
 
 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS 

BIURO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  
 

2020 m. balandžio 17 d. Nr. TS-75 

Kėdainiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Kėdainių rajono savivaldybės taryba nusprendžia :   

Pritarti Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai 

(pridedama). 

        Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos gali būti skundžiamas 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, 

arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose. 

 

 

 

Savivaldybės meras                    Valentinas Tamulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-75 

 

 

KĖDAINIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VSB) yra Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos, įgyvendinanti valstybės ir savivaldybės funkcijas, išlaikoma iš 

valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimų, savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaiga. VSB įsteigtas savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS – 478 

,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo”, įstaigos kodas 300630016, 

adresas Budrio g. 7 LT-57164, Kėdainiai. VSB veiklą pradėjo vykdyti 2007 m. sausio 3 d. 

Vadovaujantis aktualiais visuomenės sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais, 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-82 ,,Dėl Kėdainių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų tvirtinimo“, patvirtinta nauja VSB nuostatų 

redakcija. Nuo 2014 m. sausio 1 d. VSB vykdo: 

1. 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. LR sveikatos apsaugos ministerija 2019 m. valstybinių 

funkcijų vykdymui nustatė savivaldybėms keturis pagrindinius privalomus prioritetus: Visuomenės 

psichikos sveikatos gerinimas (Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems 

psichoaktyvias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas; Priklausomybių 

konsultantų paslaugų savivaldybėje organizavimas; Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas 

įmonių darbuotojams; Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas), 

Sveikos mitybos įgūdžių formavimas bei fizinio aktyvumo skatinimas, Savivaldybės visuomenės 

sveikatos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas, Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų 

veiklos viešinimas; 

2. savarankiškąsias savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: įgyvendina   

savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės 

strateginiame veiklos planuose numatytas visuomenės sveikatos priemones, atsižvelgdamos į  

vyraujančias visuomenės sveikatos problemas; dalyvauja įgyvendinant valstybines visuomenės 

sveikatos  programas, tarpinstitucinius veiklos planus; įtraukia į visuomenės sveikatos stiprinimo 

veiklą socialinius partnerius; vykdo kitas įstatymų nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijas. 

Nuo 2007 m. sausio 3 d. direktoriaus pareigas vykdo Danguolė Avižiuvienė, gydytoja 

higienistė epidemiologė, turinti viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.  

 

II SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Valstybines visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas VSB vykdė vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1528 ,,Dėl sveikatos 

apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 ,,Dėl valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms 

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms 

vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ 



pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-

1459 ,,Dėl sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 ,,Dėl valstybinėms  

(valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų 

lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo, Valstybinių visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų 2019 m. veiklos prioritetus ir prioritetų vertinimo kriterijų reikšmes, Kėdainių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 – ųjų metų veiklos planu.  

2019 m. visos VSB veiklos vykdytos pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus 4 

prioritetus, 18 veiklos krypčių ir 37 vertinimo kriterijų reikšmes.  Unifikuotam visų naujų visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų vykdymui Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldūs specializuoti 

centrai parengė ir patvirtino teisės aktus, tvarkos aprašus, metodines rekomendacijas. Pagrindinės VSB 

veiklos ir jų vykdymo kriterijų vertės pateikiamos 1 lentelėje. 

                                                                                                                                                      1 lentelė 

Veiklos kryptis Planas Įvykdymas Įvykdymo 

procentas 

I prioritetas. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas    

Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems 

psichoaktyvias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis 

jaunuoliams, vykdymas ( dalyvių skaičius) 

20 20 100 

 Priklausomybių konsultantų paslaugų savivaldybėje 

organizavimas ( suteiktų paslaugų skaičius/asmenų , gavusių 

priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius) 

60/10 360/112 600/1120 

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams 

( įmonių skaičius/ parengtų rekomendacijų skaičius) 

1/6 1/9 100/150 

Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje 

stiprinimas (mokyklų skaičius/parengtų rekomendacijų skaičius) 

2/23 2/23 100/100 

II prioritetas. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio 

aktyvumo skatinimas - mokinių visuomenės sveikatos 

priežiūra 

   

Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra/priemonės ,,Aktyvi mokykla“ 

įgyvendinančių mokyklų plėtra ( naujai įstojusių mokyklų skaičius) 

3 3 100 

Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėmis 

medžiagomis didinimas ( dalyvių skaičius) 

1108 1198 108 

Mokinių dalyvavusių burnos higienos grupiniuose užsiėmimuose 

skaičius ( dalyvių skaičius) 

1973 2632 133 

II prioritetas. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio 

aktyvumo skatinimas - visuomenės sveikatos stiprinimas 

   

Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas (renginių 

skaičius/ dalyvių skaičius 

25/250 21/376 84/150 

Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas (grupiniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių asmenų skaičius) 

1730 3594 207 

Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių 

asmenų sveikatos stiprinimas ( asmenų, šeimos gydytojų 

nukreiptų dalyvauti sveikatos stiprinimo programose skaičius/ 

asmenų savanoriškai dalyvavusių be gydytojo skaičius) 

40/30 16/33 40/110 

Bendras II prioriteto 24 kriterijų vykdymo procentas   107 

III prioritetas Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

administracinių gebėjimų stiprinimas ( apmokytų specialistų 

skaičius) 

14 14 100 

IV prioritetas Informavimas* ( informavimo veiksmų skaičius) 5040 5971 118 

 

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose, funkcijas planavo 

ir vykdė vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, metodinėmis rekomendacijomis. Visuomenės 

sveikatos priežiūra mokyklose vykdyta pagal mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planus, 



kurie yra sudedamoji mokyklų mokslo/metinės veiklos programų dalis. Veiklos planai rengiami 

kasmet, atsižvelgiant į mokyklų bendruomenės poreikius, teisės aktus, visuomenės sveikatos priežiūros 

nacionalinius ir savivaldybės prioritetus. 2019 m. visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokyklose, organizavo 1665 renginius, kuriuose dalyvavo 37892 dalyviai. 

Pagrindinės prevencinės temos mokyklų bendruomenių tikslinėse grupėse pagal dalyvių skaičių 

išsidėstė sekančiai: fizinio aktyvumo skatinimas – 5261; užkrečiamųjų ligų profilaktika ir asmens 

higiena – 4700; sveika mityba ir nutukimo prevencija – 4535; traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija – 4258; sveikatos sauga ir stiprinimas bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 

klausimai – 4 147; rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija – 4058; lytiškumo ugdymas 

AIDS ir LPL prevencija – 2519. Specialistai kartu su mokyklų atstovais dalyvavo VSB projektinėse 

veiklose, kurios finansuotos iš ES fondų ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšų.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 19 d. 

įsakymu Nr. V-1203 analizuotas 51 stebėsenos rodiklis, parengta ir pateikta  Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijai, savivaldybės tarybai Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

stebėsenos 2018 m. ataskaita. 2019 m. VSB vykdė Lietuvos gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir 

fizinio aktyvumo įpročių tyrimą. Tyrimo metodinis vadovas - Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centras. 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas atliko ir pristatė Mokinių gyvensenos ir sveikatos 

tyrimo (HBSC) išsamią ataskaitą, kurioje išgrynintos pagrindinės problemos Lietuvos kontekste ir 

pateiktas apibendrinimas. 

LR  sveikatos apsaugos ministerijai ir Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centrui nustatyta 

tvarka VSB savalaikiai pateikė Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų vykdymo 2019 m. pusmečio ir metines ataskaitas, suvedė duomenis į Nacionalinę 

elektroninę sveikatos ugdymo ir mokymo duomenų teikimo ir apskaitos sistemą. 

Savarankiškos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos rajone vykdytos pagal savivaldybės 

tikslinių programų ir priemonių atskiras sutartis. 2019 metais VSB vykdė dvi tęstines Kėdainių rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas 

priemones/programas: Maudyklų monitoringo programą ir  Pedikuliozės profilaktikos programą. 

Įgyvendinant Maudyklų monitoringo programą, vasaros sezono metu atliktas 16 maudymosi vietų 

vandens ir smėlio taršos monitoringas. Apie maudyklų vandens  tyrimų rezultatus savalaikiai 

informuota visuomenė, savivaldybės administracija, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 

Kėdainių rajono agentūra. Vykdant Pedikuliozės profilaktikos programą, nupirkti 73 vnt. medikamentų 

tikslinės grupės asmenims: Kėdainių pagalbos šeimai centrui skirta 10 vnt., VšĮ Kėdainių pirminės 

sveikatos priežiūros centrui-63 vnt. Visuomenės sveikatos specialistai mokyklose atliko 19 390 

patikrinimų dėl pedikuliozės. 

Nuo 2007 m. VSB vykdo licencijuojamą veiklą - privalomąjį sveikatos mokymą. Privalomojo 

mokymo dalyvių skaičiaus 1448, iš jų: pirmosios pagalbos mokymas 360, higienos įgūdžių mokymas 

1081, mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai 7.                                                                    

Nuo 2018 m. VSB vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai su savivaldybe 

finansuojamą projektą ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių rajone“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-21-

0004. 2019 m. vykdytos priemonės suaugusiems asmenims: pirmos pagalbos ir šiaurietiškojo ėjimo 

mokymai seniūnijose, mankštų ciklai bendruomenėse, vaikams ir jaunimui – dienos stovyklos, 

projektas ,,Išmok plaukti“, pirmos pagalbos mokymai. Bendras dalyvių skaičius ataskaitiniais metais – 

1354, iš jų unikalūs dalyviai -1290. 

2019 m. įgyvendintas LR sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos 

stiprinimo fondo ir savivaldybės lėšomis finansuojamas projektas ,,Elgsenos keitimo iniciatyvos 

Kėdainių rajono vaikams ir jaunimui“ Dotnuvos pagrindinėje mokykloje ir VšĮ ,,Laiptai į Viltį“. 

2019 m. kartu su Nacionaliniu vėžio institutu pradėtas įgyvendinti projektas pagal 2014-2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos pagal priemonę Nr. 08.4.2 ESFA-K-629 

,,Bendradarbiavimo skatinimas netolygumų mažinimo srityje“. 

 

 

 



III SKYRIUS  

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1461 

,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-70 ,,Dėl 

rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ pakeitimo“ ir 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-108, įstaigoje 

patvirtinta 22,5 pareigybės (buvo 21 pareigybė), iš jų: administracija (2 pareigybės),  visuomenės 

sveikatos priežiūra mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose (13,5 pareigybių), visuomenės 

sveikatos stebėsena (1 pareigybė), visuomenės sveikatos stiprinimas (5 pareigybės), vairuotojas (1 

pareigybė). Per 2019 metus visi specialistai dalyvavo įvairiuose tiksliniuose mokymuose 112 kartų, 

bendra specialistų mokymų, kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų didinimo trukmė - 980 ak. valandos.  

Vadovaujantis Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, atnaujintos visų darbuotojų pareigybės, 

suformuotos darbuotojams metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai, nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. įstaigoje išrinkta ir veikia Darbo taryba. 

 

IV SKYRIUS  

FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros valstybės deleguotų savivaldybei ir savarankiškų funkcijų 

vykdymui skirti asignavimai pateikti 3 lentelėje. Valstybinių funkcijų vykdymui kartu su tiksline 

dotacija 2019 m bendri asignavimai didėjo 127 proc., darbo užmokesčiui – 93 proc.                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                       2 lentelė 
Funkcijos 2017 

Eur. 

DU, 

SODRA 

 Eur. 

Kitos 

išlaidos 

Eur. 

2018 

Eur. 

DU, 

SODRA 

 Eur. 

Kitos 

išlaidos 

Eur. 

2019 

Eur. 

DU, 

SODRA 

 Eur. 

Kitos 

išlaidos 

Eur. 

Mokinių vs 

priežiūra  

124800 100400 24400 135000 112941 22059 278100 229700 48400 

Stiprinimas ir 

stebėsena 

81300 56500 24800 72000 60300 11700 135100 105400 29700 

Tikslinė 

dotacija  

- - - - - - 57000 - 57000 

Savarankiškos 

funkcijos 

30000 29000 1000 34300 34300 - 36800 36800 - 

Tikslinės 

programos 

5270 - 5270 6100 - 6100 5300 - 5300 

Lėšos už 

privalomąjį 

mokymą 

13558 5231 6467 13100 7920 5180 8386 7280 1106 

Viso 

 

254928 191131 61937 260500 215461 45039 520686 379180 141506 

 

Biuras per finansinius metus turėjo 4,68 Eur kreditorinių įsiskolinimų už ryšių ir komunalines 

paslaugas. Įsiskolinimai buvo padengti 2020 m. sausio mėn. Ilgalaikio turto per finansinius metus 

įsigyta nebuvo, ilgalaikio turto perleista nebuvo. Įstaigos finansų valdymas vykdomas naudojant 

programą Biudžetas VS. Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos pagal patvirtintas 

sąmatas, finansinės ataskaitos pateiktos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

 

V SKYRIUS  

ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS 

 

2019 m. pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys su naujais partneriais dėl bendrų projektų 

planavimo, paraiškų rengimo ir tikslinių projektų vykdymo. Pasirašyta sutartis su Nacionaliniu vėžio 

institutu, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru, VšĮ Blaivybės akademija. Nuo įstaigos 



veiklos pradžios pasirašytos ir šiuo metu galiojančios 54 bendradarbiavimo sutartys su socialiniais 

partneriais, bendruomenėmis, ugdymo įstaigomis. Vykdant sveikatinimo veiklas ir funkcijas 

bendradarbiaujama su Kėdainių rajono savivaldybės įstaigomis, šalies universitetais, LR SAM 

specializuotais centrais, valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 

VSB yra Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos narys, Savivaldybių visuomenės sveikatos 

biurų asociacijos steigėjas ir tarybos narys. Asociacijos vardu buvo teikti pasiūlymai nacionaliniams 

teisės aktų projektams, dalyvauta LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto, Sveikatos tausojimo ir 

stiprinimo reikalų pakomitečio posėdžiuose, LR sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos 

priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos posėdžiuose, pasitarimuose. Aktyviai dalyvauta 

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos, 

Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo tarybos VSF tarybos 

veiklose. 

VSB specialistai dalyvavo savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos, Bendruomenės sveikatos 

tarybos, Vaiko gerovės komisijos pasitarimuose, susirinkimuose, teikė pasiūlymus dėl visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo gerinimo savivaldybėje. 

 

 

 

            

 


