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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Veiklos plane iškeltas tikslas rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti 

savivaldybės 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. 

Visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) veiklos 2017 m. plane (toliau –  planas) iškeltas 

siekiamas tikslas ir uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės ir laukiami rezultatai.

1.2. Biuro veiklos planas parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

pateiktu siūlymų bei priemonių, kurias būtų tikslinga įtraukti į savivaldybių visuomenės sveikatos 

biurų 2017 m. veiklos planus, sąrašu, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro parengtu 

„Visuomenės sveikatos stiprinimo vadovu savivaldybėse“, Anykščių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatais bei tęsiant Biuro pradėtas vykdyti teigiamą rezultatą 

turėjusias veiklas, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 

įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos 

Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu, Lietuvos 

Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 Pasaulio sveikatos 

organizacijos dokumentu „Sveikata visiems XXI a.“, Europos Sąjungos visuomenės sveikatos 

programa; Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir kitais teisės aktais ir sveikatos politikos 

principais, kurie užtikrina visuomenės sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą.

2. SITUACIJOS ANALIZĖ

2.1. Demografinė situacija. 2015 m. Anykščių rajono savivaldybėje gyveno 26 074 

gyventojai. 46,85 proc. Anykščių r. gyventojų sudarė vyrai (12 215 vyrai), o 53,15 proc. – moterys 



(13 858 moterys). Lyginant su ankstesniais metais gyventojų skaičius sumažėjo, nes 2014 m. vidutinis 

metinis gyventojų skaičius Anykščių r. buvo 26 642 gyventojai.

2015 m. vaikai iki 17 m. sudarė 14,46 proc. visų Anykščių r. gyventojų, 18-44 m. amžiaus 

gyventojai – 29,1 proc., 45-64 m. amžiaus gyventojai – 30,71, 65 metų amžiaus ir vyresni gyventojai 

sudarė 25,77 proc. visų Anykščių r. gyventojų.

2.2. Mirtingumo rodikliai. Mirtingumo statistika reikšminga, nes ji rodo bendrą gyventojų 

sveikatos būklę, sveikatos priežiūros veiksmingumą ir kokybę, sveikatos netolygumus bei sveikatos 

priežiūros prieinamumą.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis Anykščių rajone 2015 m. mirė 549 

žmonės, 2014 m. mirė 530 žmonių,  2013 m. mirė 534 žmonės,  2012 m. mirė 536 žmonės, taigi 

palyginti su pastaraisiais trimis metais, mirtingumas 2015 m. buvo didžiausias, o lyginant su 2014 m. 

– išsaugo 3,5 proc., t. y. mirė 19 žmonių daugiau. Analizuojant mirtingumo rodiklį pagal lytį, 52,5 

proc. sudarė moterys (288) ir 47,5 proc. – vyrai (261).

1000 gyventojų Anykščių r. 2015 m. teko 21,1 mirusiojo, 2014 m. teko 19,9 mirusiojo, 2013 

m. 19,6 mirusiojo, 2012 m. –  19,2 mirusiojo, 2011 m. – 17,6. Taigi, per ketverius paskutiniuosius 

metus mirtingumo rodiklis ženkliai augo. 

Anykščių r., kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka 

nepakitusi. Trys pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir 

išorinės mirties priežastys 2015 m. sudarė 84,5 proc. visų mirties priežasčių.

Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė, t. y. 61,7 proc. visų mirusių asmenų.  

Užregistruota 339 mirties atvejų.  Dėl šios priežasties mirė 198 moterys (58,4 proc.) ir 141 vyras 

(41,6 proc.).

2.3. Sergamumo rodikliai. Vertinant bendrą sergamumą infekcinėmis ir parazitinėmis 

ligomis, Anykščių r. patenka į vidutinio sergamumo zoną ir yra 1,3 karto mažesnis už Lietuvos 

vidurkį. Sergamumas tuberkulioze (remiantis tuberkuliozės registro duomenimis) Anykščių r. yra 1,8 

karto didesnis lyginant su Lietuvos vidurkiu, todėl Anykščių r. patenka į raudonąją zoną. Sergamumas 

kraujotakos sistemos ligomis taip pat išlieka aukštas – tik 1,3 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį.

                                                  3.  PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3.1. Tikslas – stiprinti Anykščių rajono gyventojų sveikatą, didinant gyventojų atsakomybę 

už savo sveikatą, vykdant Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą 

visuomenės sveikatos priežiūrą, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

3.2. Uždaviniai:



3.2.1. užtikrinti koordinuotą visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, stiprinant 

vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir formuojant teigiamą požiūrį į sveikatą;

3.2.2. vykdyti Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos monitoringą, analizuoti ir 

vertinti gyventojų sveikatą bei jos pokyčius, gyvensenos įpročius ir jų poveikį sveikatai, planuoti ir 

įgyvendinti visuomenės sveikatos stiprinimo priemones;

3.2.3. stiprinti Anykščių rajono savivaldybės gyventojų sveikatą, organizuojant ir vykdant 

sveikatą stiprinančias veiklas, didinti gyventojų informuotumą apie  sveiką gyvenimo būdą ir ligų 

prevenciją.

4. PRIEMONIŲ PLANAS

KETVIRTIS TEMA VYKDYMO 
DATA, 

LAIKOTARPIS

KĄ DARYSIME KAM SKIRTA

Lektoriaus 
paskaita

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 300.

1. Tuberkuliozės 
profilaktika

Kovo 24 d. – 
Pasaulinė 

tuberkuliozės 
diena

Metodinė 
medžiaga 
(lankstinukai, 
plakatai)

Vienetų – 300.

2. Lytiškumo 
ugdymas

Sausis - kovas Lektoriaus 
paskaita

Visoms Anykščių r. 
mokykloms, 7-12 
klasių mokiniams.

Numatomas dalyvių 
skaičius -  650 (pusė 

rajono mokinių).

I - pirmas 
(sausis, 
vasaris, 
kovas)

3. Širdies ir 
kraujagyslių 

ligų 
prevencinė 
programa

Sausis - kovas Lektoriaus 
paskaitos 
(psichologo, 
dietologo, 
kinezeterapeuto, 
kardiologo, 
sveikos 
gyvensenos/visuo
menės sveikatos 
specialisto) 
širdies ir 
kraujagyslių ligų 
didelės rizikos 
grupės asmenims

Anykščių r. 
programoje 

dalyvaujančiai 
tikslinei grupei – 10 

asmenų.



Penkių dienų 
rūkymo metimo 
programa su 
lektoriumi 
Gintaru Nekiu.

Anykščių r. 
gyventojams. 

Numatomas dalyvių 
skaičius – 5.

4. Rūkymo 
vartojimo 
prevencija

Sausis – kovas

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 5.

-Specialistų 
pagalba 
asmenims, 
sergantiems 
alkoholizmu
-Lektoriaus 
paskaita
-Kodavimosi nuo 
alkoholio 
programa

Anykščių r. 
gyventojams. 

Numatomas dalyvių 
skaičius – 5.

5. Alkoholio 
vartojimo 
prevencija

Sausis – kovas

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 5.

Lektoriaus 
paskaita

Anykščių miesto 
mokyklos, 5-12 
klasių mokiniai. 

Numatomas dalyvių 
skaičius – 1000.

6. Narkotikų 
vartojimo 
prevencija

Sausis – kovas

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 1000.

Aktyvių 
treniruočių (Body 
fit) klasės.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

7. Fizinis 
aktyvumas

Sausis – kovas

Sveikatingumo 
mankštos

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

8. Onkologinių 
ligų 

prevencija

Gimdos kaklelio 
vėžys – paskutinė 

sausio savaitė.
Burnos vėžio 
profilaktikos 

mėnuo – vasaris.
Pasaulinė kovos 
su vėžiu diena – 

vasario 4 d.
Tarptautinė 

vėžiu sergančių 

Lektoriaus 
paskaita – 
Gediminas Žižys, 
POLA valdybos 
narys, 
Lietuvos serganči
ųjų prostatos 
vėžiu draugijos 
prezidentas, 
Lietuvos 
onkologų 

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.



draugijos 
Onkologinių 
pacientų atstovų 
komiteto 
pirmininkas

vaikų diena – 
vasario 15 d.

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 100.

9. Sveika mityba Kovo 20-24 d.
Kovo 22 d. – 

Pasaulinė vandens 
diena

Geriamo vandens 
iš šulinių tyrimas 
(Nacionalinė 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
laboratorija)

Anykščių r. 
gyventojams. 

Numatomas dalyvių 
skaičius – 20.

1. Lytiškumo 
ugdymas

Balandis - birželis Lektoriaus 
paskaita

Visoms Anykščių r. 
mokykloms, 7-12 
klasių mokiniams.

Numatomas dalyvių 
skaičius -  650 (pusė 

rajono mokinių).

II – antras
(balandis, 

gegužė, 
birželis)

2. Fizinis 
aktyvumas

Gegužės 10 d. – 
Judėjimo 

sveikatos labui 
diena

Linksmosios 
estafetės, virvės 
traukimo 
varžybos, 
"Šokime kartu" 
programa, 
"Sveikatos 
stotelė" - 
visuomenės 
sveikatos biuro 
specialistų 
konsultacijos, 
informacijos 
sklaida.

Anykščių r. mokyklų 
mokiniai kartu su 

savo tėvais. 
Numatomas dalyvių 

skaičius – 2000.



Aktyvių 
treniruočių (Body 
fit) klasės.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

Sveikatingumo 
mankštos

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

3. Psichinė 
sveikata

Balandžio 7 d. – 
Pasaulinė sveikatos  

diena (2017 m. 
tema – 

(“Depresija”)

Lektoriaus 
paskaita

Anykščių r. 
gyventojams. 

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

4. Gyvybė Balandžio 30 d. – 
Pasaulinė 

gyvybės diena

-Mišios Anykščių 
Šv. Mato 
bažnyčioje
-Tylos minutė ir 
žvakės uždegimas 
už negimusias 
gyvybes

Numatomas dalyvių 
skaičius – 200.

Penkių dienų 
rūkymo metimo 
programa su 
lektoriumi 
Gintaru Nekiu.

Anykščių r. 
gyventojams. 

Numatomas dalyvių 
skaičius – 5.

5. Rūkymo 
vartojimo 
prevencija

Balandis – 
birželis

Gegužė – mėnuo 
prieš rūkymą

Gegužės 31 d. – 
Pasaulinė diena 

be tabako
Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 5.

-Specialistų 
pagalba 
asmenims, 
sergantiems 
alkoholizmu
-Lektoriaus 
paskaita
-Kodavimosi nuo 
alkoholio 
programa

Anykščių r. 
gyventojams. 

Numatomas dalyvių 
skaičius – 5.

6. Alkoholio 
vartojimo 
prevencija

Balandis - birželis

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 5.

7. Tuberkuliozės 
profilaktika

Balandis - birželis Lektoriaus 
paskaita

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 300.



Metodinė 
medžiaga 
(lankstinukai, 
plakatai)

Vienetų – 300.

Lektoriaus 
paskaita

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

8. Onkoliginių 
ligų 

prevencija

Balandis - birželis

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 100.

9. Higiena Gegužės 5 d. – 
Pasaulinė rankų 
higienos diena

Piešinių 
konkursas “Mano 
rankos švariausios 
ir gražiausios!”

Anykščių r. 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo įstaigų 

vaikams. 
Numatomas dalyvių 

skaičius – 150.
Sveikatos stotelės 
(pirmos pagalbos 
suteikimo 
mokymas)

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 300.

1. Traumų, 
skendimų ir 

kitų 
nelaimingų 
atsitikimų 
prevencija

Liepa - rugsėjis

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 300.

Nuotaikingos 
rytmetinės 
mankštos

Anykščių rajono 
ikimokiklinio 

ugdymo įstaigos. 
Numatomas dalyvių 

skaičius – 400.

2. Fizinis 
aktyvumas

Liepa - rugsėjis

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 400.

Lektoriaus 
paskaita

Anykščių r. 
busimoms ir 

esamoms mamos.
Numatomas dalyvių 

skaičius – 100.

III – trečias
(liepa, 

rugpjūtis, 
rugsėjis)

3. Sveika mityba Rugpjūčio 1-7d. - 
Pasaulinė kūdikių 
maitinimo krūtimi 

savaitė

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 100.



Lektoriaus 
paskaita

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

4. Onkologinių 
ligų 

prevencija

Rugsėjo 15 d. - 
Pasaulinė 

limfomos diena, 
Pasaulinė kovos 

su prostatos vėžiu 
diena

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 100.

5. Kraujotakos 
sistemos ligų 
profilaktika

Rugsėjo 25 d. - 
Pasaulinė širdies 

diena

-Lektoriaus 
paskaita
-Individualios 
konsultacijos

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

-Specialistų 
pagalba 
asmenims, 
sergantiems 
alkoholizmu
-Lektoriaus 
paskaita
-Kodavimosi nuo 
alkoholio 
programa

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 5.

6. Alkoholio 
vartojimo 
prevencija

Liepa - rugsėjis

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 5.

Lektoriaus 
paskaita

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 5.

7. Rūkymo 
vartojimo 
prevencija

Liepa - rugsėjis

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 5.

Aktyvių 
treniruočių (Body 
fit) klasės.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

1. Fizinis 
aktyvumas

Spalis - gruodis

Sveikatingumo 
mankštos.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

IV – 
ketvirtas
(spalis, 

lapkritis, 
gruodis)

2. Sveikas 
senėjimas

Spalio 1 d. - 
Tarptautinė 
pagyvenusių 
žmonių diena

Sveikatingumo 
užsiėmimai, 
paskaitos

Anykščių rajono 
senelių globos 

namuose.



Metodinė 
medžiaga

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

Vienetų – 100.

Lektoriaus 
paskaita

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

3. Psichikos 
sveikata 
(streso 

kontrolė)

Spalio 1 d. - 
Europos 

depresijos diena.
Spalio 10 – 
Pasaulinė  
psichikos 

sveikatos diena

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 100.

4. Aiškus 
matymas - 

langas į 
pasaulį

Spalio 12 d. -
Pasaulinė 

rėgejimo diena

-Lektoriaus 
paskaita
-Konsultacijos

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

Atšvaitų 
dalinimas

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

5. Traumų ir 
nelaimingų 
atsitikimų 
prevencija

Lapkričio 6 d. -  
atšvaitų diena

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 100.

Lektoriaus 
paskaita

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 100.

6. Sveika mityba 
ir nutukimo 
prevencija

Lapkričio 8 d. - 
Europos sveikos 
mitybos diena

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 100.

Lektoriaus 
paskaita

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 5.

7. Rūkymo 
metimo 

programa

Lapkričio 16 d. -
Tarptautinė 

nerūkymo diena

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 5.



-Specialistų 
pagalba 
asmenims, 
sergantiems 
alkoholizmu
-Lektoriaus 
paskaita
-Kodavimosi nuo 
alkoholio 
programa

Anykščių r. 
gyventojams.

Numatomas dalyvių 
skaičius – 5.

8. Alkoholio 
vartojimo 
prevencija

Spalis - gruodis

Metodinė 
medžiaga

Vienetų – 5.

1. LAUKIAMI REZULTATAI

4.1. Bus sistemingai kaupiami visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys. Visuomenei ir 

sveikatos politikos formuotojams bus pateikta informacija apie Anykščių r. savivaldybės gyventojų 

sveikatą. Vadovaujantis gautais duomenimis bus planuojamos ir įgyvendinamos savivaldybės 

visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės. 

4.2. Bus teikiamos kokybiškos visuomenės sveikatos paslaugos Anykščių r. gyventojams, didės 

gyventojų informuotumas sveikatos srityje, bus priartintos visuomenės sveikatos paslaugos prie 

rajono gyventojų.

4.3.Sumažės žmonių, vartojančių psichoaktyvias medžiagas skaičius ir didės informuotumas 

apie šių medžiagų žalą organizmui bei aplinkai.

4.4. Padidės visuomenės informuotumas apie sveikatai palankią mitybą, sveikų produktų 

pasirinkimą, dėl to sumažės daugelio ligų atsiradimas.

4.5. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos dėka sumažės avaringumas, gilės saugaus 

eismo žinios ir įgūdžiai.

4.6. Didės anykštėnų fizinis aktyvumas, daugiau laisvo laiko bus praleidžiama aktyviai.

4.7. Padidės informuotumas apie užsikrėtimą tuberkulioze, sergančių skaičius nedidės.

         4.8. Pagerės tėvų, mokyklos bendruomenės informuotumas apie mokinių sveikatos būklę, bus 

organizuojamos kokybiškesnės sveikatos stiprinimo priemonės tėvams, pedagogams, bus 

sistemingai ir nuosekliai konsultuojami visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai ugdymo 

įstaigose. Mokiniai nuolat gilins savo sveikatos žinias įvairiomis sveikatos temomis. 


