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MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

2018-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Įstaigos pristatymas 

 

1.1. Bendroji informacija. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau 

– Biuras) adresas Naftininkų g. 9, LT-89239 Mažeikiai, bendrasis informacijos telefono Nr. 8 (443) 

41499, elektroninis paštas – mazeikiuvsb@gmail.com., internetinė svetainė – www.mazeikiuvsb.lt.  

 

1.2. Direktorius. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje vadovaujantis Mažeikių rajono 

savivaldybės mero 2017 m. gegužės 4 d. potvarkiu Nr. M 2-125 P „Dėl pavedimo Oksanai Budienei 

laikinai eiti direktoriaus pareigas“ laikinai direktoriaus pareigas vykdė visuomenės sveikatos 

specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Oksana Budienė. Nuo 2018 m. balandžio  9 d. 

direktoriaus pareigas vykdo Aistis Jankūnas.  

 

1.3. Darbuotojai. Per ataskaitinį laikotarpį Biure dirbo 25 darbuotojai, iš jų: 3 administracijos 

darbuotojai (direktorius, vyriausiasis buhalteris ir administratorius), 4 visuomenės sveikatos 

specialistai vykdantys visuomenės sveikatos stiprinimą, 1 – visuomenės sveikatos specialistas 

vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną, 1 - visuomenės sveikatos specialistas vykdantis vaikų ir 

jaunimo sveikatos priežiūrą, 16 - visuomenės sveikatos priežiūros specialistų. Detali informacija apie 

Biuro darbuotojus pateikiama 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Informacija apie išsilavinimą, kvalifikaciją, amžių 

 

Informacija apie išsilavinimą, 

kvalifikaciją, amžių 
Administracija 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistai 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistai 

Išsilavinimas 

Studijuoja - - - 

Spec. vidurinis / 

aukštesnysis 
- 1 10 

Aukštasis 3 5 6 

Amžiaus 

grupė 

Iki 30 m. 2 1 1 

30-40 m. 1 3 3 

40-50 m. - 1 5 

50-60 m. - 1 3 

60 m. ir daugiau - - 4 



 

1.4. Biuro patalpos. Biuras nustatytoms funkcijoms vykdyti naudoja Mažeikių rajono 

savivaldybės patalpas, esančias Naftininkų g. 9, Mažeikiai, perduotas naudotis sudarius patalpų 

panaudos sutartį. Bendras naudojamų patalpų plotas yra 293,89 m2. 

 

1.5. Finansiniai ir materialiniai ištekliai. 2018 m. Biuro gautos lėšos pagal finansavimo 

šaltinius pateikiamos 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Finansiniai ir materialiniai ištekliai 

 

Finansavimo šaltinis 2018 m. gautos lėšos (Eur) 

Dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti 

4 (VSSS) 78900 

4(MVSP) 134300 

Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos 5(SP) 1600 

Sveikatos rėmimo specialioji programa 5(SP-APL) 7129 

ES projektas  6(PP) 14303 

Parama (2 proc.) 6(PAR) 99 

 

1.6. Vykdoma veikla, funkcijos, sąlygos. Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip 

pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta Biuro savininko ir kitų savivaldybių 

sudarytoje sutartyje.  

Biuras vykdo: 

• valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijas: visuomenes sveikatos priežiūros 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; 

• savarankiškąsias savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: įgyvendina 

savivaldybės tarybos patvirtintas savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės 

strateginiame veiklos planuose numatytas visuomenės sveikatos priemones, atsižvelgiant į 

vyraujančias visuomenės sveikatos problemas; dalyvauja įgyvendinant valstybines visuomenės 

sveikatos programas, tarpinstitucinius veiklos planus; vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos 

priežiūrą, išskyrus 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; įtraukia į 

visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą socialinius partnerius; vykdo kitas įstatymų nustatytas 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas. 

  

1.7. Projektų įgyvendinimas. Biuras įgyvendina Europos sąjungos finansuojamą projektą 

„Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0001 (toliau – 

Projektas). Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. liepos 5 d., planuojama pabaiga – 2021 m. liepos 

5 d. Atsižvelgiant į labiausiai pažeidžiamas socialines grupes (vaikai, vyresnio amžiaus asmenys, 

asmenys su negalia), projektu ketinama spręsti Mažeikių rajono gyventojų sveikos gyvensenos, 



sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas. Projekto metu vaikai 

(iki 18 m. amžiaus) bus išmokyti naudotis defibriliatoriais, teikti pirmąją pagalbą, išplėstos jų žinios 

sveikos gyvensenos bei lyčių ir asmenų nediskriminavimo klausimais. Vaikų tikslinės grupės dydis 

– 1320 asmenų. Projekto metu ketinama puoselėti vyresnio amžiaus asmenų fizinį aktyvumą, į veiklas 

įtraukiant kineziterapeuto vedamas mankštas, taip pat rengiant teorinius ir praktinius mokymus 

onkologinių susirgimų, fizinio aktyvumo, mitybos, kraujotakos sistemos temomis. Vyresnio amžiaus 

asmenų tikslinės grupės dydis – 24 asmenys. Į projekto veiklas įtraukiami asmenys su negalia, 

kuriems bus organizuojami teoriniai ir praktiniai sveikos gyvensenos mokymai. Neįgaliųjų asmenų 

tikslinės grupės dydis – 32 asmenys.   

Projektas prisidės prie 2014–2020  m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 

„Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu" stebėsenos rodiklių pasiekimo: 1) „Tikslinių 

grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos 

raštingumą didinančiose veiklose“ (P.S.372) - 1376 asmenys.  

Įgyvendinant Projektą 2018 m. buvo įsigytos mokomosios priemonės reikalingos Projekto 

veiklų įgyvendinimo užtikrinimui, atlikta dalis mokymų skirtų neįgaliesiems asmenims ir įvykdytas 

pirkimas bei pasirašytą pirmosios pagalbos ir žalingųjų įpročių poveikio sveikatai mokymo paslaugų 

teikimo sutartis. 

 

1.8. Biuro veiklos rezultatai. Biuro 2018-ųjų metų veiklos plano tikslas – rūpintis Mažeikių 

rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdant savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, 

siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

1.8.1. Biuras atlikdamas 2018 m. veiklos pirmąjį plano uždavinį teikė visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugas Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomiems mokiniams pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Visuomenės 

sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose organizuoja Biuras. Teisės aktų nustatyta tvarka metinius 

veiklos planus visuomenės sveikatos priežiūros specialistas rengia suderinus su mokyklos 

administracija, atsižvelgiant į mokyklos poreikius ir visuomenės sveikatos priežiūros nacionalinius ir 

vietos prioritetus. Ugdymo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo 

grafikai parengti pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus pateiktą 

informaciją apie mokinių skaičių ugdymo įstaigose ir suderinus su ugdymo įstaigomis, patvirtinti 

Biuro direktoriaus. 

Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose buvo organizuojami įvairūs renginiai, kurių 

tikslas – stiprinti mokinių higienos įgūdžius, formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą, ugdyti 

sveikos gyvensenos sampratą. 2018 m. Mažeikių rajone Biuro visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai organizavo sveikatinimo renginius, kuriuose iš viso dalyvavo 43238 dalyviai. Specialistai 

atliko mokinių sveikatos stebėseną, suvedė duomenis į elektroninę Vaikų sveikatos stebėsenos 

informacinę sistemą (toliau - VSS IS), rengė sveikatos būklės vertinimo ataskaitas, kurias teikė 

mokyklų bendruomenei. Taip pat suteikė 2708 konsultacijas mokiniams, 862 konsultacijas mokinių 

tėvams ir 1355 konsultacijas darbuotojams sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. Per metus 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistai suteikė ar organizavo pirmosios pagalbos teikimą 935 

kartus, vykdė užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, dalyvavo projektuose, vykdė įvairius 

renginius, skaitė paskaitas (mokiniams, mokytojams, tėvams), vedė pokalbius-diskusijas, organizavo 



akcijas, konkursus, vykdė praktinius mokymus burnos higienos, asmens higienos, traumų ir  

nelaimingų atsitikimų prevencijos temomis. 

Skatinant fizinį aktyvumą, kaip vieną iš svarbiausių kovos su lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 

priemonę, ugdymo įstaigos prisijungė prie Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos cento 

organizuojamos akcijos ,,Apibėk mokyklą“, prisidėjo prie Europos judumo savaitės renginių 

vykdymo, taip pat dalyvavo kasmetinėje Biuro inicijuojamoje akcijoje ,,Judėkime linksmai – 

gyvenkime sveikai". 

Pasaulio sveikatos organizacija gegužės 31 dieną yra paskelbusi Pasauline diena be tabako. Šią 

dieną Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Mažeikių rajono 

savivaldybe organizavo akciją-Lietuvos rekordą „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“. Biuras 

šia akcija siekia priminti apie pavojus, kuriuos žmonių sveikatai kelia rūkymas. Siekti Lietuvos 

rekordo susirinko 1105 dalyviai (Mažeikių rajono ugdymo įstaigų auklėtiniai, jų tėveliai, pedagogai) 

ir 26 nesuinteresuoti asmenys – stebėtojai. Lietuvos rekordų agentūros „Factum“ išvadomis 

masiškiausio burbulų pūtimo rekordas dabar priklauso Mažeikių rajono savivaldybei. 

Pasaulinei AIDS dienai paminėti lapkričio 28 d. Biuras kartu su Mažeikių rajono savivaldybės 

Narkotikų kontrolės komisija organizavo renginį Mažeikių ,,Ventos" progimnazijoje ,,Miestas be 

narkotikų-mano iniciatyvos“. Renginyje dalyvavo 8 11 klasių mokiniai iš 12 ugdymo įstaigų. 

Vykdydami dantų ėduonies profilaktiką dalyvauta Lietuvos odontologų rūmų, švietimo ir LR 

Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotoje programoje „Sveikos šypsenos pažadas“, kuri skirtas 

pirmų klasių mokinių dantų priežiūrai skatinti. 

Birželio 6 d. Mažeikių miesto Juodpelkio parke (prie tvenkinių) organizuotos rajono 

tarpmokyklinės pirmosios pagalbos varžybos 7-8 klasių mokiniams „Išgelbėk draugą“. Mažeikių 

priešgaisrinė tarnyba surengė pasirodymą, kaip reikia elgtis pastebėjus vandenyje skęstantį žmogų. 

Šios varžybos skirtos traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai. Biuras prisijungė prie projekto  

,,Vandeny būk atsargus - tu ne žuvis, o tik žmogus", kurį vykdė Vilniaus miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Vilniaus apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba bei Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Šiuo projektu siekta išmokyti 

saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens. 

Balandžio 10-11 d. Biuras prisijungė prie nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą“ ir organizavo du renginius miesto parke, kuriame dalyvavo mokiniai iš 25 ugdymo 

įstaigų, iš viso 855 dalyviai (250 ikimokyklinių įstaigų vaikai, 500 mokinių). 

Pasaulinei sveikatos dienai paminėti Mažeikių švietimo centre buvo eksponuojama paroda 

„Sveika visuomenė – sveika Lietuva!“ Parodoje eksponuoti moksleivių kūrybiniai darbai iš 12 

Mažeikių rajono ugdymo įstaigų. Savo kūrybinius darbus pristatė ir apibūdino patys darbų kūrėjai. 

2018 m. balandžio 19-20 d. Trakuose, sveikatingumo ir pramogų centre „Trasalis“, vyko vieno 

iš masiškiausių 2017–2018 m. mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 

konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ finalas. 9-11 klasių mokinių komandų grupėje pirmą vietą laimėjo 

ir sveikuolių sveikuoliais išrinkti Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos komanda. 

Pagrindinės prevencinės temos mokyklų bendruomenių tikslinėse grupėse, kuriose dalyvavo 

daugiausiai dalyvių yra fizinio aktyvumo skatinimas, sveikatos sauga ir stiprinimas, užkrečiamųjų 

ligų profilaktika ir asmens higiena, sveika mityba ir nutukimo prevencija. Šiomis temomis parengti 

372 informaciniai pranešimai išleisti leidžiami stendai, platinti lankstinukai bei atmintinės. 

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 

apimtis nurodyta 3 lentelėje. 

 



3 lentelė. 2018 m. Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose vykdyta sveikatos ugdymo 

ir mokymo veikla 

 

Sveikatinimo veiklos sritis Renginiai 
Stendai, 

plakatai 

Atmintinės, 

lankstinukai 

Dalyvių 

skaičius 

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji 

sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 

klausimai 

266 318 255  5754 

Sveika mityba ir nutukimo prevencija 178 157 146  3750 

Fizinis aktyvumas 185  120 100 10855 

Psichikos sveikata (smurto, savižudybių 

prevencija, streso kontrolė ir kt.) 
61 42 110  1884 

Aplinkos sveikata 106  65 0  2731 

Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo 

prevencija 
83 39 230 2848 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai 

plintančių ligų prevencija 
129 36 321 2363 

Tuberkuliozės profilaktika 60 26 10 900 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir asmens 

higiena 
215 245 372 4592 

Dantų ėduonies profilaktika ir burnos higiena 138  169 276 2670 

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 12 12 110 559 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 251 147 482 4332 

Iš viso: 1684 1376 2412 43238 

 

1.8.2. Biuras atlikdamas 2018 m. veiklos antrąjį uždavinį teikė visuomenės sveikatos 

stiprinimo paslaugas, didindamas gyventojų informuotumą apie infekcinių ligų ir lėtinių neinfekcinių 

ligų pagrindinius rizikos veiksnius ir ligų profilaktiką, formuodamas sveikos gyvensenos įgūdžius, 

teikdamas konsultacijas visuomenės sveikatos priežiūros klausimais ir vykdamas visuomenės 

sveikatos mokymus.  

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos stiprinimą, 2018 m. 

aktyviai rūpinosi gyventojų sveikata, vykdė sveikatinimo mokymus, skleidė informaciją apie sveiką 

gyvenseną, ją propagavo, formavo ir skatino sveikatai palankius gyvensenos įgūdžius, dėmesį 

skirdami sveikos mitybos ir nutukimo prevencijai, fizinio aktyvumo skatinimui, psichikos sveikatos 

stiprinimui (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.), supratimo apie aplinkos poveikį 

sveikatai didinimui, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijai, lytiškumo ugdymui, AIDS 

ir lytiškai plintančių ligų prevencijai, tuberkuliozės profilaktikai, užkrečiamųjų ligų profilaktikai, 

asmens higienos mokymui, ėduonies profilaktikai ir burnos higienos mokymui, kraujotakos sistemos 

ligų profilaktikai, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai bei onkologinių ligų profilaktikai. 

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdydami sveikatos mokymus, organizavo teorinius ir 

praktinius užsiėmimus įvairaus amžiaus žmonių grupėms. Šioms žmonių grupėms teikė grupinio ir 

asmeninio konsultavimo, informavimo paslaugas. 



Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rengė informacinius leidinius 

gyventojams apie sveikatos stiprinimą. Šie leidiniai ir informacija apie Mažeikių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro vykdomą veiklą buvo nuolatos viešinami rajoninėje spaudoje, Mažeikių 

rajono savivaldybės internetiniame puslapyje (mazeikiai.lt), Mažeikių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras internetinėje svetainėje (mazeikiuvsb.lt) bei „Facebook“ paskyroje. 

Spausdinti leidiniai dalinti tikslinėms asmenų grupėms. 

Siekiant sėkmingai vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo veiklas buvo bendradarbiaujama 

su Mažeikių rajono savivaldybės administracija, policijos komisariatu, probacijos tarnyba, 

pedagogine-psichologine tarnyba, Mažeikių verslininkų asociacija, Mažeikių turistų klubu, Mažeikių 

bėgikų klubu „Penki kalnai“, gydymo įstaigomis, BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, BĮ 

Plinkšių globos namais, Mažeikių nakvynės namais, bendruomeniniu pagalbos vaikams centru, 

anoniminių alkoholikų draugija ir kt. rajono organizacijomis. Įgijus partnerių tapo lengviau 

organizuoti sveikatinimo renginius, bendraujant geriau išsiaiškinamas bendruomenės sveikatos žinių 

ar įgūdžių poreikis, jų gyvenimo būdas, jaučiama abipusė partnerystės nauda.  

2018 metais Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, atlikdamas 

visuomenės sveikatos stiprinimą, įgyvendino Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuotą programą „Mažeikių rajono ugdymo įstaigų 

sveikatos įgūdžių tobulinimas“. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ugdymo 

įstaigų darbuotojams pravedė privalomuosius pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus: buvo 

apmokytas 141 asmuo pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ir 44 asmenys pagal higienos 

įgūdžių mokymo programas. 

 

4 lentelė. 2018 m. Mažeikių rajono savivaldybėje vykdyta sveikatos stiprinimo ir 

mokymo veikla 

 

Sveikatinimo veiklos sritis 

Mokymas, įgūdžių 

formavimas 
Informavim

as 

Konsulta

vimas 
Renginių sk. Dalyvių sk. 

Sveikatos sauga ir stiprinimas, 

bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimai 

    

Sveika mityba ir nutukimo prevencija 32 389 19 105 

Fizinis aktyvumas 183 3191 21 108 

Psichikos sveikata (smurto, 

savižudybių prevencija, streso 

kontrolė ir kt.) 

16 224 13 27 

Aplinkos sveikata 11 319 16 170 

Rūkymo, alkoholio ir narkotikų 

vartojimo prevencija 
7 331 16 34 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai 

plintančių ligų prevencija 
4 69 6 16 

Tuberkuliozės profilaktika 3 25 5 4 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, 

asmens higiena 
22 319 22 18 

Ėduonies profilaktika ir burnos 

higiena 
2 21 4 7 



Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 47 562 6 64 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija 
14 401 16 32 

Onkologinių ligų profilaktika 2 66 7 23 

Iš viso: 343 5917 151 608 

 

1.8.3. Biuras atlikdamas 2018 m. veiklos trečiąjį uždavinį vykdė Mažeikių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną. 

Visuomenės sveikatos stebėsenos tikslas – nuolat rinkti, analizuoti visuomenės sveikatą 

atspindinčius rodiklius, vykdyti duomenų sklaidą. 

Visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių 

visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Bendraisiais savivaldybių 

visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais. 2018 m. buvo surinktas 51 Mažeikių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos būklę atspindintis rodiklis. Daugumos sveikatos rodiklių 

informacija buvo gauta iš centralizuotai teikiamų duomenų šaltinių: Higienos instituto Sveikatos 

informacinio centro parengto spaudinio „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2017 

m.“ bei skaitmeninių duomenų bazių. 

Iš gautų duomenų buvo parengta Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

stebėsenos duomenų ataskaita. Ataskaitoje pateikiami pagrindiniai Mažeikių rajono savivaldybės, 

Lietuvos demografinės ir socialinės-ekonominės būklės, gyventojų sveikatos būklės, fizinės aplinkos 

rodikliai, jų pokyčiai bei tendencijos, pateiktos rekomendacijos dėl gyventojų sveikatos būklės 

gerinimo. 

Vykdant vaikų profilaktinių patikrinimų stebėseną, surinkti bendrojo lavinimo vaikų dantų ir 

žandikaulių būklės duomenys ir atlikta šių duomenų analizė bei parengta 1 ataskaita. 

Vykdant vaikų sergamumo stebėseną, surinkti Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo 

mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų sergamumo duomenys, atlikta šių duomenų analizė 

ir parengtos 4 ataskaitos. 

Parengta 1 Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizės ataskaita ir pateiktos išvados. 

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įgyvendindamas Mažeikių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonę „Maudymosi vietų 

vandens taršos ir triukšmo tyliosiose zonose kontrolė“, 2018 m. vykdė Mažeikių rajono savivaldybės 

teritorijoje esančių žmonių pamėgtų maudymosi vietų vandens ir smėlio kokybės stebėseną. Mažeikių 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras taip pat vykdė triukšmo lygio kontrolės stebėseną 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-75 „Dėl Mažeikių rajono 

savivaldybės tyliųjų viešųjų zonų nustatymo“ nustatytose dvejose tyliosiose viešosiose zonose. 

2018 metais, pagal Higienos instituto parengtą metodiką ir klausimynus, Mažeikių rajono 

savivaldybėje buvo vykdomas suaugusiųjų savivaldybės gyventojų gyvensenos tyrimas. Apklausoje 

dalyvavo 420 asmenų. Apklausos duomenys detaliam ištyrimui pateikti Higienos institutui. 

 

1.8.4. Biuras atlikdamas 2018 m. veiklos ketvirtąjį uždavinį stiprino ir gerino visuomenės 

sveikatos priežiūrą, gerino visuomenės sveikatos paslaugų kokybę ir  tobulino įstaigos veiklos 

organizavimą.  



Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nuolatos organizuojamas ir koordinuojamas Biuro specialistų 

darbas pagal individualius mėnesio ir metinius veiklos planus. Biuro specialistų kvalifikacija buvo 

nuolatos keliama, per metus visi specialistai dalyvavo mokymuose, seminaruose ir kituose 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 67 proc. darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose, 

kurių trukmė ne mažesnė nei 6 ak. val.  

2018 metais buvo parengtos Biuro veiklos ataskaitos ir pateiktos atsakingoms institucijoms. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtas ir suderintas 2018 metų Biuro dokumentacijos planas. 

Organizuojant biuro veiklos dokumentų valdymą parengti 95 direktoriaus įsakymų personalo 

klausimais, 76 direktoriaus įsakymai atostogų klausimais, 19 direktoriaus įsakymai komandiruočių 

klausimais ir 58 direktoriaus įsakymai veiklos klausimais.  

Ataskaitiniu laikotarpiu nagrinėtas esamų, vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų 

atitikimas galiojantiems teisės aktams ir atliktas jų koregavimas bei parengtos naujos tvarkos ir 

dokumentai. Direktoriaus įsakymais patvirtinta Biuro dokumentų valdymo, darbuotojų darbo 

apmokėjimo, darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo, informacinių ir komunikacinių technologijų 

naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka, Biuro darbuotojų asmens 

duomenų saugojimo politika, darbo tvarkos taisyklės, vidaus tvarkos taisyklės, viešųjų pirkimo 

planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, viešojo pirkimo 

komisijos darbo reglamentas. 

Plečiant įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais sveikatos stiprinimo ir veiklos 

organizavimo klausimais 2018 metais sudaryta 13 naujų bendradarbiavimo sutarčių su rajone 

veikiančiomis organizacijomis. 

 

II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS 

TOBULINIMO 

 

2. Apibendrinimas ir išvados. Įgyvendinant Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro 2018-ųjų metų veiklos planą pasiekėme numatytus tikslus ir uždavinius: 

2.1. Įvertinus ugdymo įstaigas lankančių vaikų profilaktinius patikrinimus, bei sergamumo 

dinamiką, buvo išaiškinti prioritetai organizuojant prevencinę veiklą, pagerėjo įstaigų bendruomenės 

informuotumas apie vaikų ir mokinių sveikatos būklę. Buvo organizuojamos įvairios sveikatos 

stiprinimo priemonės, tėvams, pedagogams, pagal švietimo įstaigų nusistatytus prioritetus; 

2.2. Organizuojamų užsiėmimų metu buvo sistemingai suteikiamos žinios apie sveikatą 

žalojančius veiksnius, ugdymo įstaigas lankantys vaikai nuolat gilino praktines ir teorines žinias 

skirtingomis sveikatos temomis. Pagal stebėsenos duomenų analizę didesnis dėmesys buvo skiriamas 

mažinti sergamumą, taisyklingos laikysenos formavimui, žalingų įpročių, sveikos mitybos 

prevencijai. 

2.3. Buvo teikiamos kokybiškesnės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos Mažeikių 

rajono savivaldybės gyventojams, didėjo gyventojų fizinis aktyvumas ir informuotumas sveikatos 

išsaugojimo srityje, mažėjo sergamumas ir mirtingumas. 

2.4. Buvo sistemingai surinkti ir išanalizuoti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys, 

atspindintys gyventojų sveikatos būklę, demografinę situaciją, sveikatos priežiūros išteklius, aplinkos 

veiksnius. Įvertinta Mažeikių rajono savivaldybės moksleivių sveikata bei jos pokyčiai. Remiantis 

duomenimis, buvo numatytos prioritetinės sveikatos stiprinimo kryptys kitiems metams. Visuomenei 

ir sveikatos politikos formuotojams buvo pateikta informacija ir rekomendacijos apie Mažeikių 

rajono savivaldybės gyventojų sveikatos gerinimą. Didėjo gyventojų informuotumas sveikatos 

išsaugojimo klausimais. 



2.5. Biuro veikla buvo organizuojama kryptingai, kontroliuojamos specialistams pavestos 

užduotys, įgyvendinant metinį veiklos planą. Vyko kūrybinis veiklos planavimo procesas, siekiant 

įgyvendinti biuro veiklos tikslus, buvo ieškoma geriausių formų ir būdų administravimo funkcijoms 

vykdyti bei darbuotojų motyvacijos metodų. 

 

3. Priemonių siūlymai dėl veiklos tobulinimo. 2019 m. bus tęsiamas įstaigos veiklos 

tobulinimas ir įgyvendinamas 2017-2019 m. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro strateginis veiklos planas. Siekiant gerinti paslaugų kokybę didesnį dėmesį reikia skirti 

darbuotojų kompetencijų didinimui, tam bus organizuojama daugiau darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

mokymų. Siekiant geresnės Biuro informacijos apie sveiką gyvenseną sklaidos 2019 m. bus daugiau 

skiriama dėmesio ir taikomos priemonės didinančios Biuro žinomumą visuomenėje. 
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III. 2018 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS 
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Asignavimai 2018 metams, 

Eur 

Indėlio ir proceso vertinimo 

kriterijai 
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08 programa.  Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa 

08-01-

02-02 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

teikimas 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

užtikrinimas 

 

Direktorius 

 

4(MVSP) 
10400 

 
10400 100 

Užtikrinama 

direktoriaus 

veikla, etatų sk. 

1,0 

 

1,0 

 

- 

4(VSSS) 6280 6280 100 

Užtikrinama 

administratoriaus 

veikla, etatų sk. 

1 1 - 

4(VSSS) 1800 1800 100 
Užtikrinama vyr. 

buhalterio  veikla, 

etatų sk. 

0,2 

 

0,2 

 

- 

4(MVSP) 7290 7290 100 0,8 0,8 - 

4(VSSS) 49320 49320 100 

Užtikrinama 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo veikla, 

etatų sk. 

6,0 6,0 - 

4(MVSP) 80010 80010 100 

Užtikrinama 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

11,93 11,93 - 
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specialistų veikla, 

etatų sk. 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

 

Direktorius 

4(MVSP) 500 500 100 Kėlusių 

kvalifikaciją 

darbuotojų 

skaičius, vnt. 

16 16 - 

4(VSSS) 100 100 100 8 8 - 

5(SP) 700 617 88 23 23 - 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros veiklų 

užtikrinimas 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

esančiose 

ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo 

ugdymo 

mokyklose ir 

profesinio 

mokymo įstaigų 

ugdytiniams 

(rengiamų veiklų 

išlaidos, 

kompiuterių 

draudimas, 

transporto 

priemonės 

eksploatavimas, 

darbo priemonių 

įsigijimas ir kitos 

paslaugos) 

Direktorius, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistai 

4(MVSP) 

5(SP) 

2800 

400 

2800 

341 

 

100 

85 

Žodinė, rašytinė 

ar vaizdinė 

informacija, vnt. 

358 372 - 

Dalyvių skaičius, 

vnt. 
31590 41940 - 

Leidinių skaičius, 

vnt. 
1190 1376 - 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistų veiklų 

Direktorius, 

visuomenės 

4(VSSS) 

5(SP) 

3900 

700 

3900 

642 

3900 

92 

Dalyvių skaičius, 

vnt. 
4620 5917 - 
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užtikrinimas 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

gyventojams 

vykdant stebėseną 

ir teikiant 

informaciją apie 

infekcinių ligų ir 

lėtinių 

neinfekcinių ligų 

pagrindinius 

rizikos veiksnius 

ir ligų profilaktiką 

sveikatos 

specialistai 

Žodinė, rašytinė 

ar vaizdinė 

informacija, vnt. 

124 

 

151 

 

- 

Leidinių skaičius, 

vnt. 
26 26 - 

Stebėsenos 

rodiklių skaičius, 

vnt. 

51 51 - 

 

 

Direktorius                                                                                                 Aistis Jankūnas 

                                                                          

 

Parengė 

 

Direktorius 

 

Aistis Jankūnas 

 
 

 

 

 

_________________________________ 
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