareigas vadovaujuosi aktualiais teisės aktais.

Mano, kaip 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
PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS

2.1. Darbuotojų skaičius ir įstaigos struktūra



Pagrindinis vadovo uždavinys personalo atžvilgiu – deleguoti darbuotojams įgaliojimus, 

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

gerinti veiklos kokybę. 

2.2. Įstaigos darbuotojų, įskaitant vadovaujančius darbuotojus, kaita per einamuosius 

metus, patvirtintų ir neužimtų pareigybių skaičius

Biuro personalą sudarė: 2017 m. sausio 2 d. – dešimt, 2017 m. gruodžio 31 d. – 

vienuolika darbuotojų. Visi darbuotojai dirba pagal neterminuotas darbo sutartis.

Įstaigos veikla vystėsi, plėtėsi, stiprėjo, todėl vyko ir darbuotojų kaita. Biuras per 

ataskaitinį laikotarpį įdarbino 3 naujus darbuotojus, vykdančius veiklą savivaldybės teritorijoje 

esančiose bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose, iš kurių 2 yra įgiję visuomenės 

sveikatos studijų krypties aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą.  

2017 m. kovo 22 d. 1 darbuotojas atleistas savo noru, 2017 m. birželio 12 d. savo noru 

iš pareigų buvo atleistas 1 pensinio amžiaus darbuotojas. 

2.3. Įstaigos darbuotojai dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis

                                2 lentelė. Įstaigos darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis

Pareigybė Darbo krūvis
Direktorius 1 pareigybė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 3,5 pareigybės

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas 1 pareigybė

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas 0,5 pareigybės

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros 
specialistas

0,5 pareigybės

Buhalteris 0,5 pareigybės

Iš viso: 7,0 pareigybės

2015 m. rugsėjo 3 d. Tarybos sprendimu Nr.1-TS-256, yra patvirtintos 8,5 pareigybės. 

Biuras 2017 m. turėjo 1,5 laisvos pareigybės. 

Įstaigoje ne pagrindinėse visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigose 

mokyklinio ugdymo įstaigose dirbo penki specialistai iš septynių. 

Kad būtų užtikrintas kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, 

ypatingas dėmesys buvo skirtas Biuro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. 2017 m. kvalifikaciją 

tobulino 100 proc. įstaigos darbuotojų. 

2.4. Įstaigos darbuotojų išsilavinimas



3 lentelė Įstaigos darbuotojų išsilavinimas

Pareigybė Lygis, išsilavinimas
Direktorius Aukštasis universitetinis su magistro kvalifikaciniu 

laipsniu
Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistai

Aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu 
laipsniu – 2 specialistai
Aukštesnysis išsilavinimas – 5 specialistai

Visuomenės sveikatos stiprinimo 
specialistas

Aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu 
laipsniu

Visuomenės sveikatos stebėsenos 
specialistas
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros 
specialistas

Aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu 
laipsniu

Buhalteris Aukštasis neuniversitetinis su bakalauro kvalifikaciniu 
laipsniu

2.5. 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. Kiekvienas specialistas mokykloje rengia veiklos planą, kurį suderina 

su mokyklos vadovu.  

 Darbo, orientuoto į rezultatus, organizavimas. Įstaigoje pastoviai rengiami 

susirinkimai, kurių metu, išdiskutavus problemas, priimami sprendimai.

 Darbuotojų motyvavimas priemokomis.

2.6. Per biudžetinius metus kvalifikaciją tobulinusių įstaigos darbuotojų skaičius, 

kvalifikacijos tobulinimo valandomis
    4 lentelė Per biudžetinius metus kvalifikaciją tobulinusių įstaigos darbuotojų skaičius, kvalifikacijos 

tobulinimo valandomis

Pareigybė Trukmė valandomis

Direktorė 68 val. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 125 val.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas 82 val.

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas 12 val.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas 73 val.

Buhalteris 8 val.
 



Per biudžetinius metus įstaigos darbuotojai kvalifikaciją kėlė 368 val. Vidutiniškai 

vienas įstaigos darbuotojas kvalifikaciją kėlė 33.45 val. 

2 Biuro darbuotojai (visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir aš, direktorė) baigė 

Ankstyvosios intervencijos programai vykdyti skirtą kvalifikacijos tobulinimo programą. Programa 

taikoma rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie eksperimentuoja ar 

nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi. 

2 Biuro darbuotojai (vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė ir aš, direktorė) 

įgijo teisę verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu ir alkoholio, narkotinių ir 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai 

mokymu.

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 ypatingas dėmesys skiriamas ir skatinamos darbuotojų iniciatyvos, galimybės 

panaudoti žinias bei sugebėjimus.

2.7. Įstaigos darbuotojų metų atlyginimas

                                                                                   5 lentelė Įstaigos darbuotojų metų atlyginimai, Eur

Pareigybė Priskaitoma metinė suma, Eur

Direktorius 10868

Buhalteris 3837

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 20883

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas 6828

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas 3414

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas 3414

III SKYRIUS
 TURTO VALDYMAS

3.1. Įstaigos nekilnojamas turtas

Biuras savo ilgalaikio turto neturi. Visas 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 per metus



Per 2017 m. įstaiga ilgalaikio turto neįsigijo.   

IV SKYRIUS
 DOKUMENTŲ VALDYMAS

Įstaigos dokumentai valdomi vadovaujantis Biuro 2017 m. dokumentacijos planu (su 

Anykščių rajono savivaldybės administracija suderinta 2017-11-02).

4.1. Įstaigos dokumentų apyvarta per biudžetinius metu

                                            6 lentelė Įstaigos dokumentų apyvarta per biudžetinius metus

Dokumento pavadinimas Vienetai

Siunčiami raštai 31

Gaunami raštai 91

Sutartys 27

Įsakymai veiklos klausimais 15

Įsakymai personalo klausimais 34

Įsakymai atostogų klausimais 13

Įsakymai dėl komandiruočių 18

V SKYRIUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

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

Įstaigos viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Biuro supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklėmis. Įstaiga 2017 m. vykdė mažos vertės prekių ir paslaugų pirkimus.                 
                                                        7 lentelė. Viešųjų paslaugų, prekių pirkimų skaičius ir vertė

Viešųjų paslaugų, prekių pirkimų 
skaičius, vnt.

Viešųjų paslaugų, prekių pirkimų vertė, Eur

136 16200,00

VI SKYRIUS
 INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

6.1. Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius įstaigoje



Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo penkiolika kompiuterių darbo vietų. Vienas 

kompiuteris nešiojamas. Vienuolika kompiuterių yra mokyklų sveikatos kabinetuose, 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“.

Įstaigoje darbui atlikti ir spausdinimo paslaugoms teikti naudojami trys spausdintuvai, 

įsigyti iš savivaldybės biudžeto.

6.2. Kompiuterių ir informacinių sistemų įsigijimas

Įstaiga per ataskaitinius metus neįsigijo kompiuterių. 

6.3. Išlaidos, susijusios su informacinėmis technologijomis

                                      8 lentelė. Išlaidos, susijusios su informacinėmis technologijomis

Išlaidų pavadinimas Suma Eur, per metus

Programos „Finnet“ priežiūra 160,00

Kompiuterinės įrangos priežiūra ir remontas -

Iš viso: 160,00

VII SKYRIUS
 PROGRAMOS IR PROJEKTŲ VALDYMAS

7.1. Įstaigos per biudžetinius metus parengti ir įgyvendinti projektai

Per ataskaitinius metus pateikta ir įgyvendinta 1 paraiška šalies biudžeto programų 

finansavimui gauti.  
                                                                                                                          9 lentelė

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto finansavimo šaltinis

1. Asmenų, priklausomų nuo alkoholio, 
gydymas ir reabilitacija

Anykščių rajono savivaldybė

Įstaiga partnerio teisėmis dalyvavo šiuose projektuose:  

 „Laukiame naujagimio“;

 „Sportuojanti bendruomenė“;

 „Judėk ir tobulėk“;



 „Per sveiką kūną į plačią širdį“;

 „Laiptai į sveikatą“;

 „Sveikos gyvensenos formavimas globos namuose“;

 „Mes sportuojam visada“;

 Vaikų vasaros stovykla „Sveikas vaikas - tai aš!”.

7.2. Įstaigos gautos papildomos lėšos

Įstaiga  per metus negavo papildomų lėšų, nes neteikė mokamų paslaugų. 

VIII SKYRIUS

ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA

Įstaigos vadovo veikla buvo vykdoma vadovaujantis Biuro nuostatais ir 2017 m. 

suformuotais tikslais ir uždaviniais. 

Aš, įstaigos vadovė:

8.1. Būdama asocijuotų struktūrų nariu dalyvavau Lietuvos visuomenės sveikatos biurų 

asociacijos, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos veikloje;

8.2. Atstovavau Biurui kitose Lietuvos ir Anykščių rajono savivaldybės institucijose, 

įstaigose ir organizacijose; 

8.3. Aktyviai dalyvavau konferencijose, seminaruose, susitikimuose sveikatinimo 

klausimais; 

8.4.   Plėtojau bendradarbiavimo galimybes. Pasirašiau 9 bendradarbiavimo sutartis;

8.5. Būdama Anykščių rajono savivaldybės Bendruomenės vaiko teisių apsaugos 

tarybos nare, aktyviai dalyvavau posėdžiuose, skaičiau pranešimus „Priklausomybė nuo alkoholio. 

Prevencija ir pagalba“, „Optimalus galimybių išnaudojimas socialinių ir medicininių paslaugų 

plėtrai“;

8.6. Dalyvavau Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Priemones, 

ekspertų komisijose;

8.7. Baigiau Ankstyvosios intervencijos programai vykdyti skirtą kvalifikacijos 

tobulinimo programą. Programa taikoma rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, 

kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra 

nuo jų priklausomi. Iki 2017 m. Anykščių rajono savivaldybėje buvo 1 specialistas, baigęs teisės aktų 

nustatyta tvarka akredituotą mokymo programą;



8.8.  Įgijau teisę verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu ir alkoholio, 

narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus 

sveikatai mokymu;

8.9. Organizavau Biuro veiklą ir užtikrinau visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės 

teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose:

8.9.1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 

klausimai: skaitytos 55 paskaitos, paruošta 4 stendai, surengti 5 renginiai;

8.9.2.  Sveikos mitybos ir nutukimo prevencija: skaitytos 42 paskaitos, paruošta 18 

stendų, surengti 3 renginiai;

9.3. Fizinis aktyvumas: skaityta 51 paskaita, paruošti 6 stendai, surengta 20 renginiai;

8.9.4. Psichikos sveikata: skaityta 10 paskaitų, paruošti 4 stendai, surengti 10 renginių;

8.9.5. Aplinkos sveikata: skaityta 21 paskaita, paruošti 3 stendai, surengti 2 renginiai;

8.9.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija: skaityta 23 paskaitos, 

paruošti 5 stendai, surengti  renginiai;

8.9.7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir LPL prevencija: skaityta 17 paskaitų, paruošta 14 

stendų, surengtas 1 renginys;

8.9.8. TBC profilaktika: skaitytos 6 paskaitos, paruošti 9 stendai;

8.9.9. Užkrečiamų ligų profilaktika, asmens higiena: skaitytos 103 paskaitos , paruošti 

32 stendai, surengti 2 renginiai;

8.9.10. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena: skaitytos 32 paskaitos, paruošta 12 

stendų, surengti 4 renginiai;

8.9.11. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika: skaitytos 4 paskaitos;

8.9.12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija: : skaityta 18 paskaitų, paruošta 19 

stendų; surengtas 1 renginys;

8.9.13. Onkologinių ligų profilaktika: skaitytos 2 paskaitos, paruošti 2 stendai;

                      8.10.  Organizavau Biuro dalyvavimą 19 respublikinių projektų ir akcijų  ugdymo 

įstaigose; 

8.11. Organizavau Biuro veiklą ir užtikrinau visuomenės sveikatos stiprinimą ir 

stebėseną:

8.11.1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 

klausimai: surengtos 5 paskaitos, surengti 5 renginiai, iš viso 829 dalyviai;

8.11.2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija: surengtos 6 paskaitos, teikta 70 

konsultacijų, surengti 2 renginiai, iš viso 670 dalyvių;

8.11.3. Fizinis aktyvumas: surengtos mankštos įvairaus amžiaus žmonėms, vykstančios 

4 kartus per savaitę po darbo valandų – 127 sveikatingumo mankštų suaugusiems, iš jų:  62 - aktyvių 



mankštų, 65- sveikatinimo mankštos. Surengta 10 šiaurietiško ėjimo užsiėmimų – mokymų. Surengti 

2 renginiai. Iš viso 8940 dalyvių;

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

surengtos 5 paskaitos savivaldybės gyventojams, 1 seminaras Anykščių rajono švietimo ugdymo,  

socialinių ir kitų įstaigų darbuotojams, 3 renginiai savivaldybės gyventojams, iš viso 730 dalyvių;

8.11.5.  Aplinkos sveikata: surengti 4 renginiai, iš viso 3800 dalyvių;

8.11.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija: surengta 1 paskaita 

Troškūnų bendruomenėje savivaldybės gyventojams, surengta 1 akcija, įvykdytas projektas „Nuo 

alkoholio priklausomų asmenų gydymas“, iš viso 2029 dalyviai;

8.11.7.  Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija: surengtas 1 

renginys, iš viso 50 dalyvių;

8.11.8. Užkrečiamosios ligos, asmens higiena: surengta 1 konferencija medicinos 

gydytojams, visuomenės sveikatos specialistams, bendrosios praktikos slaugytojams, socialiniams 

darbuotojams, seniūnijų darbuotojams, 1 seminaras medicinos gydytojams, visuomenės sveikatos 

specialistams, bendrosios praktikos slaugytojams, socialiniams darbuotojams, seniūnijų 

darbuotojams, 2 paskaitos seniūnijų gyventojams, surengtas 1 renginys, iš viso 760 dalyvių;

8.11.9. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena: skaitytos 4 paskaitos, surengtas 1 

renginys, iš viso 300 dalyvių ;

8.11.10. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika: skaitytos 4 paskaitos, surengti 3 

renginiai, iš viso 236 dalyviai;

8.11.11. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija: skaitytos 2 paskaitos, įvykdyta 1 

renginys, iš viso 260 dalyvių

8.11.12. Onkologinių ligų profilaktika: 3 paskaitos, iš viso 180 dalyvių.

8.12. Užtikrinau Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų 

sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimą savivaldybėje. Programą baigusių asmenų skaičius-10;

8.13. Užtikrinau aktualios sveikatinimo veiklų informacijos ir įstaigos veiklos savalaikį 

viešinimą: 

8.13.1. Išleista iš viso 43028 vnt. informavimo ir viešinimo priemonių (straipsnių, 

informacinių laidų, leidinių ir pan.) šiomis temomis: sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai, sveika mityba ir nutukimo prevencija, fizinis aktyvumas, 

psichikos sveikata, aplinkos sveikata, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija, lytiškumo 

ugdymas, AIDS ir LPL prevencija, TBC profilaktika, užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena, 

kraujotakos sistemos ligų profilaktika, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija, onkologinių ligų 

profilaktika. Iš jų: visuomenės sveikatos stiprinimas -36141 vnt., mokinių visuomenės sveikatos 

priežiūra – 6887 vnt.;



8.13.2. Išleista informacinių leidinių – lankstinukų gyventojams ir mokiniams rūkymo 

prevencijos, sveikos mitybos ir nutukimo prevencijos, fizinio aktyvumo, psichikos sveikatos 

(savižudybių prevencijos), psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, kraujotakos sistemos 

ligų profilaktikos, tuberkuliozės profilaktikos užkrečiamųjų ligų profilaktikos, asmens higienos, 

onkologinių ligų profilaktikos, lytiškumo ugdymo, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencijos, 

traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos, aplinkos sveikatos, sveikatos saugos ir stiprinimo, 

ėduonies profilaktikos ir burnos higienos, bendraisiais sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 

klausimais, 120 vnt.;

8.13.3. Publikuoti iš viso 178 pranešimai: Anykščių rajono savivaldybės interneto 

puslapyje, įstaigos interneto ir socialiniame puslapyje „Facebook“, lopšelių darželių ir mokyklinio 

ugdymo įstaigų interneto puslapiuose, spaudoje ir interneto puslapiuose „Anykšta“, „Anykšta TV“, 

„Lietuvos sveikata“, „Lietuvos žinios“, „Nykščiai“, „Šilelis“.

Direktorė                                                                                                                         Lina Pagalienė


