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SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  VISUOMENĖS 
SVEIKATOS BIURO IR DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2019 m. sausio 31 d. Nr. 1-TS-19
Anykščiai

           Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu ir 4 dalimi, 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, bei atsižvelgdama į  

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 m. sausio 16 d. raštą Nr. SD-7 ,,Dėl 

2018 metų įstaigos ir vadovo veiklos ataskaitos“, Anykščių rajono savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir direktoriaus 2018 metų 

veiklos ataskaitai (pridedama).

Mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas Sigutis Obelevičius 



PRITARTA
Anykščių rajono savivaldybės tarybos   
2019 m. sausio 31 d. sprendimu 

                                                                                Nr. 1-TS-19 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO IR 
DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Įstaigos rekvizitai

1 lentelė. Įstaigos rekvizitai
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:  13 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

Lina Pagalienė įstaigai vadovauja 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: 2018 m. sausio 2 d. - keturiolika, 2018 m. gruodžio 31 d. - trylika 

darbuotojų. Visi darbuotojai dirba pagal neterminuotas darbo sutartis.

Nuo 2018 m. sausio 2 d. Biuras pradėjo teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 

mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 Per ataskaitinį laikotarpį įdarbinti 5 nauji darbuotojai ir nutrauktos 4 darbo sutartys šalių 

susitarimu. 

2018 m. gegužės 21 d. – rugpjūčio 14 d. įstaigoje savanorišką veiklą pagal Savanoriškos veiklos 

sutartį atliko Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos katedros visuomenės 

sveikatos studijos programos III kurso studentė.  

2.3. Įstaigos darbuotojai dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis

                
2 lentelė. Įstaigos darbuotojai ir jų pareigybių skaičius

Pareigybė Pareigybės skaičius
Direktorius 1 
Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys 
visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje

4,5 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 
visuomenės sveikatos stiprinimą

1,5 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 
visuomenės sveikatos stebėseną

1 

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros 
specialistas

0,5 

Buhalteris 0,5 
Iš viso: 8 

2015 m. rugsėjo 3 d. Tarybos sprendime Nr.1-TS-256 yra patvirtintas 8,5 etato užimtumas. 

Biuras 2018 m. turėjo 0,5 neužpildytos pareigybės. 

Įstaigoje nepagrindinėse visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigose dirbo septyni 

specialistai iš trylikos. 



2.4. Įstaigos darbuotojų išsilavinimas
3 lentelė. Įstaigos darbuotojų išsilavinimas

Pareigybė Lygis, išsilavinimas
Direktorius Aukštasis universitetinis su magistro laipsniu
Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys 
sveikatos priežiūrą mokykloje

Aukštesnysis išsilavinimas,
Aukštasis universitetinis su bakalauro 
kvalifikaciniu laipsniu

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 
visuomenės sveikatos stiprinimą

Aukštasis universitetinis su bakalauro 
kvalifikaciniu laipsniu

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 
visuomenės sveikatos stebėseną

Aukštasis universitetinis su magistro 
kvalifikaciniu laipsniu

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros 
specialistas

Aukštasis universitetinis su magistro 
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. 

 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. Per biudžetinius metus kvalifikaciją tobulinusių įstaigos darbuotojų skaičius, 

kvalifikacijos tobulinimo valandomis

4 lentelė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius
Pareigybė Trukmė valandomis

Direktorius 21 val. 
Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys 
visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje

431 val.



Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 
visuomenės sveikatos stiprinimą

87 val.

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 
visuomenės sveikatos stebėseną

16 val.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros 
specialistas

 47 val.

Buhalteris  8 val.

Užtikrinant kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, įstaigoje ypatingas 

dėmesys buvo skirtas darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimui.  2018 m. kvalifikaciją 

tobulino 100 proc. įstaigos darbuotojų, iš viso 597 val. Vidutiniškai vienas įstaigos darbuotojas 

kvalifikaciją kėlė 49,7 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 metų atlyginimai, Eur

                                            5 lentelė. Įstaigos darbuotojų metiniai atlyginimai
Pareigybė Priskaitoma metinė suma, Eur

Direktorius 13 242
Buhalteris 3 896
Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės 
sveikatos priežiūrą mokykloje

24 232

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės 
sveikatos stiprinimą

6 932

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės 
sveikatos stebėseną

3 466

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas 3 466

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 2018 m. įstaiga ilgalaikio turto neįsigijo.   

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMAS

Įstaigos dokumentai valdomi vadovaujantis Biuro 2018 m. dokumentacijos planu (Anykščių 

rajono savivaldybės administracija, suderinta 2018-11-07).

4.1. Įstaigos dokumentų apyvarta per biudžetinius metus
                     6 lentelė. Įstaigos dokumentų apyvarta

Dokumento pavadinimas Vienetai
Siunčiami raštai, iš viso  (El. paštu/“Kontora“) 120 (56/64)
Gaunami raštai, iš viso (El. paštu/“Kontora“) 107 (75/32)
Sutartys 56
Įsakymai veiklos klausimais 34
Įsakymai personalo klausimais 11
Įsakymai dėl kasmetinių, nemokamų, mokymosi ir kitų atostogų, 
komandiruočių, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko 

27

V SKYRIUS

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

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

vertė

Įstaigos viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis BĮ Anykščių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. Įstaiga 2018 m. vykdė mažos vertės prekių 

ir paslaugų pirkimus.                                  

  7 lentelė. Viešųjų paslaugų bei prekių pirkimai
Viešųjų paslaugų, prekių pirkimų skaičius, 
vnt.

Viešųjų paslaugų, prekių pirkimų vertė, Eur

40 10 435

VI SKYRIUS 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

6.1. Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius įstaigoje



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

nešiojami. 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 iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų.

6.2. Kompiuterių ir informacinių sistemų įsigijimas

Įstaiga per ataskaitinius metus įsigijo 1 nešiojamąjį kompiuterį ir buhalterinės apskaitos 

programą „Stekas“ iš Savivaldybės biudžeto lėšų. 

6.3. Išlaidos susijusios su informacinėmis technologijomis

                                                                                                           
8 lentelė. Informacinių technologijų išlaidos

Išlaidų pavadinimas Suma Eur, per metus
Programos „Finet“ priežiūra 174,24
Interneto paslaugos 399,48
Dokumentų valdymo sistema „Kontora“ 290,40
Buhalterinė programa „Stekas“ 332,75
Kompiuterinės įrangos priežiūra ir remontas -
Iš viso: 1196,87

VII SKYRIUS 

PROGRAMOS, PROJEKTŲ VALDYMAS IR VYKDOMA VEIKLA

7.1. Įstaigos per ataskaitinius metus parengti ir įgyvendinti projektai   

                                                                
 9 lentelė. Parengti ir įgyvendinti projektai

Eil. 
Nr.

Projekto 
pavadinimas Auditorija

Dalyvių 
skaičius

(unikalus)

Projekto 
finansavimo 

šaltinis

Suma, 
eurais

1. Asmenų, priklausomų 
nuo alkoholio ir/ar 

rizikingai vartojančių 
reabilitacija

Nuo alkoholio 
priklausantys ir/ar 

rizikingai 
vartojantys 
asmenys

36
Anykščių rajono 

savivaldybės 
biudžeto lėšos

700



2. 

„Sveikos gyvensenos 
skatinimas Anykščių 
rajono savivaldybėje“

Savivaldybei 
pavaldžių įstaigų 

darbuotojai ir 
bendrojo ugdymo 
mokymo įstaigų 

mokiniai

954

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų 
lėšos ir Lietuvos 

Respublikos 
Valstybės biudžeto 

lėšos/
Anykščių rajono 

savivaldybės 
biudžeto lėšos

9780,66/
966,63

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: Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projekto vadovas: Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina 

Pagalienė.

Projekto partneris: Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Projekto tikslas – padidinti Anykščių rajono 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 Anykščių rajone, 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: Anykščių rajono savivaldybės gyventojai, vaikai iki 18 metų.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. įvykdyta: iš viso 63 renginiai, unikalių dalyvių iš viso: 954 (tarpinė 

siektina reikšmė iki 2018 m. gruodžio 31 d. – 555 unikalūs dalyviai). 



Iš jų: 15 švietėjiškų renginių Anykščių rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojams - 353 

unikalūs dalyviai (renginiuose dalyvavo 378 darbuotojai), 40 švietėjiškų renginių mokiniams – 508 

unikalūs dalyviai (renginiuose dalyvavo 559 mokiniai), 8 sveikatingumo mokymo seminarai 1-4 kl. 

mokiniams - 84 unikalūs dalyviai.

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. „Asmenų, priklausomų nuo alkoholio ir/ar rizikingai vartojančių, reabilitacija“ 

pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano priemonės Nr. 

4.1.3.03. Tęstinis projektas.

Projekto vykdymo data: 2018 m. gegužės 25 d. – gruodžio 31 d.

Projekto vykdytojas: Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

Projekto vadovas: Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina 

Pagalienė.

Projekto partneris: VšĮ „Anykščių jausmų ratas“, direktorė, Priklausomybių konsultantė Renata 

Šerelienė.

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo alkoholio ir/ar rizikingai 

vartojantiems, integruotis į visuomenę, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto veikla, trukmė (val.): užsiėmimai - individualios konsultacijos, iš viso 70 val.

Projekto dalyvių skaičius iš viso: 36, iš jų jaunų žmonių (14–29 m.) skaičius: vaikinų - 4, 

merginų - 1.

Projekto poveikis tikslinėms grupėms ir tiesioginių naudos gavėjų skaičius:

• Užsiėmimus, individualias konsultacijas veda kompetetingas specialistas – Priklausomybių 

konsultantas. 

• Priklausomas nuo alkoholio ir/ar rizikingai vartojantis asmuo imasi atsakomybės už savo 

gyvenimą, mokosi priimti pagalbą, dalyvauja socialinės psichologinės reabilitacijos programoje ir 

įsipareigoja atsakingai dalyvauti užsiėmimuose ir individualiose konsultacijose. 

• Nutraukus alkoholio vartojimą gerėja šių asmenų psichinė ir fizinė sveikata, mažėja 

savižudybių rizika, mažėja socialinė atskirtis, atsiranda galimybė sėkmingai integruotis į visuomenę, 

mažėja pavojus kitų žmonių saugumui, materialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo, nedarbo, eismo 

įvykių ir pan.

• Tiesioginių naudos gavėjų skaičius yra kelis kartus didesnis už Projekto dalyvių skaičių. 

Kiekvieno priklausomo nuo alkoholio ir/ar rizikingai vartojančio asmens psichinė ir fizinė sveikata, 

elgesys tiesiogiai įtakoja jo aplinkos žmones bei susiję su sveikatos, ekonominių, socialinių, 

demografinių, kultūrinių ir kitų veiksnių dinamika visuomenėje.



7.2. Įstaiga per ataskaitinius metus partnerio teisėmis dalyvavo:

7.2.1.  Lietuvos sveikuolių sąjungos projekte „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas“. 

Organizuotos susitikimai - paskaitos apie blaivaus gyvenimo naudą sveikatai, apie pokytį 

asmeniniame bei visuomeniniame gyvenime, atsisakius alkoholio vartojimo. Tiesioginė nauda: 

susitikimuose – paskaitose dalyvavo 400 mokinių.

7.2.2. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro projekte „Sveikatos išsaugojimo 

priemonių įgyvendinimas tikslinėse teritorijose“, Nr. 08.4.2.-ESFA-V-628-01-0001 – mokymai 

„Pagalbos teikimas staigios mirties ištiktam žmogui“. Savivaldybei pavaldžiose įstaigose organizuoti  

gaivinimo ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo stabdymo mokymai, panaudojant 

realias pagalbos teikimo priemones. Tiesioginė nauda: mokymuose dalyvavo 144 darbuotojai; 

Anykščių rajono savivaldybėje bus įrengti išoriniai automatiniai defibriliatoriai ir turniketai.

7.2.3. VŠĮ "Auto moto group" projekto vaikų ir jaunimo stovykloje "Pažinkime vieni kitus‘ 

2018". 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 50 vaikų.

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

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

užsiėmimai apie psichoaktyviųjų medžiagų poveikį sveikatai, sveikos mitybos principus, gripo ir 

ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų prevenciją. Tiesioginė nauda: veiklose dalyvavo 20 

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro vaikų ir jų tėvelių/globėjų.

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.

7.3. Įstaigos vykdytos veiklos

7.3.1. Visuomenės sveikatos priežiūra Savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose:            

                                                                                                                    
10 lentelė. Renginių ir stendų skaičius ugdymo įstaigose 

Eil. 
nr.

Temos Paskaitos, 
pamokos, 
diskusijos

Stendai Konkursai, 
viktorinos, kt. 

renginiai



1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, 
bendrieji sveikos gyvensenos ir 

ligų prevencijos klausimai
104 40 7

2. Sveika mityba ir nutukimo 
prevencija 102 49 9

3. Fizinis aktyvumas 177 9 40
4. Psichikos sveikata 30 17 6
5. Aplinkos sveikata 23 8 3
6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų 

vartojimo prevencija 27 11 4

7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir LPL 
prevencija 20 4 4

8. TBC profilaktika 5 5 0
9. Užkrečiamų ligų profilaktika, 

asmens higiena 180 43 1

10. Ėduonies profilaktika ir burnos 
higiena 72 18 1

11. Kraujotakos sistemos ligų 
profilaktika 2 4 2

12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų 
prevencija 60 11 3

13. Onkologinių ligų profilaktika 2 3 0
14. Kitos 18 6 1

Iš viso 822 228 81

                                                                                                                                        
11 lentelė. Renginių rūšys, kiekis, temos ir dalyviai ugdymo įstaigose.

Eil. 
nr.

Renginio 
rūšis

Kie
kis

Tema ar 
pavadinimas

Auditorija Dalyvių 
skaičius

Lektorius

1. Paskaita 3 „Blaivus 
gyvenimas 

veža!“, 
„Savanorystė – 
būdas pažinti 

save ir pakeisti 
pasaulį“

Anykščių rajono 
Svėdasų Juozo Tumo - 
Vaižganto gimnazija, 

Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija, Anykščių 
Antano Baranausko 
vidurinė mokykla

400 Simonas 
Dailidė

2. Paskaita 8 „Alkoholio, 
tabako bei 

kitos 
substancinės ir 
nesubstancinės 
priklausomybė

s“

Anykščių rajono 
Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazija, 
Anykščių rajono 

Viešintų pagrindinė 
mokykla - 

daugiafunkcis centras, 
Anykščių 

technologijos 
mokykla, Anykščių 

rajono Debeikių 
pagrindinė mokykla, 

Anykščių rajono 
Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinė 

740 Artūras 
Šiukšta



mokykla, Anykščių 
Jono Biliūno 

gimnazija, Anykščių 
rajono Kavarsko 

pagrindinė mokykla - 
daugiafunkcis centras, 

Anykščių rajono 
Traupio pagrindinė 

mokykla
3. Paskaita 1 „Ko verta 

donorystės 
dovana?“

Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija

100 Audronė 
Brūziuvienė

4. Paskaita 3 “Vandeny būk 
atsargus - tu ne 

žuvis, o tik 
žmogus"

Anykščių rajono 
Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazija, 
Anykščių rajono 

Svėdasų
Juozo Tumo – 

Vaižganto
gimnazija, Anykščių 

rajono Kavarsko 
pagrindinė mokykla - 
daugiafunkcis centras

200 Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistė 
(toliau – 
VSPS)

5. Akcija 2 Kuprinių 
svėrimas

Anykščių rajono 
Traupio pagrindinė 
mokykla, Anykščių 

rajono Kavarsko 
pagrindinė mokykla - 
daugiafunkcis centras 

80 VSPS

6. Renginys 3 Europos 
judumo savaitė 

– „Pradėk 
dieną su 
Zumba – 
aktyviai ir 
žvaliai“

Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija, Anykščių 
Antano Baranausko 
vidurinė mokykla, 
Anykščių Antano 

Vienuolio 
progimnazija

500 Diana 
Petrusevičienė

7. Renginys 2 „Švarių rankų 
šokis 2018“

Anykščių lopšelis-
darželis „Eglutė“, 
Anykščių Antano 

Baranausko vidurinė 
mokykla 

100 VSPS

8. Pamoka/di
skusija

3 „Sveikų pietų 
lėkštė“

Anykščių Antano 
Baranausko vidurinė 
mokykla, Anykščių 
Antano Vienuolio 

progimnazija, 
Anykščių vaikų 
lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“

100 VSPS

9. Akcija 9 „Sveikos 
šypsenos 
pažadas“

Anykščių Antano 
Vienuolio 

progimnazija, 

150 VSPS



Anykščių Antano 
Baranausko vidurinė 
mokykla, Anykščių 

rajono Svėdasų
Juozo Tumo – 

Vaižganto
gimnazija, Anykščių 

rajono Kavarsko 
pagrindinė mokykla - 
daugiafunkcis centras, 

Anykščių rajono 
Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazija, 
Anykščių rajono 

Debeikių pagrindinė 
mokykla, Anykščių 

rajono Kurklių 
Stepono Kairio 

pagrindinė mokykla, 
Anykščių rajono 

Traupio pagrindinė 
mokykla, Anykščių 

rajono Viešintų 
pagrindinė mokykla - 
daugiafunkcis centras

10. Paroda 3 ,,Rudenėlio 
gėrybės“, 
„Nuotaikų 
medžiai“, 

„Nupiešk savo 
nuotaiką“

Anykščių vaikų 
lopšelis-darželis 

„Žiogelis“, Anykščių 
Antano Vienuolio 

progimnazija, 
Anykščių Antano 

Baranausko vidurinė 
mokykla

900 VSPS

11. Renginys 1 ,,Sveikatos 
kavinė“

Anykščių vaikų 
lopšelis-darželis 

„Žiogelis“

90 VSPS

12. Pamoka/di
skusija

6 Rankų higiena: 
„Švarios 

rankytės - 
sveiki 

vaikučiai“

Anykščių rajono 
Kavarsko pagrindinė 

mokykla - 
daugiafunkcis centras, 

Anykščių rajono 
Svėdasų

Juozo Tumo – 
Vaižganto

gimnazija, Anykščių 
rajono Debeikių 

pagrindinė mokykla, 
Anykščių rajono 

Viešintų pagrindinė 
mokykla - 

daugiafunkcis centras, 
Anykščių rajono 

275 VSPS



Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazija, 

Anykščių vaikų 
lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“
13. Filmo 

peržiūra
4 „Žalingi 

įpročiai“, „Būk 
atsargus 

vandenyje“, 
„Cukrus“, 
„Patyčios“, 
„Karieso 

prevencija“

Anykščių rajono 
Kavarsko pagrindinė 

mokykla - 
daugiafunkcis centras, 

Anykščių lopšelis-
darželis „Žilvitis“, 
Anykščių rajono 

Viešintų pagrindinė 
mokykla - 

daugiafunkcis centras, 
Anykščių rajono 
Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazija

250 VSPS

14. Pamoka/di
skusija

5 Burnos 
higiena: 
„Sveiki 

dantukai – 
graži šypsena“, 

„Sveiki 
dantukai-
linksmi 

vaikiukai“

Anykščių rajono 
Svėdasų

Juozo Tumo – 
Vaižganto

gimnazija, Anykščių 
rajono Debeikių 

pagrindinė mokykla, 
Anykščių rajono 
Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinė 

mokykla, Anykščių 
rajono Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazija, 
Anykščių vaikų 
lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“

325 VSPS

15. Estafetės/j
udrieji 

renginiai

11 Fizinis 
aktyvumas: 
„Mes mylim 

sportą“, 
solidarumo 
bėgimas, 

edukacinis 
žaidimas su 
stotelėmis: 
„Mylėk ir 

saugok 
gamtą“, „Būk 
pozityvus“, 

„Būk 
išmintingas“, 

„Būk sveikas“, 
„Būk aktyvus“, 

„Išgelbėk 

Anykščių lopšelis-
darželis „Žilvitis“, 
Anykščių rajono 

Debeikių pagrindinė 
mokykla, Anykščių 

rajono Svėdasų
Juozo Tumo – 

Vaižganto
gimnazija, Anykščių 

rajono Traupio 
pagrindinė mokykla, 

Anykščių rajono 
Debeikių pagrindinė 
mokykla, Anykščių 

rajono Kurklių 
Stepono Kairio 

pagrindinė mokykla, 
Anykščių rajono 

1000 VSPS



draugą“, 
„Sportuoja 

visa šeima“, 
mankšta, 
„Fizinis 

aktyvumas. 
Sveikai 

augantis vaiko 
organizmas“, 

judrieji 
žaidimai, mini 

futbolo ir 
kroso 

varžybos, 
šiaurietiškas 

ėjimas. 
„Sportuokime 

linksmai“, 
,,Koja vartai 
kamuoliukas-
mano draugas 
futboliukas“, 
Paspirtukų 
varžybos 
„Augu 

sveikas“

Viešintų pagrindinė 
mokykla - 

daugiafunkcis centras, 
Anykščių rajono 
Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazija, 
Anykščių rajono 

Kavarsko pagrindinė 
mokykla - 

daugiafunkcis centras, 
Anykščių vaikų 
lopšelis-darželis 

„Žiogelis“, Anykščių 
lopšelis-darželis 

„Eglutė“

16. Renginys 5 Pirmoji 
pagalba: 

saugus elgesys 
vandenyje, 
traumos ir 

lūžiai, 
„Atostogaukim

e saugiai“, 
„Kaip saugiai 

elgtis 
vandenyje ir 

prie vandens“, 
„Saugios 

atostogos“

Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija, Anykščių 

lopšelis-darželis 
„Žilvitis“, Anykščių 

rajono Svėdasų
Juozo Tumo – 

Vaižganto
gimnazija, Anykščių 

rajono Traupio 
pagrindinė mokykla, 

Anykščių rajono 
Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazija

350 VSPS

17. Paskaita 1 „Akys – 
didžiausias 

turtas“

Anykščių rajono 
Svėdasų

Juozo Tumo – 
Vaižganto
gimnazija

35 VSPS

18. Renginys 9 Mityba: 
„Sveikatos 
kavinė“, 
„Pieno 

kokteiliai“, 
„Pasaulinė 
vandens 

Anykščių vaikų 
lopšelis-darželis 

„Žiogelis“, Anykščių 
rajono Svėdasų
Juozo Tumo – 

Vaižganto

1055 VSPS



diena“, 
”Burnelė ne 
šiukšlynas, 
skrandis ne 
sąvartynas“, 

„Ne vien 
duona žmogus 
gyvas“, „Vaikų 

mitybos 
įpročių 

formavimas“, 
„Iššūkis 
sveikai 

maitintis“, 
„Sveikas 
maistas-
sveikas 
vaikas“, 
„Mano 

pusryčiai“

gimnazija, Anykščių 
vaikų lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“, 
Anykščių rajono 

Viešintų pagrindinė 
mokykla - 

daugiafunkcis centras, 
Anykščių rajono 
Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinė 

mokykla, Anykščių 
rajono Traupio 

pagrindinė mokykla, 
Anykščių rajono 
Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazija, 
Anykščių Antano 

Vienuolio 
progimnazija, 

Anykščių Antano 
Baranausko vidurinė 

mokykla
19. Pamoka/di

skusija
3 Žalingi 

įpročiai
Anykščių vaikų 
lopšelis-darželis 

„Žiogelis“, Anykščių 
rajono Svėdasų
Juozo Tumo – 

Vaižganto
gimnazija, Anykščių 

rajono Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazija

210 VSPS

20. Piešinių 
konkursas

4 „Mano 
pasaulis be 

tabako“

Anykščių rajono 
Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazija, 
Anykščių rajono 

Svėdasų
Juozo Tumo – 

Vaižganto
gimnazija, Anykščių 

rajono Viešintų 
pagrindinė mokykla - 
daugiafunkcis centras, 

Anykščių rajono 
Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinė 

mokykla 

50 VSPS

21. Paskaita 6 Sveikatos 
stiprinimas:

peršalimo 
ligos, 

imunitetas, 
gripas, vaistai, 

Anykščių rajono 
Svėdasų

Juozo Tumo – 
Vaižganto

gimnazija, Anykščių 
rajono Viešintų 

200 VSPS



„Kai sveikas 
tai linksmas, 
kai linksmas 
tai sveikas“, 
„Peršalimo 
ligos. Kaip 

elgtis 
susirgus?“, 

„Būsiu 
sveikas, jei...“

pagrindinė mokykla - 
daugiafunkcis centras, 

Anykščių rajono 
Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinė 

mokykla, Anykščių 
rajono Traupio 

pagrindinė mokykla, 
Anykščių Antano 

Vienuolio 
progimnazija, 

Anykščių rajono 
Troškūnų Kazio 

Inčiūros gimnazija
22. Pamoka/di

skusija
1 „Sėdėk tiesiai“ Anykščių rajono 

Svėdasų
Juozo Tumo – 

Vaižganto
gimnazija

45 VSPS

23. Pasaka 3 Apie gripą, 
dantukų 
miestelį

Anykščių rajono 
Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinė 

mokykla, Anykščių 
rajono Viešintų 

pagrindinė mokykla - 
daugiafunkcis centras, 

Anykščių rajono 
Debeikių pagrindinė 

mokykla – 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo skyriai 

30 VSPS

24. Renginiai 6 Lytiškumo 
ugdymas: 

protų mūšis 
„AIDS geriau 

žinoti“, 
„Mažoji 
moteris“, 
„Mažasis 

vyras“, „Kaip 
aš bręstu“, 

„ŽIV ir AIDS“

Anykščių Antano 
Vienuolio 

progimnazija, 
Anykščių Antano 

Baranausko vidurinė 
mokykla, Anykščių 

rajono Kurklių 
Stepono Kairio 

pagrindinė mokykla, 
Anykščių rajono 

Viešintų pagrindinė 
mokykla - 

daugiafunkcis centras, 
Anykščių rajono 

Traupio pagrindinė 
mokykla, Anykščių 

Jono Biliūno 
gimnazija

200 VSPS

 



7.3.2. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos: visuomenės sveikatos stiprinimas ir 
stebėsena

12 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 Sveika gyvensena Andrioniškio 
bendruomenė

15 VSPS

2. Akcija 1 „Tapk kraujo 
donoru“

Anykščių 
rajono 

gyventojai

25 Kraujo 
centras,
Biuras

3. Paskaita 1 „Ko verta 
donorystės 

dovana“

Anykščių 
rajono 

gyventojai

10 Audronė 
Brūziuvienė,

Biuras
4. Renginys 1 „Sveikatos žinių 

stotelė“
Anykščių 

rajono 
gyventojai

400 VSPS

5. Paskaita 1 Apie organų 
donorystę

Kavarsko 
bendruomenė

70 Audronė 
Brūziuvienė,

Biuras
6 Renginys 1 Protų mūšis 

„Viskas apie 
sveikatą“

Anykščių 
vaikų lopšelių-

darželių 
bendruomenės 

30 Anykščių 
vaikų 

lopšelis-
darželis 

„Spindulėlis“,
VSPS

                                                                                                                            
13 lentelė. Sveika mityba ir nutukimo prevencija                                                                         

Eil. 
nr.

Renginio 
rūšis

Kiekis Tema ar 
pavadinimas

Auditorija Dalyvių 
skaičius

Lektorius

1. Paskaita 1 Norite, kad jūsų 
vaikas nesirgtų, 
pasirūpinkite jų 

mityba

Anykščių 
rajono  

gyventojai

20 Raminta 
Bogušienė,

Biuras

2. Konsultacijos 4 Kūno sudėties 
analizės tyrimas.

Sveikatai palankios 
mitybos 

konsultacijos. 

Anykščių 
miesto ir rajono  

gyventojai

160 VSPS

3. Tyrimai 2 Išsitirk kokį 
vandenį geri!

Anykščių 
rajono  

gyventojai

23 Nacionalinė 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 

laboratorija,
Biuras

4. Paskaita 1 Sveikatai palanki 
mityba

Mačionių 
bendruomenė

50 VSPS

5. Paskaita- 
konsultacija

1 Sveikatai palanki 
mityba. Kūno 

sudėties analizė

 Anykščių 
vaikų ir 
jaunimo 

užimtumo 

20 VSPS



centro 
tėveliai/globėjai

6. Paskaita -
konsultacija

1 Mityba sergant 
cukriniu diabetu

Anykščių 
diabeto klubo 

nariai

50 VSPS

7. Paskaita 15 „Mitybos įpročių 
sąsajos su 

kraujotakos 
sistemos ligų, 

galvos smegenų 
kraujotakos 

ligų susirgimų ir 
mirtingumo 

priežastimis"

Anykščių 
rajono įstaigų 
darbuotojai 

372 Dietistė V. 
Peliakaitė,

Biuras

                                                                                                                         14 lentelė. Fizinis aktyvumas                                                                                   
Eil. 
nr.

Renginio 
rūšis

Kiekis Tema ar 
pavadinimas

Auditorija Dalyvių 
skaičius

Lektorius

1. Mankšta 39 Aktyvios  mankštos 
„Body Fit“

Anykščių 
rajono  

gyventojai

2340 Trenerė
Gintarė 

Žemaitienė,
Biuras

2. Mokymai 20 Šiaurietiškojo ėjimo
mokymai

Anykščių 
rajono  

gyventojai

360 VSPS

3. Mankštos 37 Sveikatingumo 
mankštos

Anykščių 
rajono  

gyventojai

2420 Mankštų 
instruktorė

Snežana 
Karpavičienė

4. Renginys 1 Šiaurietiškojo ėjimo 
mokymai „Puntuko“ 

bėgime

Anykščių 
rajono  

gyventojai

20 VSPS

5. Renginys 1 „Šeimų diena“
plaukimo varžybos

Anykščių 
rajono  

gyventojai

40 VšĮ „Sveikatos 
oazė“,
Biuras

6. Paskaita -
mokymai

1 „Šiaurietiškojo 
ėjimo nauda“, 

šiaurietiškojo ėjimo 
mokymai

Mačionių 
bendruomenė

50 VSPS

7. Paskaita -
mokymai

1 „Šiaurietiškojo 
ėjimo nauda“, 

šiaurietiškojo ėjimo 
mokymai

Andrioniškio 
bendruomenė

30 VSPS

8. Akcija 4 Skersai  išilgai 
Anykščių, 

atsipalaiduok po 
darbų lėtu bėgimu

Anykščių 
rajono  

gyventojai

40 VSPS

9. Paskaita-
mokymai

15 Darbo vietos 
ergonomika ir fizinis 
aktyvumas – būdai 

Anykščių 
rajono  

372 Kineziterapeutas 
A. Strumila,

Biuras



užkirsti kelią 
sveikatos 

problemoms. 
Patarimai, kurie 

galėtų padėti 
apsaugoti jus nuo 
galimų nugaros 

skausmų ir padidinti 
kasdienį fizinį 

aktyvumą.

įstaigų 
darbuotojai 

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

Eil. 
nr.

Renginio 
rūšis

Kiekis Tema ar 
pavadinimas

Auditorija Dalyvių 
skaičius

Lektorius

1. Paskaita 1 „Streso įveikimo 
būdai“. Streso lygio 

matavimas. 

Andrioniškio 
bendruomenė

15 VSPS

2. Konsultacija 5 Streso lygio 
matavimas. Nerimo ir 
depresijos įvertinimo 
klausimyno atlikimas

Anykščių 
rajono  

gyventojai 

105 VSPS

3. Renginys 1 Streso lygio 
matavimas. Nerimo ir 
depresijos įvertinimo 
klausimyno atlikimas 

„Puntuko“ bėgime

Anykščių 
rajono  

gyventojai

100 VSPS

4. Renginys 1 Savižudybių 
prevencijos diena –

Dviračių žygis

Anykščių 
rajono  

gyventojai

50 Biuras,
Psichologė N. 

Grybienė

                                                                                                                      16 lentelė. Aplinkos sveikata                                                                    
Eil. 
nr.

Renginio rūšis Kiekis Tema ar 
pavadinimas

Auditorija Dalyvių 
skaičius

Lektorius

1. Akcija 1 Pasaulinė iniciatyva 
„Žemės valanda“

Anykščių 
rajono  

gyventojai

100 Savivaldybė, 
VSB

2. Tyrimas/Akcija 1 „Tarptautinė 
triukšmo suvokimo 

diena“.
Triukšmo lygio 

matavimas įvairiose 
miesto erdvėse.
Akcija „Tylos 

minutė“

Anykščių 
rajono 

gyventojai 

400 VSPS

3. Akcija 1 Vasarą praleisk 
saugiai. Kaip 

apsisaugoti nuo 
saulės ir nudegimų?

Anykščių 
rajono  

gyventojai

200 VSPS



4. Akcija 2 Rinkis aplinkai 
draugišką 

transporto priemonę 
dviratį!

Anykščių 
rajono  

gyventojai

100 Biuras,
Anykščių 
dviračių 
punktų 

verslininkai
5. Akcija 1 Į darbą – be 

automobilio!
Anykščių 

rajono  
gyventojai

1000 Biuras,
Savivaldybė

                                                                                                                  
17 lentelė. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija                                                                           

Eil. 
nr.

Renginio 
rūšis

Kiekis Tema ar 
pavadinimas

Auditorija Dalyvių 
skaičius

Lektorius

1. Paskaita 1 Žalingiems 
įpročiams – Ne!

Andrioniškio 
bendruomenė

20 VSPS

2. Akcija 1 Išgyvendinkime 
rūkymą iš 
laiptinių

Anykščių 
daugiabučių 
gyventojai

250 Biuras

3. Akcija 1 Tabakas ir širdies 
ligos

Anykščių rajono 
gyventojai

300 VSPS

4. Paskaitos 3 Ankstyvosios 
intervencijos 

programa

Anykščių rajono 
jaunimas 

(14-21 m.)

15 Biuras

5. Paskaita 1 Psichoaktyviųjų 
medžiagų 
poveikis 
sveikatai 

Anykščių vaikų ir 
jaunimo 

užimtumo centro 
tėveliai/globėjai

20 VSPS

3. Užsiėmimas -
konsultacija

16 „Suaugusių 
dialogo“ grupės 
užsiėmimai – 
konsultacijos

Visi nuo 
alkoholio 

priklausantys 
asmenys 

36 VšĮ 
„Anykščių 

jausmų 
ratas“, 
Biuras

  4. Užsiėmimas -
konsultacija

16 „Suaugusių 
dialogo“ grupės 
užsiėmimai – 
motyvacijos 
užtikrinimas

Visi nuo 
alkoholio 

priklausantys 
asmenys 

36 VšĮ 
„Anykščių 

jausmų 
ratas“, 
Biuras

                                                                                                                  
18 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!” Anykščių 
rajono 

gyventojai

250 Biuras

                                                                                                                   
19 lentelė. Užkrečiamosios ligos, asmens higiena                                                                               

Eil. 
nr.

Renginio 
rūšis

Kiekis Tema ar 
pavadinimas

Auditorija Dalyvių 
skaičius

Lektorius

1. Paskaita 1 „Tuberkuliozės 
profilaktika“

Andrioniškio 
bendruomenė

20 VSPS



2. Paskaita 1 Tuberkuliozė – 
klastinga liga

Kavarsko 
bendruomenė

15 VSPS

3. Paskaita 2 Tuberkuliozės 
profilaktika 

Anykščių rajono 
gyventojai

70 VSPS

4. Renginys 1 Rankų ir asmens 
higiena 

„Puntukėlio“ 
bėgime

Anykščių rajono 
gyventojai

170 Biuras

5. Paskaita 1 Pasirengimas 
naujam gripo 
sezonui. Kaip 

apsisaugoti nuo 
gripo ir ŪVKTI

Anykščių vaikų 
ir jaunimo 
užimtumo 

centro vaikai, 
tėveliai/globėjai.

20 VSPS

                                                                                                               20 lentelė. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena                                                                           
Eil. 
nr.

Renginio 
rūšis

Kiekis Tema ar 
pavadinimas

Auditorija Dalyvių 
skaičius

Lektorius

1. Paskaita 2 „Burnos 
profilaktika“ 

Burbiškio ir 
Svėdasų 

bendruomenės 

60 VSPS

2. Renginys 1 Burnos higiena 
„Puntukėlio“ 

bėgime 

Anykščių 
rajono 

gyventojai

100 Biuras

                                                                                                                   
21 lentelė. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika                                                                                      

Eil. 
nr.

Renginio 
rūšis

Kiekis Tema ar 
pavadinimas

Auditorija Dalyvių 
skaičius

Lektorius

1. Paskaita 1 Streso reikšmė 
širdies ir 

kraujagyslių 
ligų atsiradimui. 

Streso 
valdymas. 

Širdies ir 
kraujagyslių 

ligų ir cukrinio 
diabeto 

programos 
dalyviai

10 Psichologė 
N. Grybienė, 

Biuras

2. Paskaita 1 Širdies ir 
kraujagyslių 
ligų rizikos 
veiksniai, 
sveikatos 
rodiklių 

supratimas

Širdies ir 
kraujagyslių 

ligų ir cukrinio 
diabeto 

programos 
dalyviai

10 Gydytoja V. 
Noreikienė,

Biuras

3. Paskaita -
Konsultacija

2 Kraujotakos 
sistemos ligų 
profilaktika. 

Arterinio 
kraujospūdžio 

matavimas 

Andrioniškio 
bendruomenė

30 VSPS

4. Paskaita 1 Širdies ir 
kraujagyslių 

ligų prevencija 

Kavarsko 
bendruomenė

20 VSPS



5. Konsultacija 1 Arterinio 
kraujospūdžio 
matavimas ir 

rekomendacijos 
„Puntuko“ 

bėgime

Anykščių 
rajono 

gyventojai,
renginio 
dalyviai

100 Biuras

6. Konsultacija 4 „Sveikos širdies  
link!”

Anykščių 
rajono 

gyventojai

25 VSPS

5. Paskaita 1 Širdies ir 
kraujagyslių 
ligų rizikos 
veiksniai, 
sveikatos 
rodiklių 

supratimas

Širdies ir 
kraujagyslių 

ligų ir cukrinio 
diabeto 

programos 
dalyviai

12 Gydytoja V. 
Noreikienė, 

Biuras

6. Paskaita 2 Mitybos 
reikšmė širdies 
ir kraujagyslių 

ligų atsiradimui 
bei prevencijai

Širdies ir 
kraujagyslių 

ligų ir cukrinio 
diabeto 

programos 
dalyviai

24 Dietologė V. 
Peliakaitė, 

Biuras

7. Paskaita 2 Fizinio 
aktyvumo 

reikšmė širdies 
ir kraujagyslių 
ligų prevencijai

Širdies ir 
kraujagyslių 

ligų ir cukrinio 
diabeto 

programos 
dalyviai

24 Kineziterapeutas 
A. Strumila, 

Biuras  

8. Paskaita 1 Streso reikšmė 
širdies ir 

kraujagyslių 
ligų atsiradimui. 
Streso valdymas

Širdies ir 
kraujagyslių 

ligų ir cukrinio 
diabeto 

programos 
dalyviai

12 Psichologė 
N. Grybienė

                                                                                                                           
22 lentelė. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija                                                                               

Eil. 
nr.

Renginio 
rūšis

Kiekis Tema ar 
pavadinimas

Auditorija Dalyvių 
skaičius

Lektorius

1. Mokymai 5 Kaip gaivinti sąmonę 
praradusį žmogų. 

Kūdikio užspringimo 
prevencija

Anykščių rajono 
gyventojai

130 Biuras

2. Akcija 1 Prie vandens ir 
vandenyje elkimės 

atsakingai

Anykščių rajono 
gyventojai

100 Biuras

3. Mokymai 1 Pirmos pagalbos 
mokymai

Anykščių 
diabeto klubo 

nariai

50 VSPS

4. Akcija 5 Saugus elgesys prie 
vandens ir vandenyje

Anykščių rajono 
gyventojai

300 Biuras



5. Mokymai 6 Pagalbos teikimas 
staigios mirties 
ištiktam žmogui

Anykščių įstaigų 
darbuotojai

144 Sveikatos 
mokymo ir 

ligų 
prevencijos 

centras,
Biuras

23 lentelė. Onkologinių ligų  prevencija                                                                                                
Eil. 
nr.

Renginio 
rūšis

Kiekis Tema ar 
pavadinimas

Auditorija Dalyvių 
skaičius

Lektorius

1. Paskaita 1 Vėžio profilaktika ir 
prevencinių 
programų 

pristatymas

Kavarsko 
bendruomenė

20 VSPS

7.3.2. Informacinių pranešimų ir straipsnių viešinimas

                                                                                   24 lentelė. Informacinių pranešimų ir straipsnių viešinimas                                                                                                
Eil. 
nr.

Straipsnio, pranešimo 
pavadinimas

Kiekis Tiražas Ketvirtis

1. „Pasenusiais ir nereikalingais 
vaistais pasirūpinkite 
atsakingai“

1 Biuro socialinis puslapis
„Facebook“

I ketv.

2. „Lietuvoje kompensuojamos 
gripo vakcinos yra kokybiškos 
ir saugios“

1 Biuro socialinis puslapis
„Facebook“ 

I ketv.

3. „Sveika gyvensena 
Andrioniškio bendruomenėje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“ 

I ketv.

4. „Pirmoji pagalba apsinuodijus 
anglies monoksidu 
(smalkėmis)“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

5. „Įveikti galvos skausmą be 
vaistų – Įmanoma!“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

6. „Kaip suteikti pagalbą ištikus 
epilepsijos priepuoliui?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

7. „Sveikatos būklės rodikliai 
prieš šimtmetį ir dabar“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

8. „Specialus nemokamas testas 
atskleis, ar vaikui reikia 
antibiotikų“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

9. „Ankstyvas pavasaris yra 
tinkamiausias laikas skiepytis 
nuo erkinio encefalito“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

10. „„Šlykštukai“ – žaislai iš 
nuodų“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

11. „Norite sėkmingo darbo 
įstaigoje? Pasirūpinkite 
darbuotojų sveikata?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

12. „Ką moksleiviai ir studentai turi 
žinoti apie sveikatos 
paslaugas?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.



13. „Vanduo – gyvybės dalis“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

14. „Sveikata, jaunystė, grožis...“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

15. „Nuo 2018 m. sausio 1 d. 
įsigalioja rekomenduojamos 
paros maistinių medžiagų ir 
energijos normos“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

16. „Mitybos specialistės R. 
Bogušienės praktiški patarimai, 
kaip neturint laiko maitinti 
vaikus sveikiau“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

17. „Maisto gamintojai įsipareigojo 
mažinti cukraus, druskos ir 
riebalų kiekį rinkai tiekiamuose 
maisto produktuose“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

18. „Kūno sudėties analizė 
Andrioniškio bendruomenėje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

19. „Vaikų mityba. kaip formuoti 
teisingus valgymo įpročius“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“ 

I ketv.

20. „Užgavėnes švęskime sveikai, 
skaniai ir gausiai!“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“ 

I ketv.

21. „Kviečiame atlikti kūno 
sudėties analizę“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“ 

I ketv.

22. „Maitinkime vaikus sveikiau“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

23. „Norite, kad jūsų vaikas 
nesirgtų, pasirūpinkite jų 
mityba“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, VSB internetinis 

puslapis

I ketv.

24. „7 sveiki įpročiai padės 
subalansuoti svorį ir sveikatą“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

25. „Kodėl reikia valgyti daugiau 
daržovių?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

26. „Ar žinai, kad vaikai gali 
valgyti tik kietai virtus 
kiaušinius? Arba ar žinai, kad 
žmogaus organizmas įsisavina 
net 98 proc. kiaušiniuose 
esančių baltymų?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

27. „Vanduo ir jo įtaka mūsų 
sveikatai“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

28. „Kaip išvengti švenčių keliamo 
pavojaus sveikatai?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“ 

I ketv.

29. „Kiaušinius marginkime 
natūraliais dažais“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

30. „Ar žinai, kad... margučius 
reikia suvalgyti ne vėliau kaip 
per tris dienas?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

31. „Kaip žiemos metu išlikti 
darbingais, nepasinerti į liūdesį 
ir depresiją?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.



32. „Kviečiame į nemokamas 
sveikatingumo mankštas“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

I ketv.

33. „Kviečiame į aktyvias 
treniruotes „Body Fit““

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

I ketv.

34. „Veido mankšta“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

35. „Kviečiame į šiaurietiškojo 
ėjimo užsiėmimus“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

36. „Kai kompiuteris tampa 
geriausiu draugu…“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

37. „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu!” 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook

I ketv.

38. „Būtinoji pagalba krizės atveju“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

39. „Savęs žalojimo alternatyvos“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

40. „Veiksmo savaitė be patyčių 
2018“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

41. „„Įveik patyčias“ ir sužinoti, 
kaip apsaugoti save ir apginti 
kitus“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

42. „Pasirūpinkime patalpų oro 
kokybe“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

43. „Kaip elgtis, kai lauke labai šąla 
ir pučia stiprus vėjas?“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

I ketv.

44. „Pasaulinė iniciatyva „Žemės 
valanda““

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

45. „Pasyvus rūkymas, arba 
kenkimas sau ne savo noru“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

46. „Alkoholio, rūkymo ir 
narkotikų žala sveikatai“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

47. „Kviečiame kiekvieną iš jūsų 
prisidėti prie ilgalaikės 
psichoaktyviųjų medžiagų 
prevencijos bei kontroles 
politikos formavimo Lietuvoje! 
būkime aktyvūs, teikiant savo 
nuomonę ir įveikiant naujus 
iššūkius!“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

48. „Išgyvendinkime rūkymą iš 
laiptinių“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

49. „Kokia rūkymo žala sveikatai?“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

50. „Informacija apie atnaujintą 
priklausomybės ligų centrų 
veiklą ir paslaugas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

51. „Patarimai tėvams, kaip su 
vaiku kalbėtis apie narkotikus. 

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.



Kaip elgtis kad mano vaikas 
nepradėtų vartoti narkotikų?“

52. „Anykščiuose pradėjo veikti 
priklausomybių konsultacinis 
punktas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

53. „Mylėk atsakingai“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

54. „Kviečiame vyrus ir moteris 
pasitikrinti dėl lytiškai 
plintančių ligų“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

55. „Ką turime žinoti apie 
tuberkuliozę“

3 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis, Savivaldybės 
internetinis puslapis

I ketv.

56. „Aštuonias iš dešimties 
infekcinių ligų perduodame per 
nešvarias rankas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

57. „Gripas ar peršalimas?“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

58. „Kasdien daugėja sergančiųjų 
gripu ir kitomis ūmiomis 
viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijomis, būkite budrūs“

4 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis, „Anykšta“ 
internetinis puslapis, 

Savivaldybės internetinis 
puslapis

I ketv.

59. „Sergamumas gripu per savaitę 
išaugo“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

60. „Gripo komplikacijos gresia net 
ir išnykus ligos simptomams“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

61. „Informacija keliautojams, 
vykstantiems į maliarijos 
endemines šalis“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

62. „Burnos profilaktikos mėnuo“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

63. „Širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencine programa“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

I ketv.

64. „Būkime atsakingesni už savo 
sveikatą „Širdies ir kraujagyslių 
ligos“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

65. „Kaip saugiai elgtis ant ledo?“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

66. „Nušalimo pavojai ir kaip 
apsisaugoti“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

67. „Griuvimai – traumų rizika“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

68. „Moterys – rūpinkimės savimi 
pačios“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

69. „Ką reikia žinoti apie vėžio 
prevencines programas“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

I ketv.



70. „Viskas apie gimdos kaklelio 
vėžį“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

71. „Europos gimdos kaklelio vėžio 
prevencijos savaitė - sumažink 
savo riziką!“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

72. „Vėžio profilaktika ir 
ankstyvoji diagnostika“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

73. „Gimdos kaklelio tyrimai“  1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

I ketv.

74. „Savigyda: netinkama diagnozė 
– netinkamai parinkti vaistai

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

75. „Parkinsono liga – ką turi žinoti 
kiekvienas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

76. „Pateikiame rekomendacijas, ką 
daryti anafilaksijos atveju“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

77. „Kodėl keliautojams reikia 
tarptautinio skiepijimo 
pažymėjimo?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

78. „Tapk kraujo donoru“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

79. „Ko verta donorystes dovana?“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

80. „Sveikatos žinių stotelė 
„Anykščiai-Puntukas-
Anykščiai“ bėgime“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

81. „Lietuvos sveikuolių sąjungos 
prezidentas Simonas Dailidė 
susitiko su Anykščių 
moksleiviais“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

82. „Ar žinai, kad... Lietuvos 
gyventojams trūksta jodo“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

83. „Dehidratacija: kas tai ir kaip 
jos išvengti“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

84. „Sėkmingo žindymo 
žingsneliai“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

85. „Pats laikas pasirūpinti vaiko 
sveikatos pažymėjimu“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

86. „Vitaminai“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

87. „Ar žinai, kad... „rakto skylute“ 
pažymėti produktai – 
palankesni sveikatai, bet 
nebūtinai ekologiški“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

88. „„Rakto skylute“ paženklinti 
produktai rinkoje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

89. „Ar žinote, kodėl druskos 
vartojimą reikia riboti, ir kaip ji 
veikia mūsų organizmą?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

90. „Išsitirk kokį vandenį geri“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.



91. „Ar saugus šulinių bei gręžinių 
vanduo?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

92. „Jei norite būti sveikesni – 
valgykite daugiau skaidulinių 
medžiagų turintį maistą“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

93. „O ar žinote, kaip pasirinkti 
maisto produktus, kad cukrų 
juose būtų mažiau? “

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

94. „Pietauk skaniai, kokybiškai ir 
saugiai 
sužinokite, kaip įvertinta jūsų 
mėgstama kavinė“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

95. „Kas geriau: liesas ar riebus 
pienas, pienas ar rūgpienis, 
kefyras ar varškė? Ir kodėl?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

96. „Specialistai pataria: kokius 
pasirinkti sveikatai 
naudingesnius riebalus?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

97. „Nemokamos sveikatingumo 
mankštos“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

II ketv.

98. „Aktyvios treniruotės „Body 
fit““

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

II ketv.

99.
„Šiaurietiškas ėjimo mokymai“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

II ketv.

100. „Kaip saugiai pradėti bėgioti?“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

101. „Pažink Anykščius eidamas!“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

102. „Pateikiame keletą paprastų 
praktinių patarimų, kaip galima 
mankštintis namuose“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

103. „„Šeimos diena“ baseine“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

104. „Vaikų ir paauglių fizinio 
aktyvumo piramidė!“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

105. „Nemokama psichologo 
konsultacija tėvams. Kaip 
auklėti vaikus. „Tėvų linija““

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

II ketv.

106. „Prasidėjo alergeninių 
žiedadulkių sezonas: Patariame 
ką svarbu žinoti“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

107. „Atsargiai, kartu su gamta 
bunda ir gyvatės“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

108. „Triukšmo poveikis sveikatai“ 1 Biuro socialinis puslapis, 
„Facebook“

II ketv.

109. „Minint Tarptautinę triukšmo 
suvokimo dieną Anykščiuose 
atliktas triukšmo lygio 
matavimas“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

II ketv.



110. „Ultravioletinių spindulių, 
naudojamų soliariumuose, 
poveikis žmogaus sveikatai“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

111. „Kaip apsisaugoti nuo saulės ir 
išvengti nudegimų?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

112. „Rekomendacijos, kaip 
apsisaugoti karščiui jautriems 
žmonėms“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

113. „Anykščių miesto ir rajono 
paplūdimių vanduo - švarus“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

114. „Prekybos alkoholiniais 
gėrimais lauko sąlygomis 
naujienos“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

115. „Verta mesti rūkyti, nes tai 
naudinga ne tik sveikatai, bet ir 
piniginei!“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

116. „Ką turi žinoti apie elektronines 
cigaretes?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

117. „Ankstyvosios intervencijos 
programa - su jaunimu apie 
psichoaktyviąsias medžiagas 
kalbėtis kitaip“

3 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis, Savivaldybės 
internetinis puslapis

II ketv.

118. „Ar elektroninės cigaretės - 
sveikesnis pasirinkimas?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

119. „Tabakas ir širdies ligos“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv.

120. „Kas atsitinka tavo kūnui, kai tu 
nustoji rūkyti“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

121. „Kviečiame gydytis 
priklausomybes“

1 Biuro socialinis puslapis, 
„Facebook“

II ketv

122.
„Vaikystė šešėlyje“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

II ketv

123. „Pirmiausia išklausyk“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

124. „E. mokymai, kaip kalbėtis su 
vaikais apie lytiškumą ir 
seksualinę prievartą“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

125. „Šunys ir katės platina 
pavojingas žmogaus sveikatai 
ligas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

126. „Tuberkuliozė – klastinga liga“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

127. „Atsargiai: jau pabudo ligas 
platinančios erkės“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

128. „Informacija apie legioneliozę“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook‘

II ketv

129. „Norint, kad prasidėjęs iškylų 
gamtoje sezonas neapkarstų, 
gaminant maistą ir renkantis 
produktus vertėtų įsidėmėti 
keletą taisyklių“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv



130. „Plauk rankas - saugok save!“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

131. „Gegužės 5-oji – Pasaulinė 
rankų higienos diena“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

132. „Kūdikiai ir vaikai nemokamai 
bus skiepijami nuo 
meningokokinės infekcijos“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

133. „Kaip apsisaugoti nuo žarnyno 
infekcinių ligų vasara?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

134. „Apie ligas platinančias erkes“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

135. „Širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencija Kavarsko 
bendruomenėje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“ 

IIketv

136. „Kviečiame Anykščių rajono 
gyventojus dalyvauti širdies ir 
kraujagyslių ligų ir cukrinio 
diabeto rizikos grupių asmenų 
sveikatos stiprinimo 
programoje“

3 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis, Savivaldybės 
internetinis puslapis

II ketv

137. „Gegužės 7-oji − Europos 
širdies nepakankamumo diena“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

138. „Kaip saugiai elgtis vandenyje? 
“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

139. „Kaip gaivinti sąmonę praradusį 
žmogų“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

140. „Prie vandens ir vandenyje 
elkimės atsakingai“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

141. „Kūdikio užspringimo 
prevencija“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

142. „Vėžio profilaktika ir 
nemokamos vėžio prevencinės 
programos“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

143. „Vėžio prevencinių programų 
pristatymas Kavarsko 
bendruomenėje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

II ketv

144. „Kviečiame visus nemokamai 
pasitikrinti pagal šias 
prevencines programas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv

145. „Ką daryti, jei įsigijote vaistą, 
kurio sudėtyje yra nekokybiško 
valsartano?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv

146. „Pirkdami vaisius ir daržove 
būkime atidūs“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv

147. „Raginame tėvelius jau dabar 
pasirūpinti vaiko profilaktiniu 
sveikatos tikrinimu“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv

148. „Pasaulinė žindymo savaitė. 
Sėkmingo žindymo žingsneliai“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

149. „Kaip tinkamai apsisaugoti nuo 
karščio, dirbant lauke ir 
uždaroje patalpoje“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“,  Biuro internetinis 

puslapis

III ketv.



150. „Kaip išsirinkti tinkamą 
mokyklinę kuprinę“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

151. „Grybavimo sezonas prasidėjo. 
Ką reikia žinoti norint išvengti 
apsinuodijimų“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

152. „Trumpa informacija apie vaikų 
sveikatos pažymėjimus“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

153. „Ką turėtume žinoti apie 
probiotikus?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

154. „Sveikatai palanki mityba 
Mačionių bendruomenėje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv

155. „Kūno sudėties analizė Vaikų ir 
jaunimo užimtumo centro 
tėveliams“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

156. „Mityba sergant cukriniu 
diabetu. Anykščių diabeto 
klubo nariams“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

157. „Kaip per dieną suvartoti kuo 
daugiau ir kuo įvairesnių 
daržovių“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

158. „Kramtoma guma vaikams: 
kenkia ar saugo?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

159. „Šiltas ar šaltas vanduo geriau? 
“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

160. „Maistas ugdymo įstaigose: 
senas prieš naująjį meniu“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

161. „Kuo naudingos sultys?“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

162. „Nuo š. m. mokslo metų 
pradžios lopšeliuose 
darželiuose, mokyklose – 
sveikesnis ir kokybiškesnis 
maistas vaikams“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

III ketv.

163. „Šiaurietiškojo ėjimo mokymai 
Mačionių bendruomenėje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

164. „Šiaurietiškojo ėjimo mokymai 
Anykščių mieste“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“,  Biuro internetinis 

puslapis

III ketv.

165. „Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų 
fizinio aktyvumo piramidės“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

166. „Koordinacijos ir pusiausvyros 
pratimai pagerina senyvo 
amžiaus asmenų ne tik funkcinį 
pajėgumą, bet ir kognityvines 
funkcijas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“  

III ketv.

167. „Šiaurietiškojo ėjimo mokymai 
Andrioniškio bendruomenėje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

168. „12 faktų apie fizinį aktyvumą 
ir naudą mūsų organizmui“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

169. „12000 žingsnių per dieną. Visą 
savaitę fiksuoti žingsnių kiekį 

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.



išmaniuoju laikrodžiu, 
žingsniamačių arba telefonu“

170. „Skersai išilgai Anykščių, 
atsipalaiduok po darbų lėtu 
bėgimu!“ 

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

171. „Kur vasara tėvams kreiptis 
pagalbos dėl vaikų auklėjimo 

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

172. „Psichologo patarimai tėvams, 
mokyklai artėjant“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

III ketv.

173. „Savižudybių prevencijos diena 
– Dviračių žygis“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

III ketv.

174. „Keletas patarimų kaip galima 
įveikti depresiją“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“,  

III ketv.

175. „Savižudybių prevencija.  
Pagalbos galimybės telefonu ir 
internetu“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“ 

III ketv.

176. „Streso lygio matavimas. Streso 
įveikimo būdai“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

177. „Siūlome susipažinti su 
personalinėmis alergijos 
simptomų prognozėmis“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

178. „Kaip išvengti kaitros 
sukeliamų ligų“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

179. „Anykščių maudyklų vanduo 
švarus“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

180. „Tinkamai įrenkime moksleivio 
darbo vietą“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

181. „Psichoaktyviųjų medžiagų 
poveikis sveikatai. Vaikų ir 
jaunimo užimtumo centro 
tėveliams“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

182. „4000 cheminių junginių“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

183. „Elektroninės cigaretės. 
išsigelbėjimas rūkaliams ir juos 
supančiai aplinkai? “

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

184. „Nealkoholinis alus - ne 
vaikams! “

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

185. „Asmenų, priklausomų nuo 
alkoholio ir /ar rizikingai 
vartojančių reabilitacija
„Suaugusių dialogo“ grupės 
užsiėmimai – konsultacijos“

4 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“,  Biuro internetinis 

puslapis, VšĮ „Jausmų ratas“  
internetinėje svetainėje,  
Savivaldybės internetinė 

svetainė

III ketv.

186. „Ką žinai apie naujas 
psichoaktyviąsias medžiagas? “

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

187. „Vaisiaus alkoholinis 
sindromas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

188. „Ką žinai apie naujas 
psichoaktyviąsias medžiagas?“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.



189. „Keletas patarimų kaip 
apsisaugoti nuo tarakonų ir jų 
platinamų ligų“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, „Anykštos“ 

internetinė svetainė

III ketv.

190. „Pokyčiai vaikų profilaktinių 
skiepijimų kalendoriuje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“ 

III ketv.

191. „Meningokokinės infekcijos 
rizika išauga rudenį ir žiemą“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

192. „Meningokokinė infekcija ką 
turi žinoti kiekvienas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

193. „Vaikai ir tėveliai bus skatinami 
pasirūpinti savo burnos 
sveikata“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

194. „Kviečiame registruotis į širdies 
ir kraujagyslių ligų sveikatos 
stiprinimo programą“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

195. „Kraujotakos sistemos ligų, 
galvos smegenų kraujotakos 
ligų bei traumų ir nelaimingų 
atsitikimų sergamumo ir 
mirtingumo rodiklių pokyčius 
Anykščių rajone“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

III ketv.

196. „Konsultacijos 
“Sveikos širdies link““

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

197. „Pasaulinė širdies diena 2018: 
Pažadėkite rūpintis savo ir 
aplinkinių širdimi“

3 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis, Savivaldybės 
internetinė svetainė

III ketv.

198. „Pirmos pagalbos mokymai 
Anykščių diabeto klubo 
nariams“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

199. „Pirmoji pagalba užspringus“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

200. „Pirmoji pagalba perkaitus 
saulėje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook

III ketv.

201. „Saugus elgesys prie vandens ir 
vandenyje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

202. „Ką daryti, kad nuskęstu kuo 
mažiau žmonių? “

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

203. „Maudymasis vandens 
telkiniuose bus saugus, jei 
laikysimės elgesio vandenyje ir 
prie vandens taisyklių! “

1 Biuro socialinis puslapis, 
„Facebook“

III ketv.

204. „Policijos Bičiulis Amsis moko 
vaikučius, kaip saugiai elgtis 
gatvėje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

205. „12 rekomendacijų kaip 
sumažinti riziką susirgti vėžiu“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

III ketv.

206. „Negalima liesti gyvūnų 
vakcinacijai nuo pasiutligės 
skirtų jaukų“

2 Biuro socialinis puslapis, 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

IV ketv.



207. „E. mokymai specialistams: 
kaip atpažinti seksualinę 
prievartą? “

1 Biuro socialinis puslapis, 
„Facebook“

IV ketv.

208. „Organų donorystė“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

209. „Pasaulinė plaučių uždegimo 
diena“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

210. „Pasaulinė supratimo apie 
antibiotikus savaitė“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

211. „Informacija visuomenei apie 
atsakingą antibiotikų vartojimą“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

212. „Pasaulinė diabeto diena, sveika 
mityba prasideda nuo pusryčių“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

213. „Protų mūšis „Viskas apie 
sveikatą““

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

214. „Lietuvoje vykdomos 
prevencijos programos“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

215. „Stiprus imunitetas įveiks 
virusus“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

216. „Įsibėgėja insulino pompų 
nuomos kompensavimas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

217. „Mitybos įpročių sąsajos su 
kraujotakos sistemos ligų, 
galvos smegenų kraujotakos 
ligų susirgimų ir mirtingumo 
priežastimis“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

218. „Sužinok, ko trūksta tavo 
organizmui“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

219. „Žuvis: sveikas maistas ar ne? “ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

220. „Europos sveikos mitybos 
diena“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

221. „Sveikos mitybos principai 
šaltuoju periodu“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

222. „Kaip išsirinkti kokybišką 
medų“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

223. „Darbo vietos ergonomika ir 
fizinis aktyvumas – būdai 
užkirsti kelią sveikatos 
problemoms“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

224. „Patarimai kurie galėtų padėti 
apsaugoti jus nuo galimų 
nugaros skausmų ir padidinti 
kasdienį fizinį aktyvumą“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

225. „Spalio 10 – oji - Pasaulinė 
psichikos sveikatos diena“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

226. „Socialinis vaizdo klipas 
kviečia keisti požiūrį į mus 
supančius žmones, turinčius 
psichikos ar proto negalią“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

IV ketv.



227. „Įveikti stresą gali padėti ir 
sveikas gyvenimo būdas. Streso 
lygio matavimas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

228. „Kaip išgirsti savižudybės 
riziką patiriančio artimojo 
pagalbos šauksmą“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

229. „Kaip išgyventi šventinį 
laikotarpį tiems, kam liūdna ir 
vieniša“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

IV ketv.

230. „Kvepinkime namus natūraliais 
produktais“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

231. „Žalingi įpročiai – kelias 
prisikviesti onkologines ligas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

232. „Asmenų, priklausomų nuo 
alkoholio ir /ar rizikingai 
vartojančių reabilitacija
„Suaugusių dialogo“ grupės 
užsiėmimai – konsultacijos“

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, VšĮ „Jausmų 

ratas“ internetinėje svetainėje

IV ketv.

233. „Asmenų, priklausomų nuo 
alkoholio ir /ar rizikingai 
vartojančių reabilitacija
„Suaugusių dialogo“ grupės 
užsiėmimai – motyvacijos 
užtikrinimas “

2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, VšĮ „Jausmų 

ratas“  internetinėje svetainėje

IV ketv.

234. „Pasaulinė AIDS diena“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

235. „Kviečia išsitirti dėl ŽIV 
nemokamai“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

236. „Tuberkuliozes profilaktika“ 2 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“, Biuro internetinis 

puslapis

IV ketv.

237. „14 faktų apie gripą bei  gripo 
vakciną“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook

IV ketv.

238. „Pasirengimas naujam gripo 
sezonui. Kaip apsisaugoti nuo 
gripo ir ŪVKTI? “

1 Biuro socialinis puslapis, 
„Facebook“

IV ketv.

239. „Dažniausiai užduodami 
klausimai apie meningokokinę 
infekciją“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

240. „Europos ŽIV ir Hepatitų 
testavimo savaitė prasidėjo“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

241. „Informacija visuomenei apie 
žmogaus imunodeficito virusą 
(ŽIV)“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

242. „Ką turėtume žinoti apie 2018-
2019 m. gripo sezoną“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

243. „Lietuvoje daugėja susirgimų 
tymais: vienas ligonis gali 
užkrėsti aštuoniolika asmenų“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

244. „Infografikas apie širdies ir 
kraujagyslių ligų rodiklius“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.



245. „Širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencija Andrioniškio 
bendruomenėje“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

246. „Širdies ir kraujagyslių ligų, 
cukrinio diabeto rizikos 
veiksniai, komplikacijos, 
sveikatos rodiklių supratimas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

247. „Mitybos reikšmė širdies ir 
kraujagyslių ligų ir cukrinio 
diabeto atsiradimui bei 
prevencijai“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

248. „Fizinio aktyvumo reikšmė 
širdies ir kraujagyslių ligų  ir 
cukrinio diabeto prevencijai“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

249. „Streso reikšmė širdies ir 
kraujagyslių ligų atsiradimui. 
Streso valdymas“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

250. „Pagalbos teikimas staigios 
mirties ištiktam žmogui“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

251. „Atšvaitų nešiojimo svarba“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

252. „Traumų ir susižalojimų 
prevencija iškritus pirmam 
sniegui“

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

253. „Vaikų nukritimų prevencija“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

254. „Specialistai pataria, kaip 
saugiai naudotis fejerverkais ir 
kitomis pirotechnikos 
priemonėmis“ 

1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

255. „Vėžio prevencinės programos“ 1 Biuro socialinis puslapis 
„Facebook“

IV ketv.

Iš viso straipsnių, pranešimų, publikacijų 
periodiniuose leidiniuose ir internete tiražas: 292

7.3.3. Lankstinukų, skrajučių, plakatų rengimas ir platinimas gyventojams

                                                                                                                          
25 lentelė. Metodinės medžiagos rengimas ir teikimas                                                                        

Eil. nr.  Temos pavadinimas Tiražas Metų ketv.
1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai
6037 I - IV

2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija 3064 I - IV
3. Fizinis aktyvumas 2476 I - IV
4. Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, 

streso kontrolė ir kt.)
2700 I – IV

5. Aplinkos sveikata 1575 I – IV
6. Rūkymo, alkoholio ir  narkotikų vartojimo prevencija 2395 I – IV
7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų 

prevencija
1110 I – IV

8. Tuberkuliozės profilaktika 1040 I – IV



9. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 3064 I – IV
10. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 1060 I – IV
11. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 2197 I – IV
12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 2319 I – IV
13. Onkologinių ligų profilaktika 1296 I – IV

Iš viso lankstinukų, atmintinių, plakatų ir kt. leidinių tiražas: 30333

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

7.3.5.1. Informacinė laida „Kaip apsisaugoti nuo tarakonų ir jų platinamų ligų“- „Anykšta 

TV“;

7.3.5.2. Prevencinių programų (parengtų Valstybinės ligonių kasos prie SAM) viešinimas 

Anykščių miesto LED lauko ekrane.

7.3.5. Apibendrinimas

Vertinant Biuro sveikatos ugdymo ir mokymo (renginių, dalyvių, laidų, straipsnių, leidinių 

skaičių) apimtis 2017 m. ir 2018 m., absoliutus renginių skaičius padidėjo, 2017 m. buvo surengta 

686 renginiai (10 000 gyv. teko 274 renginiai), o 2018 m. – 1151 (10 000 gyv. – 460 renginių). 

Absoliutus dalyvių skaičius taip pat padidėjo – 2017 m. organizuotuose renginiuose dalyvavo 29 736 

asmenys (10 000 gyv. teko 11 895 asmenys), o 2018 m. – 33 921 asmuo (10 000 gyv. – 13 569 

asmenys). 

2017 m. Anykščių rajono savivaldybėje buvo viešinta 41 laida ir 335 straipsniai, o 2018 m. šie 

skaičiai padidėjo atitinkamai 64 ir 422. Leidinių pavadinimų skaičius 2017-2018 m. išsaugo kone 

perpus: 2017 m. jų buvo 358, o 2018 m. – 750. Neryškiai sumažėjo tik leidinių tiražo apimtys: 2017 

m. išleista buvo 41 916 leidinių, o 2018 m. – 39 786.

Lyginant su kitomis penkiomis (Pasvalio, Alytaus, Švenčionių, Elektrėnų, Šilalės) 

savivaldybėmis, kuriose gyventojų skaičius panašus kaip ir Anykščių rajono savivaldybės, 2018 m. 

pagal suorganizuotų renginių skaičių buvome 3 vietoje, o pagal dalyvių skaičių juose – antroje. Laidų, 

straipsnių ir lankstinukų viešinome daugiausiai iš visų minėtų penkių savivaldybių. Pagal renginių 

skaičiaus 10 000 gyv. rodiklį, 2018 m. iš 43 savivaldybių Anykščių rajonas buvo 16 vietoje, o pagal 

dalyvavusių asmenų skaičių 10 000 gyv. – 11 vietoje.  

7.4. Įstaigos gautos papildomos lėšos



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

neteiktos, nes dėl ribotų finansinių galimybių neįgyta įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros 

licencija.

Įstaigoje 2 darbuotojai įgijo teisę vykdyti tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas 

ir pagal reikalavimus įgytos priemonės bei įranga privalomųjų mokymų vedimui.

                                               

VIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA

8.1. Įstaigos vadovo veiklos ir rodikliai

 Įstaigos vadovo veikla buvo vykdoma vadovaujantis Biuro nuostatais ir 2018 m. suformuotais 

tikslais ir uždaviniais, remiantis nustatytais 2018 m. valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo vertinimo kriterijais. 

Nustatytų 2018 m. valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų vykdymo vertinimo kriterijų įvykdymas: 110,1 %.

Aš, įstaigos vadovė:

8.1.1.  Būdama asocijuotų struktūrų nariu dalyvavau Lietuvos visuomenės sveikatos biurų 

asociacijos, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos veikloje;

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

įstaigose ir organizacijose; 

8.1.3. Dalyvavau tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, seminaruose; 

8.1.4. Dalyvavau Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Lietuvos 

visuomenės sveikatos asociacijos, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos, Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centro organizuojamuose pasitarimuose;

8.1.5. Dalyvavau Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos organizuotuose 

savižudybių prevencijos strategų posėdžiuose, kuriant nacionalinį savižudybių prevencijos veiksmų 

planą 2019 – 2024 metams;

8.1.6. Dalyvavau darbo grupėje, sudarant Reagavimo į savižudybių riziką Anykščių rajone 

algoritmą, Reagavimo į vaikų ir mokinių savižudybių riziką Anykščių rajone algoritmą, Savižudybės 

rizikos įvertinimo ir rekomenduojamų veiksmų atmintinę;

8.1.7. Patvirtinau Ankstyvosios intervencijos programos Anykščių rajono savivaldybėje 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, skirtą rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 

14 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus 

tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi;



8.1.8. Vykdžiau Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimus. 2018 m. Anykščių rajono 

savivaldybėje buvome 2 specialistai, baigęs teisės aktų nustatyta tvarka akredituotą mokymo 

programą ir turintys teisę vesti Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimus;

8.1.9. Būdama Anykščių rajono savivaldybės Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 

nare, dalyvavau rengtuose posėdžiuose;

8.1.10. Dalyvavau Anykščių rajono socialinių paslaugų centro organizuotose Atvejo vadybos 

posėdžiuose, sudarant koordinuotai teikiamų paslaugų planą, organizavau pagalbą vaikui ir šeimai, 

sprendžiant priklausomybių problemą;

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

ekspertų komisijose;

8.1.12. Dalyvavau darbo grupėje, organizuojant Judumo savaitės renginius savivaldybėje;

8.1.13. Plėtojau bendradarbiavimo galimybes. Pasirašiau 5 bendradarbiavimo sutartis;

8.1.14. Organizavau Biuro veiklą ir užtikrinau visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės 

teritorijoje esančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 

įstaigose:

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

klausimai: skaitytos 104 paskaitos, paruošta 40 stendų, surengti 7 renginiai;

8.1.14.2. Sveikos mitybos ir nutukimo prevencija: skaitytos 102 paskaitos, paruošta 49 stendai, 

surengti 9 renginiai;

8.1.14.3. Fizinis aktyvumas: skaityta 177 paskaitos, paruošti 9 stendai, surengta 40 renginių;

8.1.14.4. Psichikos sveikata: skaityta 30 paskaitų, paruošta 17 stendų, surengti 6 renginiai;

8.1.14.5. Aplinkos sveikata: skaitytos 23 paskaitos, paruošti 8 stendai, surengti 3 renginiai;

8.1.14.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija: skaitytos 27 paskaitos, paruošta 

11 stendų, surengti  4 renginiai;

8.1.14.7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir LPL prevencija: skaityta 20 paskaitų, paruošti 4 stendai, 

surengti 4 renginiai;

8.1.14.8. TBC profilaktika: skaitytos 5 paskaitos, paruošti 5 stendai;

8.1.14.9. Užkrečiamų ligų profilaktika, asmens higiena: skaityta 180 paskaitų, paruošti 43 

stendai, surengtas 1 renginys;

8.1.14.10. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena: skaitytos 72 paskaitos, paruošta 18 stendų, 

surengtas 1 renginys;

8.1.14.11. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika: skaitytos 2 paskaitos, paruošti 4 stendai, 

surengti 2 renginiai;



8.1.14.12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija: skaityta 60 paskaitų, paruošta 11 stendų; 

surengti 3 renginiai;

8.1.14.13. Onkologinių ligų profilaktika: skaitytos 2 paskaitos, paruošti 3 stendai;

8.1.14.14. Kita: skaityta 18 paskaitų, paruošti 6 stendai, surengtas 1 renginys.

Iš viso Anykščių rajono ugdymo įstaigose skaitytos 822 paskaitos, paruošti 228 stendai, 

surengtas 81 renginys. Iš viso dalyvavo 22 546 dalyviai.

8.1.15. Organizavau Biuro veiklą ir užtikrinau visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną:

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

klausimai: surengtos 3 paskaitos, surengti 3 renginiai, iš viso 550 dalyvių;

8.1.15.2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija: surengta 20 paskaitų, surengti 5 renginiai, iš 

viso 695 dalyvių;

8.1.15.3. Fizinis aktyvumas: surengtos mankštos įvairaus amžiaus žmonėms, vykstančios 4 

kartus per savaitę po darbo valandų - 76 sveikatingumo mankštos suaugusiems, iš jų:  39 - aktyvių 

mankštų, 37- sveikatinimo mankštos. Surengta 23 šiaurietiško ėjimo užsiėmimų – mokymų. Surengta 

20 paskaitų. Iš viso 5672 dalyvių;

8.1.15.4. Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.): surengta 1 

paskaita savivaldybės gyventojams, 5 konsultacijos ir 2 renginiai savivaldybės gyventojams, iš viso 

270 dalyvių;

8.1.15.5. Aplinkos sveikata: surengta 6 akcijos, iš viso 1800 dalyvių;

8.1.15.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija: surengta 5 paskaitos ir 2 

akcijos, 32 konsultacijos savivaldybės gyventojams. Vykdyta Ankstyvosios intervencijos programa, 

įvykdytas projektas „Nuo alkoholio priklausomų asmenų gydymas“, iš viso 672 dalyviai;

8.1.15.7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija: surengta 1 akcija, iš 

viso 250 dalyvių;

8.1.15.8. Užkrečiamosios ligos, asmens higiena: surengta 5 paskaitos Andrioniškio,  Kavarsko, 

Anykščių bendruomenėms, surengtas 1 renginys Anykščių rajono gyventojams, iš viso 295 dalyviai;

8.1.15.9. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena: skaitytos 2 paskaitos Burbiškio ir Svėdasų 

bendruomenėse, surengtas 1 renginys, iš viso 160 dalyvių;

8.1.15.10. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika: skaityta 11 paskaitų Andrioniškio, Kavarsko, 

Anykščių r. gyventojams, 5 konsultacijos, iš viso 267 dalyviai;

8.1.15.11. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija: vyko 12 mokymų „Kaip gaivinti 

sąmonę praradusį žmogų“, 6 akcijos, iš viso 724 dalyviai;

8.1.15.12. Onkologinių ligų profilaktika: 1 paskaita, iš viso 20 dalyvių.

8.1.16. Užtikrinau aktualios sveikatinimo veiklų informacijos ir įstaigos veiklos savalaikį 

viešinimą:



8.1.16.1. Išleista iš viso 41 410 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, ėduonies 

profilaktika ir burnos higiena, kraujotakos sistemos ligų profilaktika, traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija, onkologinių ligų profilaktika. Iš jų: visuomenės sveikatos stiprinimas – 30 689 vnt., 

mokinių visuomenės sveikatos priežiūra – 10 721 vnt.;

8.1.16.2. Išleista iš viso 750 vnt. informacinių leidinių – lankstinukų gyventojams ir mokiniams 

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, ėduonies profilaktika ir burnos higiena, 

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

profilaktika. Iš jų: visuomenės sveikatos stiprinimas – 363 vnt., mokinių visuomenės sveikatos 

priežiūra – 387 vnt.

8.1.16.3. Iš viso publikuoti 486 pranešimai Anykščių rajono savivaldybės interneto puslapyje, 

įstaigos interneto (www.anyksciuvsb.lt) ir socialiniame puslapyje „Facebook“, lopšelių darželių ir 

mokyklinio ugdymo bei Anykščių rajono įstaigų interneto puslapiuose, spaudoje ir interneto 

puslapiuose „Anykšta“, „Anykšta TV“, „Nykščiai“, „Šilelis“.

8.2. Pagrindiniai 2018 metų veiklos rezultatai

26 lentelė. Įstaigos vadovo 2018 m. veiklos vertinimo užduotys ir pasiekti rezultatai

Metinės užduotys Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų 
vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, 
kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 
vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar 
nustatytos užduotys yra 

įvykdytos)

Pasiekti rezultatai 
ir jų rodikliai

8.2.1. Užtikrinti 
širdies ir 
kraujagyslių ligų ir 
cukrinio diabeto 
rizikos grupių 
asmenų sveikatos 
stiprinimo 

Nuolatinis 
informacijos 
viešinimas 
internetinėse 
informavimo 
priemonėse, rizikos 
grupės asmenų apie 
programos užsiėmimų 

Ne mažiau kaip 10 
programą baigusių 
rizikos grupės asmenų.

Programą baigusių 
rizikos grupės 
asmenų skaičius: 10.



programos 
įgyvendinimą

datas informavimas, 
programoje nurodytų 
užsiėmimų 
organizavimas: sveika 
gyvensena, jos 
reikšmė lėtinių 
neinfekcinių ligų 
prevencijai, širdies ir 
kraujagyslių ligų 
rizikos veiksniai, 
sveikatos rodiklių 
supratimas, mitybos 
reikšmė širdies ir 
kraujagyslių ligų 
atsiradimui bei 
prevencijai, fizinio 
aktyvumo reikšmė 
širdies ir kraujagyslių 
prevencijai, streso 
reikšmė širdies ir 
kraujagyslių ligų 
atsiradimui, streso 
valdymas.

8.2.2. Užtikrinti 
kokybiškų 
visuomenės 
sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą

Organizuoti 
darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą

Ne mažiau kaip 50 proc. 
kvalifikaciją kėlusių 
darbuotojų

Kvalifikaciją kėlė 
100 proc. 
darbuotojų.

8.2.3. Užtikrinti 
mokamų paslaugų 
vykdymą

Organizuoti 
privalomuosius 
pirmosios pagalbos,  
alkoholio ir narkotikų 
žalą žmogaus 
sveikatai mokymus.

Ne mažiau kaip 2 grupės

Mokamos paslaugos 
neteiktos, nes dėl 
ribotų finansinių 
galimybių neįgyta 
įstaigos visuomenės 
sveikatos priežiūros 
licencija* 
Pastaba: pagal 
reikalavimus įgytos 
priemonės bei įranga 
privalomųjų 
mokymų vedimui ir 
2 darbuotojai įgijo 
teisę vykdyti 
tiesiogiai su 
licencijuojama 
veikla susijusias 
funkcijas.

8.2.4. Užtikrinti 
2018 m. veiklos 
plano vykdymą

Nustatytų 2018 m. 
valstybinių (valstybės 
perduotų 
savivaldybėms) 
visuomenės sveikatos 
priežiūros funkcijų 

Ne mažiau 90 proc.
Įvykdymas – 110,1 
proc.



vykdymo vertinimo 
kriterijų įvykdymas

8.2.5. Užtikrinti 
kokybišką įstaigos 
veiklą

Inicijuoti ir/ ar 
organizuoti projektų 
paraiškų parengimą 
ir/ar įgyvendinimą 
(pareiškėjo arba 
partnerio pozicijoje)

1 projektas

Iš viso projektų: 7
Iš jų: 2 – pareiškėjo 
pozicijoje, 5 – 
partnerio pozicijoje.

*Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 
neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui): 

27 lentelė. Rizika, dėl kurios numatytos užduotys gali būti neįvykdytos
1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ilgiau nei 120 d.);
2. Pasikeitę teisės aktai, aktualumo praradimas;
3. Nepakankamas finansavimas funkcijoms vykdyti;
4. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas.

Direktorė                                                                                                                           Lina Pagalienė


