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1. BENDRA INFORMACIJA 

 

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VSB) – savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, įsteigta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. 

5TS-289 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo”. VSB naudojasi 

209,16 m2 ploto patalpomis, gautomis 2020 m. balandžio 27 d. turto panaudos sutarties pagrindu iš 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro. Juridinis VSB adresas: Vilniaus g. 1, Lazdijai, buveinės 

adresas – Kauno g. 8, Lazdijai, LT-67128. 

Pagrindinis VSB veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti 

savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos priežiūrą, taikant koordinacines, informacines ir kitas 

profilaktikos priemones informuoti ir mokyti gyventojus apie rizikos veiksnius ir pagal galimybes 

mažinti rizikos veiksnių paplitimą, sergamumą, propaguoti sveikos gyvensenos įgūdžius 

bendruomenės narių tarpe, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. VSB 

pagrindinės veiklos: visuomenės sveikatos stebėsena, visuomenės sveikatos stiprinimas 

bendruomenėse, vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūra, psichologinės gerovės ir psichikos 

sveikatos stiprinimas, alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo profilaktika, lėtinių 

ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų profilaktika, užkrečiamųjų ligų profilaktika ir susirgimų 

profilaktika. 

Lazdijų rajono savivaldybėje visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos įgyvendinamos 

vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, 

Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu plėtros planu, Lazdijų rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2021–2023 metų strateginiu planu ir kitais teisės aktais. 

Nuo 2020 rugpjūčio mėn. VSB direktorės pareigas vykdo Simona Jasinskienė, Vilniaus 

Universitete įgijusi visuomenės sveikatos bakalauro bei magistro išsilavinimą. 

2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 
VSB už personalo valdymą atsakingas direktorius, už finansų valdymą – vyr. buhalteris, už 

ūkinę veiklą atsakingas ūkio dalies specialistas. Visi VSB darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs 

direktoriui. Vykdant veiklų planavimo procesą yra organizuojami darbuotojų susirinkimai. 2021 m. 

suorganizuoti 3 susirinkimai bei 20 pasitarimų užkrečiamųjų ligų kontrolės temomis. Ataskaitiniais 

metais 10 specialistų dalyvavo 18-oje mokymų (konferencijos, seminarai, kvalifikacijos kėlimo 

kursai), iš viso išklausyta 1170 val. 

Rajono ugdymo įstaigose 2021 metais dirbo 6 visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokyklose, kurie teikė visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 12 rajono 
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ugdymo įstaigų. Specialistai savo veiklą planuoja vadovaudamiesi 2016 m. liepos 21 d. Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu Nr. V-966/V-672, kuris patvirtina visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose 

organizavimo tvarką bei nurodo visuomenės sveikatos specialistų funkcijas, teises ir pareigas. Šių 

specialistų darbo krūviai yra paskirstyti vadovaujantis 2018 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-70 „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos 

specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“. Šiuo įsakymu vadovaujantis specialistas, 

aptarnaudamas miesto gyvenamosiose vietovėse esančias ugdymo įstaigas, už 1 etato krūvį turi teikti 

visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 740 mokinių, o kaimo vietovėse specialistui už 1 etato 

krūvį tenka 360 mokinių. Esant tokiam privalomam mokinių skaičiui, specialistui tenka už vieną etatą 

aptarnauti po 2–3 ugdymo įstaigas. Ugdymo įstaigose, kuriose yra mažiau mokinių, per mėnesį 

specialistas apsilanko 2–3 kartus.  

 

1 lentelė. Bendras VSB etatų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. 

Pareigybės Užimami etatai 
Direktorius 1,0 
Administratorius 0,7 
Vyr. buhalteris 0,5 
Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos 
stiprinimą 

2,2 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos 
stebėseną 

0,5 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą 
mokyklose (6 specialistai aptarnauja 12 rajono ugdymo įstaigų) 

4,4 

Specialistas ūkio dalies reikalams 0,3 
Valytojas 0,25 

Sveikatos priežiūros specialistas maitinimo organizavimui 1,0 

Psichologas 0,7 

Iš viso 11,55 

3. VSB FINANSAVIMAS 

 
Nuo 2014 metų VSB vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų 

mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėseną, psichologinės gerovės ir psichikos 

sveikatos stiprinimą. Pagrindiniai VSB lėšų šaltiniai yra Valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės 
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biudžeto lėšos, papildomos pajamos už suteiktas paslaugas, vedant privalomuosius sveikatos 

mokymus bei Europos sąjungos lėšos, skirtos projekto įgyvendinimui. 

 

2 lentelė. VSB skirti asignavimai 2019–2021 m. 

Eil.
Nr.  Lėšų šaltiniai 

Suma, Eur 
2019 m. 

Suma, Eur 
2020 m. 

Suma, Eur 
2021 m. 

1. 
Valstybės biudžeto lėšos  
(per Sveikatos apsaugos ministeriją)  

186200,00 188234,00 186300,00 

2. Valstybės biudžeto lėšos  - 5892,99* - 

3. 
Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto 
lėšos  

30316,37 33740,50 42093,14 

4. 
Lazdijų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos lėšos  

300,00 - - 

5. 
Įstaigos pajamos už suteiktas 
paslaugas 

2856,00 4573,43 882,00 

6. ES lėšos - -  

7. Projektinės lėšos iš viso: 38704,84 35454,07 22728,46 

7.1 
Tame tarpe: Lazdijų rajono 
savivaldybės biudžeto lėšos  

2432,00 6555,00 2100,00 

7.2 Valstybės biudžeto lėšos 3138,24 3475,22 1821,20 

7.3 ES lėšos 35566,60 25432,85 18807,26 

8. Kitų šaltinių lėšos 149,96  68,58 

Iš viso asignavimų 297232,01 267894,99 252072,18 

*- Darbo užmokesčiui, dirbant COVID-19 ligos židiniuose. 

4. DOKUMENTŲ VALDYMAS 

 
VSB už dokumentų veiklos, personalo, atostogų, komandiruočių klausimais rengimą atsakingas 

VSB administratorius ir direktorius, o už finansinių dokumentų rengimą ir tvarkymą - vyr. buhalteris.  

Siekiant tobulinti VSB veiklą bei vykdyti jos kontrolę, peržiūrėta ir atnaujinta didžioji dalis 

vidaus kontrolę reglamentuojančių dokumentų. Už viešųjų pirkimų organizavimą atsakingas VSB 

direktoriaus paskirtas specialistas ūkio dalies reikalams. Parengtas 2021 m. planuotų vykdyti viešųjų 

pirkimų planas, viešųjų pirkimų ataskaita (At-6 forma), sudarytos 27 darbų, paslaugų ir lėšų 

panaudojimo sutartys, parengtos 32 tiekėjų apklausos pažymos. 
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3 lentelė. Parengti dokumentai 2021 m. 

Eil. Nr. Parengto dokumento pavadinimas Vieneto skaičius 
1. Gautų dokumentų  34 

2. Siunčiamųjų dokumentų 145 

3. Įsakymų veiklos organizavimo klausimais 28 

4. Įsakymų personalo klausimais 56 

5. Įsakymų atostogų klausimais 27 

6. Įsakymų komandiruočių klausimais 4 

7. Visuomenės sveikatos biuro dokumentacijos planas 1 

8. Darbų paslaugų ir lėšų panaudojimo sutartys 27 

9. VSB 2021–2023 m. strateginis planas 1 

10. VSB 2021 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planas 1 

11. VSB korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos ir jos 
įgyvendinimo priemonių planas 

1 

12. VSB apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas  1 

13. VSB darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 1 

13. VSB vidaus kontrolės politika  1 

14. VSB vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė 1 

15. VSB etikos kodeksas 1 

16. VSB konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 

1 

 

5. VISUOMENĖS IR VYKDANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ INFORMAVIMAS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMAIS 

 

Apie sveikatos išsaugojimą bei stiprinimą parengta ir įstaigos internetinėje svetainėje bei 

feisbuko puslapyje publikuota 243 straipsnių / informacinių pranešimų, parengti 29 stendai / plakatai, 

išdalinta 748 vnt. atmintinių, lankstinukų ir kt. leidinių, išplatintas 391 elektroninis pranešimas. 
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6. MITYBOS KOORDINAVIMAS IR KONTROLIAVIMAS 

 

Nuo 2014 m. vasario 1 d. VSB dirba sveikatos priežiūros specialistas maitinimo organizavimui. 

Specialistas dirba su programa „Dietinis maitinimas“ ir sudarinėja valgiaraščius 4 ugdymo įstaigoms: 

Lazdijų mokyklai-darželiui „Kregždutė“, Lazdijų mokyklai-darželiui „Vyturėlis“, Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriui bei Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriui. 

Nuo 2020 m. gegužės mėn. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius ir 

Seirijų A. Žmuidzinavičiaus ikimokyklinio ugdymo skyrius pradėjo naudoti gaminant maistą  

ekologiškus maisto produktus. Bendras sunaudotų ekologiškų produktų kiekis 2021 m. viršijo 61 

proc. visų sunaudotų produktų kiekio. 2021 m. karantino laikotarpiu, negalėjusiems lankyti ugdymo 

įstaigos vaikams, buvo ruošiami maisto daviniai į namus. Ataskaitiniais metais sveikatos priežiūros 

specialistas maitinimo organizavimui sudarė, o ugdymo įstaiga išdalino:  

 Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ – 622 maisto paketus; 

 Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ – 540 maisto paketų; 

 Veisiejų S. Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius – 72 maisto paketus. 

Per ataskaitinius metus šios ugdymo įstaigos pamaitino 67818 vaikų: 

 Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius maitino 2682 

vaikus; 

 Veisiejų S. Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius maitino 13568 vaikus; 

 Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ maitino 26484 vaikus; 

 Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ maitino 25082 vaikus. 

 

4 lentelė. Valgiaraščių sudarymo ir nurašymo statistiniai duomenys 

Įstaigos pavadinimas Sudarytų 
valgiaraščių 
skaičius 
su 
pritaikytu 
meniu, vnt. 

Perspektyvi-
niai 
valgiaraščiai, 
vnt. 

Sudarytų 
valgiaraščių 
skaičius, vnt. 

Nurašytų 
valgiaraščių 
skaičius, 
vnt. 

Sudarytas 
technologinių 
kortelių 
skaičius, vnt. 

Veisiejų Sigito 
Gedos gimnazijos  
ikimokyklinio 
ugdymo skyrius 

15 60 1290 1290 63 

Lazdijų mokykla-
darželis „Kregždutė“ 

30 75 1598 1598 61 

Lazdijų mokykla- 
darželis „Vyturėlis“ 

30 75 1595 1595 44 
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Seirijų A. 
Žmuidzinavičiaus 
gimnazijos 
ikimokyklinio 
ugdymo skyrius 

- 30 885 885 34 

Iš viso 75 240 5368 5368 202 
 

7. PARENGTOS VSB ATASKAITOS 

 
1. 2021 m. valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų vykdymo vertinimo kriterijų ataskaita pateikta LR Sveikatos apsaugos ministerijai 

(Pridedama, 13–18 psl.); 

2. Ataskaita apie Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių sveikatą 2021 m. paviešinta VSB 

internetiniame puslapyje (https://www.lazdijuvsbiuras.lt/veiklos-sritys/mokiniu-sveikatos-prieziura-

mokyklose); 

3. Ataskaita apie 2020 m. mokinių gyvensenos tyrimą paviešinta VSB internetiniame puslapyje 

(https://www.lazdijuvsbiuras.lt/veiklos-sritys/mokiniu-sveikatos-prieziura-mokyklose); 

4. Ataskaita apie gyventojų mirties priežastis paviešinta VSB internetiniame puslapyje 

(http://www.lazdijuvsbiuras.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-stebesena); 

5. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita pateikta 2021 m. 

gruodžio mėn. ir 2022 m. vasario 11 d. patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

34-982 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos už 2020 m.“; 

6. 2021 m. personalo statistinė ataskaita Higienos institutui; 

7. Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaita Nr. 41-1-sveikata už 2021 m. Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos centrui; 

8. Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje 

stiprinimo veiklos ataskaita Valstybiniam psichikos sveikatos centrui; 

9. Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto 

profilaktikai, efektyvumo vertinimo ataskaita Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui ir Lazdijų 

rajono savivaldybės administracijai; 

10. Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų teikimo ataskaita Valstybiniam psichikos 

sveikatos centrui; 

11. Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo ataskaita Higienos 

institutui; 

12. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo veiklos ataskaita 

Valstybiniam psichikos sveikatos centrui; 



 

8 

13. Ankstyvosios intervencijos ataskaita Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamentui; 

14. Finansinės ataskaitos:  

14.1. Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus; 

14.2. 3 ketvirtinės finansinės ataskaitos; 

14.3. 12 biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo suminių ataskaitų (F2 ); 

14.4. 4 ketvirtinės biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų (F2); 

14.5. 12 detalių debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitų (F4); 

14.6. 4 ketvirtinės debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitos (F4); 

14.7. 4 ketvirtinės darbo užmokesčio ataskaitos (DA-01) Lietuvos statistikos 

departamentui; 

14.8. 4 investicijų ketvirtinės statistinės ataskaitos bei 1 metinė investicijų ataskaita; 

14.9. 12 ataskaitų apie priskaičiuotą darbo užmokestį bei socialinio draudimo įmokas 

(SAM) VSDF valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 

14.10. 12 mėnesinių GPM ataskaitų Valstybinei mokesčių inspekcijai; 

14.11. Metinė GPM ataskaita Valstybinei mokesčių inspekcijai. 

 

8. SVARBIAUSIA VYKDYTA VEIKLA 

 

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai nuo karantino paskelbimo 

pradžios 2020–2021 m. aktyviai dalyvavo iššūkių, susijusių su COVID-19 pandemija, valdymo 

procese. 2021 metais nuo vakcinacijos pradžios (2021 m. vasario mėn.) savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu buvo aktyviai įtraukti į vakcinavimo organizavimą ir koordinavimą, gyventojų 

konsultavimą. Metų pabaigoje bent viena doze buvo paskiepyta ~70 proc. visų rajono gyventojų.  

2021 m. gegužės–spalio mėn. VSB specialistai apmokė ir organizavo 483 nosies landų tepinėlių 

ėminių kaupinių metodu paėmimą pradinio ugdymo mokiniams; rugsėjo–gruodžio mėn. specialistai 

paėmė 870 aplinkos paviršių ėminių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse; apmokė 

savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais naudotis visus, sutikusius testuotis pradinio, 

vidurinio, profesinio ugdymo mokinius ir suinteresuotus asmenis ugdymo įstaigose; rugsėjo– 

gruodžio mėn. ištyrė 267 su ugdymo įstaiga susijusius COVID-19 ligos atvejus, skyrė izoliaciją 

kontaktiniams asmenims.  

Aktyviai platinome ir dalinomės LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro parengtomis rekomendacijomis COVID-
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19 ligos valdymui su rajono gyventojais, konsultavome rajono ugdymo ir kitas įstaigas dėl operacijų 

vadovo sprendimų išaiškinimo ir taikymo. 

Pirmą kartą parengtas ir 2021 m. balandžio mėn. patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2021–2023 metų strateginis planas. 

VSB veikla apima didelį spektrą su sveikata susijusių temų, įskaitant psichikos sveikatą, ligų 

prevenciją, fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimą, sveikatos stebėseną. Rūpindamiesi 

Lazdijų rajono gyventojų sveikata, į veiklas įtraukiame skirtingas tikslines grupes – ugdymo įstaigose 

besimokančius vaikus, suaugusiuosius, senjorus ir kitus visuomenės narius. 

Pasaulinei burnos sveikatos dienai paminėti skelbėme foto konkursą, kurio dalyviai turėjo 

pateikti nuotraukas, atspindinčias pagrindines burnos higienos priežiūros taisykles.  

Gegužės 1 d. kartu su Metelių regioninio parko darbuotojais kvietėme į švarinimosi akciją 

„Šeštadienį sveikink gamtą, o sekmadienį – mamą“. Dėl karantino apribojimų, dalyvių skaičius 

nebuvo didelis, tačiau žygio metu nueitas ne vienas kilometras ir surinktas ne vienas maišas šiukšlių 

iš miško. 

Birželio mėnesį biure vyko ir ankstyvosios intervencijos programa, skirta alkoholio ir narkotikų 

vartojimo patirtį turintiems jaunuoliams, kurioje dalyvavo 6 asmenys (programą baigė 5 dalyviai). 

Birželio–rugpjūčio mėn. specialistai aktyviai dalyvavo vaikų vasaros stovyklose, skleidė žinias 

apie žalingų įpročių poveikį sveikatai, sveikos mitybos principus, mokė pirmosios pagalbos taisyklių. 

Vasaros stovyklose apmokyta apie 250 mokinių ir jaunimo. Rugpjūčio 14 d. visuomenės sveikatos 

specialistai lankėsi bendruomenių sąskrydyje (buvo mokomi kaip suteikti pirmąją pagalbą 

užspringus, apalpus, gaivinant skenduolį. Taip pat buvo kalbama apie žalingų įpročių poveikį 

sveikatai). 

Rugsėjo 9 dieną žygiavome su šiaurietiškojo ėjimo lazdomis ir žvalgėmės po Aštriosios Kirsnos 

dvarą. Renginio metu ne tik grožėjomės aplinka, aktyviai leidom laiką po darbo dienos, bet ir 

paminėjome rugsėjo 10-ąją – Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną. Žygyje dalyvavo daugiau nei 

50 dalyvių.  

Antrus metus iš eilės, paminint ne tik Europos judumo savaitę, bet ir dieną be automobilio 

(rugsėjo 22 d.), VSB kartu su Lazdijų rajono žirgininkais ir Lazdijų Policijos bendruomenės 

pareigūnu ragino pajusti žirgo galią ir ugdymo įstaigas ar darbo vietas kvietė pasiekti važiuojant ne 

automobiliu, o karieta.  

2021 m. rugsėjo 24 d. vyko savižudybės prevencijos įgūdžių mokymai „SafeTalk“. Juose 

dalyvavo 24 dalyviai iš ugdymo, gydymo ir kitų įstaigų. Mokymus baigę asmenys sugebės atpažinti 

savižudybės grėsmę patiriančius asmenis ir žinos kaip suteikti pagalbą. 

Spalio mėn. Veisiejuose įgyvendinome tikslinę sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir 

kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai. Programa buvo vykdoma vadovaujantis Sveikatos 
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stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, tvarkos 

aprašu, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu 

Nr. V-979. Programos tikslas: motyvuoti gyventojus gyventi sveikiau ir sumažinti širdies bei 

kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką. Programa buvo skirta: suaugusiems asmenims, kuriems 

nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir (arba) cukrinio diabeto rizika; suaugusiems asmenims, kurie 

savanoriškai kreipiasi į visuomenės sveikatos biurą dėl dalyvavimo programoje: turintiems padidėjusį 

arterinį kraujo spaudimą, padidėjusią cholesterolio ar gliukozės koncentraciją kraujyje, antsvorį, 

nutukimą ar žalingų įpročių. Programą baigė 15 asmenų. 

Birželio–gruodžio mėn. organizavome 40 val. trukmės mokymus ,,Psichikos sveikatos 

kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams“. Mokymuose dalyvavo Lazdijų kultūros centro 

darbuotojai.  

Spalio–gruodžio mėn. buvo vykdoma 32 val. ,,Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų 

visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo programa“. Mokymuose dalyvavo Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazijos darbuotojai. 

Spalio 15 dieną Lazdijuose vykdėme akciją „Bendrojo cholesterolio matavimas“. Dalyvavo 20 

asmenų. 

Lapkričio 25 dieną Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ bendruomenei, o gruodžio 7 dieną 

mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“ bendruomenei organizavome nuotolinius susitikimus su burnos 

higienistu. Buvo kalbama apie iššūkius, su kuriais susiduria tėvai prižiūrėdami vaikų dantukus, apie 

mitybos įtaką dantų sveikatai. Didžiausias dėmesys buvo skirtas taisyklingam dantukų valymui, 

teisingų burnos priežiūros įpročių ugdymui.  

Ataskaitiniais metais ir toliau vykdėme psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

mokymus rajono gyventojams. Tiksliniai grupiniai teoriniai-praktiniai užsiėmimai vyko streso 

valdymo, emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo bei kt. temomis. Psichologas teikė 

individualias konsultacijas, siekiant sumažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pandemijos pasekmes 

psichikos sveikatai. Mokymuose ir konsultacijose dalyvavo 174 asmenys, bendra mokymų trukmė – 

147 val. 

Visus 2021 metus, tiek tiesioginiais susitikimais, tiek nuotoliniu būdu Lazdijų rajono 

gyventojams paslaugas teikė priklausomybių konsultantai. Iš viso suteikta 100 konsultacijų 25 

gyventojams. 

Lapkričio mėnesį visi VSB specialistai dalyvavo projekto „Sveikos mitybos įgūdžių 

formavimas tikslinėse teritorijose“ mokymuose „Sveikos mitybos mokymai virėjams, mokytojams, 

visuomenės sveikatos biurų specialistams ir savivaldybių administracijų darbuotojams“. Taip pat šie 

mokymai buvo suorganizuoti ir įgyvendinti bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 
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(įskaitant ir privačias valgyklas turinčias mokyklas) biologijos, technologijų ir pradinių klasių 

mokytojams. Juose dalyvavo 27 pedagogai. 

Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose vyko nuotoliniu ir kontaktiniu būdu. Iš viso 

specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose, per ataskaitinius metus pravedė 279 renginius 

/ paskaitas / konkursus, kuriuose dalyvavo 5315 dalyviai. Parengė ir publikavo 24 stendus, išdalino 

748 egz. lankstinukų, parašė 231 elektroninį pranešimą. 

Specialistai mokiniams sveikatos saugos ir stiprinimo, bendrųjų sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimais pravedė 23 renginius (365 dalyviai); sveikos mitybos ir nutukimo prevencijos 

temomis – 28 renginius (491 dalyvis). Fiziniam aktyvumui skatinti organizavo ir pravedė 35 renginius 

(783 dalyviai); 17 renginių rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos temomis (292 

mokiniai); lytiškumo ugdymo, AIDS ir LPL prevencijos temomis pravesti 7 užsiėmimai (88 dalyviai). 

Labai daug dėmesio buvo skirta užkrečiamųjų ligų profilaktikai ir asmens higienos įgūdžių 

formavimui – pravesti 98 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 2191 asmuo. Ėduonies profilaktikos ir 

burnos higienos tema pravesti 26 renginiai (381 dalyvis). Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencijos užsiėmimuose dalyvavo 382 dalyviai.  

9. PRIVALOMASIS SVEIKATOS MOKYMAS 

Nuo 2014 m. VSB teikiamos mokamos privalomųjų pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių 

mokymų paslaugos. Pagrindiniai mokymų dalyviai yra ugdymo įstaigų, socialinių paslaugų 

darbuotojai, vairuotojai, norintys įsigyti teisę vairuoti, darbuotojai, kurių veikla susijusi su maistu ir 

kt.  

5 lentelė. Privalomųjų sveikatos mokymų vykdymas 2021 m. 

Kriterijaus pavadinimas Kriterijaus vertė, asmenys 

Privalomųjų higienos įgūdžių mokymai  97  

Privalomųjų pirmosios pagalbos mokymai  108 

 
10. VYKDOMI PROJEKTAI 

 

Ataskaitiniais metais trečius metus įgyvendintas ir iki 2021 m. pabaigos pratęstas projektas iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-

11-0002 „Sveikos gyvensenos skatinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas – padidinti 

Lazdijų rajono savivaldybėje tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti 

pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Projekto metu organizuojami įvairūs informaciniai ir (ar) 
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šviečiamieji renginiai, mokymai, konferencijos, konkursai, sveikatingumo skatinimo mokyklos / 

stovyklos ir pan. veiksmai, skirti tiesiogiai informuoti, šviesti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojus 

sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikos 

gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius ir pan. Projekto metu siekiama 

nustatyto stebėsenos rodiklio „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir 

mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“.  

Liepos 12–16 dienomis organizavome vasaros sveikatingumo stovyklą suaugusiems. Šios 

stovyklos metu buvo daug kalbama apie sveiką mitybą, jos įtaką žmonių sveikatai bei gyvenimo 

kokybei. Taip pat kiekvieną dieną vyko įvairūs fizinio aktyvumo užsiėmimai: rytinės mankštos, jogos 

užsiėmimai, pėsčiųjų žygiai, dalyviai susipažino su pasaulio tautų šokiais, išbandė jėgas baidarių 

žygyje, mokėsi suteikti pirmąją pagalbą. Daug naudingos informacijos stovyklautojai gavo iš 

kviestinių svečių ir lektorių (teisinga burnos higienos priežiūra, psichinės sveikatos stiprinimo svarba 

kokybiškam gyvenimui). 

Liepos mėnesį įgyvendinti renginiai, skirti mitybos ir nutukimo prevencijai. Trijuose 

susitikimuose dalyvavo 25 asmenų grupė. 

Rugpjūtį pabaigėme 8 užsiėmimų ciklą „Renginiai, skirti skleisti informaciją apie psichikos 

sveikatos ypatumus vyresniame amžiuje“ Veisiejuose ir Kapčiamiestyje. Šie mokymai 2022 metais 

bus užbaigti ir Seirijuose. 

Gruodžio mėnesį pabaigėme vykdyti suplanuotus teorinius-praktinius mokymus griuvimų 

prevencijos tematika, taip pat mokymus pagal fizinio aktyvumo darbo vietoje programą. 

11. VSB VEIKLOS KRYPTYS IR LAUKIAMI REZULTATAI 

2022 metais prioritetinė VSB veiklos kryptis – aktyvus įsitraukimas bei tolesnė pagalba 

suvaldant COVID-19 ligos plitimą. Taip pat planuojama daugiau dėmesio skirti VSB veiklų 

viešinimui. Pasitelkiant įvairius viešinimo įrankius, bus siekiama užtikrinti, kad kuo daugiau Lazdijų 

rajono gyventojų sužinotų apie jiems organizuojamas aktualias nemokamas sveikatinimo veiklas ir 

aktyviai įsitrauktų į jas. Taip pat vykdydami rutinines veiklas papildysime jas įvairiomis 

iniciatyvomis, konkursais. 

Pasitelkdami rajono gyventojų sveikatos stebėsenos rodiklius, stengsimės ir toliau savo veiklas 

tikslingai nukreipti į šiuo metu pačias aktualiausias visuomenės sveikatos problemas. Taip pat išlieka 

iki šiol teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra: 

1. Rajono ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, 

koordinavimas; 

2. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos paslaugų teikimo užtikrinimas; 

3. Sveikatinimo veiklų su tikslinėmis grupėmis gerinimas ir plėtra; 
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4. Visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimas; 

5. Projektinių veiklų įgyvendinimas; 

6. Bendradarbiavimo galimybių tikslingas panaudojimas ir plėtra.
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Lazdijų rajono savivaldybės Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos 
priežiūros funkcijų vykdymo 2021 m. metinė ataskaita  

 

LR SAM strateginio veiklos 
plano priemonės 

pavadinimas / visuomenės 
sveikatos priežiūros 

funkcijos pavadinimas 

Veiklos kryptys Veiklos vertinimo kriterijai 
Kriterijaus 

mato 
vienetas 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Paaiškinimai / Komentarai                                                                                                    

(nurodomos priežastys, kodėl 
nepasiektos arba viršytos 

planuotos veiklos vertinimo 
kriterijų reikšmės skiriasi 

daugiau kaip 10 proc.)       
Planas           

(12 mėn.) 
Įvykdymas    
(12 mėn.) 

Įvykdymo 
procentas            
(12 mėn.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I PRIORITETAS. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas 

Plėtoti visuomenės psichikos 
sveikatos paslaugų 
prieinamumą bei ankstyvojo 
savižudybių atpažinimo ir 
kompleksinės pagalbos 
teikimo sistemą (01-01-05) 

1. Ankstyvosios 
intervencijos, skirtos 
nereguliariai 
vartojantiems 
psichoaktyviąsias 
medžiagas ar 
eksperimentuojantiems 
jomis jaunuoliams, 
vykdymas  

1.1. Asmenų, baigusių 
programą, skaičius 

vnt. 8 5 62,5 

Susidarė tik viena grupė 

1.2. Asmenų, baigusių 
programą, dalis 

proc. 67 83 124 

Grupėje susirinko motyvuoti 
asmenys  

2. Priklausomybių 
konsultantų paslaugų 
teikimo savivaldybėse 
organizavimas 

2.1. Apsilankymų pas 
priklausomybės konsultantą 
skaičius 

vnt. 100 100 100 

  

2.2. Priklausomybių 
konsultavimo paslaugų teikimo 
savivaldybėje trukmė 
valandomis per savaitę 

val./sav. 2 2 100 

  

2.3. Asmenų, gavusių 
priklausomybių konsultavimo 
paslaugas, skaičius 

vnt. 20 25 125 

Didesnis poreikis nei planuota 

3. Darbuotojų 
kompetencijos psichikos 
sveikatos srityje didinimo 
mokymų savivaldybėse 
organizavimas  

3.1. Darboviečių, kuriose 
įgyvendinti mokymai,  skaičius 

vnt. 1 1 100 
  

3.2. Darbuotojų, dalyvavusių  
mokymuose, skaičius 

vnt. 15 12 80 
Mažesnė grupė susidarė dėl 
darbuotojų susirgimų  

3.3. Mokymų įgyvendinimo 
kokybės vertinimas 

proc. 75 75 100 
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4. Mokyklų darbuotojų 
kompetencijos psichikos 
sveikatos srityje didinimo 
mokymų savivaldybėse 
organizavimas  

4.1. Mokyklų, kuriose 
įgyvendinti mokymai, dalis 

proc. 30 30 100 
  

4.2.  Mokyklų darbuotojų, 
dalyvavusių mokymuose, 
skaičius 

vnt. 10 11 110 
  

4.3. Mokymų įgyvendinimo 
kokybės vertinimas 

proc. 75 77 103 
  

4.4. Mokyklų, kuriose 
įgyvendinti mokymai, skaičius 

vnt. 1 1 100 
  

5. Bazinių savižudybių 
prevencijos mokymų 
organizavimas 
savivaldybių gyventojams 

5.1. Asmenų, dalyvavusių 
mokymuose, skaičius 

vnt. 30 24 80 
Organizuota mažesnė grupė dėl 
erdvei taikomų ribojimų 

5.2. Mokymų įgyvendinimo 
kokybės vertinimas 

proc. 75 75 100 
  

6. Psichologinės gerovės 
ir psichikos sveikatos 
stiprinimo paslaugų 
teikimo savivaldybėse 
organizavimas 

6.1. Suteiktų individualių 
konsultacijų skaičius 

vnt. 240 191 80 
pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų,  

6.2. Suteiktų grupinių 
konsultacijų ar užsiėmimų 
skaičius 

vnt. 107 64 60 

pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų, 
buvo poreikis tik kontaktiniams 
užsiėmimams 

6.3. Mokymų įgyvendinimo 
kokybės vertinimas 

proc. 75 77 
103   

6.4. Geros savijautos vertinimo 
apklausos rezultatų pagerėjimas 
po veiklos 

proc. 15 16 

107   

II PRIORITETAS. Sveikos gyvensenos  įgūdžių formavimas  

Plėtoti sveiką gyvenseną ir 
stiprinti mokinių sveikatos 
įgūdžius ugdymo įstaigose 

(01-01-04) / funkcija – 
mokinių visuomenės sveikatos 

priežiūra 7. Sveikos mitybos 
organizavimo 
tobulinimas, ir maisto 
švaistymo mažinimas, 
sveikos mitybos 
skatinimas 

7.1. Mokyklų, naujai 
įgyvendinusių rekomendacijas 
dėl švediško stalo principo 
diegimo, skaičius 

vnt. 0 0 100 

  

7.2.  Mokyklų, kuriose taikomas  
švediško stalo principas, dalis 

proc. 100 100 100 

  

7.3. Mokinių, dalyvavusių  
sveikos mitybos skatinimo 
užsiėmimuose, skaičius 

vnt. 640 491 77 

  

7.4. Mokinių, dalyvavusių  
sveikos mitybos skatinimo 
užsiėmimuose, dalis 

proc. 27 21 77 

pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų, 
nuotoliniu būdu jungėsi mažiau 
mokinių 
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8.Sveikatą stiprinančių 
mokyklų plėtra /  
priemonės ,,Aktyvi 
mokykla“ įgyvendinančių 
mokyklų plėtra 

8.1. Mokyklų, naujai 
įsijungusių į sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinklą, 
skaičius 

vnt. 2 2 100 

  

8.2. Mokyklų, dalyvaujančių 
sveikatą stiprinančių mokyklų 
tinkle, skaičius 

vnt. 8 8 100 

  

8.3. Mokyklų, dalyvaujančių 
sveikatą stiprinančių mokyklų 
tinkle, dalis 

proc. 80 100 100 

  

8.4. Mokyklų, naujai 
įsijungusių į aktyvių mokyklų 
tinklą, skaičius 

vnt. 1 0 0 

  

8.5.  Mokyklų, dalyvaujančių 
aktyvių mokyklų tinkle, 
skaičius 

vnt. 2 1 50 

Atidėta reikšmė šiems metams 

8.6.  Mokyklų, dalyvaujančių 
aktyvių mokyklų tinkle, dalis 

proc. 20 10 50 

  

9. Traumų  ir sužalojimų 
prevencijos skatinimas 
mokyklose 

9.1. Mokinių, dalyvavusių  
užsiėmimuose, skaičius 

vnt. 600 382 64 

pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų, 
nuotoliniu būdu jungėsi mažiau 
mokinių 

10. Burnos higienos  
užsiėmimų organizavimas 
tikslinėse grupėse 

10.1. Mokinių, dalyvavusių 
užsiėmimuose, dalis 

proc. 19 16 84 

pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų, 
nuotoliniu būdu jungėsi mažiau 
mokinių 

10.2. Mokinių, dalyvavusių  
užsiėmimuose, skaičius 

vnt. 450 381 85 

pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų, 
nuotoliniu būdu jungėsi mažiau 
mokinių 

11. Psichikos sveikatos 
stiprinimo ir žalingų 
įpročių prevencijos 
užsiėmimų organizavimas 
tikslinėms grupėms 

11.1. Mokinių, dalyvavusių 
užsiėmimuose, skaičius 

vnt. 450 378 84 

pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų, 
nuotoliniu būdu jungėsi mažiau 
mokinių 

11.2. Mokinių, dalyvavusių 
užsiėmimuose, dalis 

proc. 19 16 84 

pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų, 
nuotoliniu būdu jungėsi mažiau 
mokinių 
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Stiprinti sveikos gyvensenos 
įgūdžius bendruomenėse bei 
vykdyti visuomenės sveikatos 
stebėseną savivaldybėse (01-
01-07) / funkcija – 
visuomenės sveikatos 
stiprinimas 

12. Gyventojų sveikos 
mitybos įgūdžių 
formavimas, daržovių 
vartojimo skatinimas 

12.1. Asmenų, dalyvavusių 
sveikos mitybos skatinimo 
užsiėmimuose, skaičius 

vnt. 126 135 107 

  

12.2. Sveikatai palankesnių 
maisto produktų, pažymėtų 
„Rakto skylutės“ simboliu, 
skaičius 

vnt. 1 5 500 
Vietos gamintojai išreiškė didesnį 
poreikį 

13. Traumų  ir sužalojimų 
prevencijos skatinimas 
bendruomenėse 

13.1.  Asmenų, dalyvavusių 
užsiėmimuose, skaičius 

vnt. 80 88 110   

14. Gyventojų  (iki 64 m. 
amžiaus) fizinio 
aktyvumo skatinimas 

14.1. Asmenų, dalyvavusių 
reguliariuose užsiėmimuose, 
skaičius 

vnt. 640 396 62 

pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų, 
buvo poreikis tik kontaktiniams 
užsiėmimams 

14.2. Reguliarių praktinių 
užsiėmimų, skaičius 

vnt. 100 50 50 

pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų, 
buvo poreikis tik kontaktiniams 
užsiėmimams 

15. Vyresnio amžiaus 
žmonių (65 metų ir 
daugiau) fizinio aktyvumo 
skatinimas 

15.1 Asmenų, dalyvavusių 
reguliariuose užsiėmimuose, 
skaičius 

vnt. 18 9 50 

pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų, 
buvo poreikis tik kontaktiniams 
užsiėmimams 

16. Širdies ir kraujagyslių 
ligų ir cukrinio diabeto 
rizikos grupių asmenų 
sveikatos stiprinimas ir 
šių ligų prevencija 

16.1. Asmenų, baigusių 
sveikatos stiprinimo programą, 
skaičius 

vnt. 13 15 115 Išreikštas didesnis poreikis  

17. Burnos higienos 
užsiėmimų organizavimas 
tikslinėse grupėse 

17.1. Asmenų, dalyvavusių   
užsiėmimuose, skaičius 

vnt 80 54 68 
Nesusirinko grupės nuotoliniams 
mokymams 

17.2. Asmenų, dalyvavusių  
užsiėmimuose, dalis 

proc. 0,5 0,34 68 
Nesusirinko grupės nuotoliniams 
mokymams 

18.Visuomenės 
raštingumo didinimas 
nėštumo krizių 
atpažinimo valdymo ir 
įveikos klausimais 

18.1 Informacijos veiksmų 
skaičius 

vnt. 2 2 100  
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Plėtoti sveiką gyvenseną ir 
stiprinti mokinių sveikatos 
įgūdžius ugdymo įstaigose 
(01-01-04) / funkcija –  
mokinių visuomenės sveikatos 
priežiūra 19. Pagalbos mokinių 

savirūpai organizavimas 
ugdymo įstaigose 

19.1. Lėtinėmis neinfekcinėmis 
ligomis (toliau-LNL) sergančių 
mokinių, kuriems suteikta 
savirūpai reikalinga 
pagalba  ugdymo įstaigoje, 
skaičius 

vnt. 
pagal 

poreikį 
0 100  nebuvo poreikio 

19.2. LNL sergančių mokinių, 
kuriems suteikta savirūpai 
reikalinga pagalba  ugdymo 
įstaigoje, dalis 

proc. 100 0 100 nebuvo poreikio 

III PRIORITETAS. Dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu 

Plėtoti visuomenės psichikos 
sveikatos paslaugų 
prieinamumą bei ankstyvojo 
savižudybių atpažinimo ir 
kompleksinės pagalbos 
teikimo sistemą (01-01-05) 

20. Pagalba 
Nacionaliniam 
visuomenės sveikatos 
centrui, vykdant 
sustiprintą užkrečiamųjų 
ligų epidemiologinę 
priežiūrą 

20.1. Pagal atskirą pavedimą, 
atsižvelgiant į epidemiologinę 
situaciją 

  
pagal 

poreikį 
nebuvo 
poreikio 

  

  

Stiprinti sveikos gyvensenos 
įgūdžius bendruomenėse bei 
vykdyti visuomenės sveikatos 
stebėseną savivaldybėse (01-
01-07) / funkcija – 
visuomenės sveikatos 
stiprinimas  

21. Supratimo apie 
mikroorganizmų 
atsparumą 
antimikrobinėms 
medžiagoms didinimas 

21.1. Asmenų, dalyvavusių  
užsiėmimuose, skaičius 

vnt. 50 46 92 

  

22. Pagalba 
Nacionaliniam 
visuomenės sveikatos 
centrui, vykdant 
sustiprintą užkrečiamųjų 
ligų epidemiologinę 
priežiūrą 

22.1. Pagal atskirą pavedimą, 
atsižvelgiant į epidemiologinę 
situaciją 

  
pagal 

poreikį 
nebuvo 
poreikio 

  

  

Plėtoti sveiką gyvenseną ir 
stiprinti mokinių sveikatos 
įgūdžius ugdymo įstaigose 
(01-01-04) / funkcija - 
mokinių visuomenės sveikatos 
priežiūra 

23. Supratimo apie 
mikroorganizmų 
atsparumą 
antimikrobinėms 
medžiagoms didinimas 

23.1. Mokinių, dalyvavusių 
užsiėmimuose, skaičius 

vnt. 450 240 53 pirmą pusmetį neįgyvendinta 
reikšmė dėl karantino ribojimų, 
nuotoliniu būdu jungėsi mažiau 
mokinių 23.2.  Mokinių, dalyvavusių 

užsiėmimuose, dalis 
proc. 19 10 53 

24. Pagalba 
Nacionaliniam 
visuomenės sveikatos 
centrui, vykdant 
sustiprintą užkrečiamųjų 
ligų epidemiologinę 
priežiūrą 

24.1. Pagal atskirą pavedimą, 
atsižvelgiant į epidemiologinę 
situaciją 

  
pagal 

poreikį 
267 267 

Atlikti 267 atvejų ugdymo įstaigose 
tyrimai 



 
 

19 

IV PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas 

Plėtoti sveiką gyvenseną ir 
stiprinti mokinių sveikatos 
įgūdžius ugdymo įstaigose 
(01-01-04) / funkcija – 
mokinių visuomenės sveikatos 
priežiūra 

25. Visuomenės sveikatos 
specialistų, dirbančių 
mokykloje, kvalifikacijos 
kėlimas 

25.1.1. Apmokytų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 
specialistų skaičius 

vnt. 6 6 100 

  

25.1.2. Apmokytų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 
specialistų dalis 

proc. 100 100 100 

  

Stiprinti sveikos gyvensenos 
įgūdžius bendruomenėse bei 
vykdyti visuomenės sveikatos 
stebėseną savivaldybėse (01-
01-07) / funkcija – 
visuomenės sveikatos 
stiprinimas 

26. Savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuro darbuotojų  
kvalifikacijos kėlimas 

26.1.1. Apmokytų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 
darbuotojų  skaičius 

vnt. 7 7 100 

  

26.1.2. Apmokytų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 
darbuotojų dalis 

proc. 100 100 100 

  

V PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų vykdoma viešinimo veikla 

Plėtoti sveiką gyvenseną ir 
stiprinti mokinių sveikatos 
įgūdžius ugdymo įstaigose 
(01-01-04) / funkcija – 
mokinių visuomenės sveikatos 
priežiūra 

27. Mokinių visuomenės 
sveikatos priežiūros 
viešinimo veikla 

27.1. Informacijos pateikčių  
skaičius* 

vnt. 225 513 228 

Daugiau informacijos pateikčių dėl 
asmens higienos, infekcijų 
kontrolės, karantino ribojimų 
laikymosi, OV sprendimų 
išaiškinimo ir pan. 

Stiprinti sveikos gyvensenos 
įgūdžius bendruomenėse bei 
vykdyti visuomenės sveikatos 
stebėseną savivaldybėse (01-
01-07) / funkcija – 
visuomenės sveikatos 
stiprinimas 

28. Visuomenės sveikatos 
stiprinimo viešinimo 
veikla  

28.1. Informacijos pateikčių  
skaičius* 

vnt. 160 147 92   

INFORMACIJA apie savivaldybės VSB dalyvavimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių įgyvendinime  (LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios 
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-06-17 sprendimas Nr. V-1506) 

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai nuo vakcinacijos pradžios (2021 m. vasario mėn.) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo aktyviai įtraukti į 
vakcinavimo organizavimą ir koordinavimą, nuo 2021 m. gegužės mėn. specialistai organizavo 483 kaupinių paėmimą, paėmė 870 paviršiaus tyrimų, ištyrė 267 su mokykla susijusius COVID-19 
atvejus.  

*Informacijos pateiktis - tai žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija (interviu, pasisakymas televizijos ir radijo laidose, straipsnis, stendas, atmintinė ir kt. leidiniai, siužetai miesto transportui, 
viešiesiems ekranams, medžiaga internete ir pan.) skirta plačiajai visuomenei ar tikslinei gyventojų grupei, transliuojama per televiziją ar radiją, išleidžiama atskiru leidiniu, publikuojama periodinėje 
spaudoje ar internete.  
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