
 

 

 
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
 

SPRENDIMAS 
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO  
 

2016 m. kovo 14 d. Nr. 1-101 
Marijampolė 

 
 
 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 
punktu, Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampolės 
savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 274 punktu ir atsižvelgdama į Socialinės paskirties ir 
Sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitų pateikimo Savivaldybės tarybai už 2015 metus 2016 m. sausio 
6 d. grafiką Nr. SL-54, patvirtintą Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus ir 
suderintą Marijampolės savivaldybės mero, Marijampolės savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Vertinti Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2015 metų 
veiklos ataskaitą patenkinamai (pridedama). 
 
 
 
Savivaldybės meras  Vidmantas Brazys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odeta Aleksienė 
 
Sprendimą paskelbti: INFOLEX - X; tinklalapyje - ; žiniasklaidoje - ; TAR -  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 

Biudžetinė įstaiga, Lietuvininkų g. 18, 68300 Marijampolė, tel. (8 343) 59 213, faks. (8 343) 50 918 
El. adresas www.marijampolesvsb.lt, el.p. info@marijampolesvsb.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301618682 
 
 

Marijampolės savivaldybės tarybai 
 
 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO  
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
2016-02-19 Nr. D3-154 

Marijampolė 
 
 

BENDROJI DALIS 
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) – Marijampolės 

savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-288 įsteigta biudžetinė įstaiga. Juridinių 
asmenų registre įregistruota 2008 m. kovo 18 d., veiklą vykdyti pradėjo 2008 m. rugsėjo 1 d. Biuras 
savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės 
tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei Biuro nuostatais. 
Biuro adresas – Marijampolė, Lietuvininkų g. 18, interneto svetainės adresas – 
www.marijampolesvsb.lt. 

Pagrindinė Biuro veikla – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. 
Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 
PERSONALO VALDYMAS 

Biuro struktūroje visi darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Biuro direktoriui. Padaliniai neįsteigti, 
tačiau Biuro veiklos pobūdis nulemia savitą personalo veiklos modelį. Administracijos darbuotojai  
ir visuomenės sveikatos stiprinimo bei stebėsenos specialistai veiklą vykdo Biure, o visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistai – 36-iose Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigose. 

Biuro etatų skaičius 2015 m. gruodžio 31 d.: 
Etatai Patvirtinta Užimta 

Administracijos darbuotojai 2,5 2,5 
Visuomenės sveikatos specialistai biure:  
visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai,  
visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas 

7 6,85 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai Kalvarijos ir 
Kazlų Rūdos savivaldybėse 2 2 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys 
sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose 12 11,35 

Techniniai darbuotojai 0,5 0,5 
Iš viso 24 23,2 

2015 m. gruodžio 31 d. Biure dirbo 29 darbuotojai. Iš jų: 4 administracijos bei techniniai 
darbuotojai ir 25 specialistai.  

http://www.marijampolesvsb.lt/�
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DOKUMENTŲ VALDYMAS 

Biure už dokumentų rengimą ir tvarkymą atsakingi Biuro direktorius, administratorius, 
buhalteris ir specialistai. 2015 metais Biure iš viso į apskaitą įtraukti 3396 dokumentai.  

 
 

BIURO FINANSAVIMAS 2015 M. 
Nuo 2014 m. visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybėse įteisinta kaip valstybinė 

(valstybės perduota savivaldybėms) funkcija ir skirta tikslinė dotacija šios funkcijos įgyvendinimui. 
Administravimui lėšos skirtos iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų.  
Eil. 
Nr. 

Lėšų šaltiniai Suma, Eur 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 30 000,00 
2. Valstybės biudžeto lėšos (specialioji tikslinė dotacija) 196 526,00 
3. Kiti šaltiniai: 185 363,82 
3.1. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos 145 296,08 
3.2. Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos (valstybės biudžeto lėšos) 20 289,00 
3.3. Kalvarijos savivaldybės lėšos (valstybės biudžeto lėšos) 18 627,00 
3.4.  Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos (savivaldybės biudžeto lėšos) 600,00 
3.5.  Kalvarijos savivaldybės lėšos (savivaldybės biudžeto lėšos) 221,70 
3.6. 2 proc. nuo GPM 330,04 
  Iš viso 411 889,82 
2015 metais vidutinis Biuro darbuotojų darbo užmokestis – 420,00 Eur per mėn. 
Kreditoriniai įsiskolinimai 2015 m. gruodžio 31 d. – 321,00 Eur 

 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS 2015 M. 

Parengta 2014 m. vykdytų viešųjų pirkimų ataskaita bei 2015 m. planuotų vykdyti viešųjų 
pirkimų suvestinė (viešųjų pirkimų planas). 2015 m. vykdyti 208 mažos vertės pirkimai. Pasirašytos 
76 viešųjų pirkimų sutartys.  
 

2015 M. PARENGTOS BIURO VEIKLOS ATASKAITOS 
Sveikatos ugdymo ir mokymo 2015 m. ataskaita Nr. 41-1-sveikata. 
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. 

ataskaita (Biuro veikla). 
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. veiklos 

ataskaita. 
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Marijampolės savivaldybės biudžetui, 

skirtos vykdyti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos stiprinimo ir 
stebėsenos funkcijas, panaudojimo vertinimo kriterijų ataskaitos (ketvirčiais). 

Ataskaitos Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėms už jose vykdytą visuomenės sveikatos 
priežiūros veiklą.  

Kitos ataskaitos. 
 

2015 M. PARENGTI BIURO VEIKLOS PLANAVIMO DOKUMENTAI 
2015 m. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo planas. 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, darbo 

planai. 
Savivaldybės 2015 m. vykdoma visuomenės sveikatos priežiūros veikla ir jai skirti 

asignavimai iš valstybės biudžeto (3). 
2016 m. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 

priežiūros programa. 



 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 
2016–2018 m. strateginis veiklos planas 

 
DALYVAVIMAS MOKYMUOSE 2015 M. 

Siekiant užtikrinti kokybišką visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybės 
gyventojams, Biuro specialistams sudarytos sąlygos dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, 
seminaruose, konferencijose. 

Kriterijaus pavadinimas Kriterijaus vertė 
Mokymų, seminarų, konferencijų skaičius 30 
Dalyvavusių darbuotojų skaičius (unikalių dalyvių skaičius) 31 
Iš viso darbuotojų dalyvavimo atvejų skaičius  131 

 
 

PRIVALOMOJO SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGOS 
Informacija apie 2015 m. Biuro vykdytą privalomąjį sveikatos mokymą pateikiama lentelėje: 

Kriterijaus pavadinimas Kriterijaus vertė 
Privalomųjų higienos įgūdžių mokymų dalyvių skaičius 325 
Privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų dalyvių skaičius 454 

 
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS KITOMS SAVIVALDYBĖMS 

2015 m. vasario 9 d. Biuras pasirašė visuomenės sveikatos stiprinimo ir visuomenės sveikatos 
stebėsenos funkcijų vykdymo paslaugų teikimo sutartį Nr. S-10/D3-78 su Kazlų Rūdos 
savivaldybės administracija. Sutarties terminas – 2015 metai, iki visiško Šalių įsipareigojimų 
įvykdymo. Pagal sutartį vykdyta iš anksto suderinta visuomenės sveikatos priežiūros veikla (138 
visuomenės sveikatos priežiūros renginiai, 2821 dalyvis). 

Biuras 2015 m. sausio 6 d. pasirašė visuomenės sveikatos stiprinimo ir visuomenės sveikatos 
stebėsenos funkcijų vykdymo paslaugų teikimo sutartį Nr. D3-76 su Kalvarijos savivaldybės 
administracija. Sutarties terminas –  sutartinių įsipareigojimų vykdymas 2015 metais. Pagal sutartį 
vykdyta iš anksto suderinta visuomenės sveikatos priežiūros veikla (248 visuomenės sveikatos 
priežiūros renginiai, 2072 dalyviai). 

2015 m. rugpjūčio 13 d. Biuras pasirašė Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos finansavimo sutartį Nr. D3-463 su Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracija. Sutarties terminas – iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Pagal sutartį vykdomas 
iš anksto suderintas projektas „Akustinio triukšmo matavimai Kazlų Rūdos savivaldybės  
gyvenamųjų namų ir visuomenės paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje transporto keliamo 
triukšmo“. 

2015 m. rugpjūčio 15 d. Biuras pasirašė Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos finansavimo sutartį Nr. D3-520 su Kalvarijos savivaldybės 
administracija. Sutarties terminas – iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Pagal sutartį vykdomas 
iš anksto suderintas projektas „Akustinio triukšmo matavimai Kalvarijos savivaldybės  gyvenamųjų 
namų ir visuomenės paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje transporto keliamo triukšmo“. 
 

BENDRADARBIAVIMAS 
Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui skirta veikla yra įvairių įstaigų ir 

organizacijų veiklos dalis, siekiama plėtoti bendradarbiavimą. Informacija apie bendradarbiavimo 
sutartis, pagal kurias vykdyta sveikatinimo veikla pateikta lentelėje: 

Įstaigos ir organizacijos, su kuriomis sudarytos 
bendradarbiavimo sutartys ir 2015 m. vykdyta veikla 

Pastabos/sutarties 
sudarymo data 

Ugdymo įstaigos 36 ugdymo įstaigos 
Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“ 2009-05-19, Nr. BS-37 
Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas 2011-02-17, Nr. BS-54 
Marijampolės orientavimosi sporto klubas „Javons“ 2012-05-10, Nr. D3-125 



 

 

Marijampolės socialinės pagalbos centras 2013-01-11, Nr 16-5/D3-18 
Sūduvos bendruomenė 2013-01-28, D3-77 
Balsupių kaimo bendruomenė 2013-02-19, D3-94 
VšĮ Švč. Marijos globos namai 2014-10-14, D3-481/1 
VšĮ Nacionalinis kraujo centras 2014-11-14, D3-523 
Marijampolės moksleivių kūrybos centras 2015-02-23, D3-129 
Lietuvos profesinės sveikatos asociacija 2015-04-13, D3-203 
Marijampolės savivaldybės administracijos Liudvinavo seniūnija 2015-11-10, D3-833/1 

 
VISUOMENĖS IR VYKDANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ INFORMAVIMAS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMAIS 
Parengta 40 straipsnių/informacinių pranešimų, kurie paskelbti Biuro internetinėje svetainėje 

www.marijampolesvsb.lt. Kai kurie iš jų buvo publikuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos, ,,Sūduvos gido“, www.marijampolietis.lt tinklalapiuose, leidiniuose ,,Suvalkietis“, 
,,Miesto laikraštis“. 

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, 2015 m. Biuro internetinėje svetainėje buvo 
publikuota ir kitų įstaigų parengtų straipsnių arba informacinių pranešimų apie sveikatos 
išsaugojimą bei stiprinimą, visuomenės sveikatinimo renginius. 

Biuro darbuotojai 11 kartų teikė Marijampolės televizijai informaciją visuomenės sveikatos 
temomis. 
 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2014 metais parengė ir VšĮ Centrinei 
projektų valdymo agentūrai pateikė projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Marijampolės savivaldybėje“ paraišką pagal 2009–2014 
m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos 
iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose gerinimas“. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 12 d įsakymu Nr. V-24 
„Dėl finansavimo skyrimo pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. 
LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ projektams“ priimtas sprendimas skirti iki 
215 638,93 Eur Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektui „Sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Marijampolės 
savivaldybėje“ (projekto parama skirta 29 ugdymo įstaigoms). 

Informacija apie projekto įgyvendinimą 2015 metais pateikiama lentelėje: 

Pavadinimas Lėšų 
planas, eur 

Lėšų 
panaudoji
-mas, eur 

Lėšų 
likutis, 

eur 
1.Paprastasis remontas 31 006,43 30 990,40 16,03 
2.Įranga, 
įrenginiai ir 
kitas turtas 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.Baldai (sveikatos kabinetų baldai): 
darbo stalai (10 vnt.), darbo kėdės (13 
vnt.), rakinamos dokumentų spintos 
(21 vnt.), veiklos priemonių ir 
drabužių spintos (16 vnt.),  kėdės 
mokiniams atsisėsti (15 vnt.),  
magnetinės lentos pritaikytos 
prevencinių priemonių magnetams (26 
vnt.), magnetinių lentų stovai (26 
vnt.), paprastos magnetinės lentos su 
ratukais (2 vnt.). 

31 359,35 24 028,41 7 330,94 

http://www.marijampolesvsb.lt/�


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.Kompiuterinė ir programinė 
įranga: spausdintuvai (11 vnt.), 
planšetiniai kompiuteriai (21 vnt.). 

12 015,18 11 983,91 31,27 

2.3.Kita: kūno svorio ir ūgio 
matuoklės (12 vnt.), kraujospūdžio 
aparatai (8 vnt.),  termometrai kūno 
temperatūrai matuoti (10 vnt.), 
priemonių akių aštrumui matuoti (18 
vnt.),  svarstyklės kūno riebalų kiekiui 
nustatyti (15 vnt.), gaivinimo torso 
modeliai (2 vnt.), ekonomiški 
suaugusieji manekenai (13 vnt.), 
ekonomiško manekeno kaukės (13 
vnt.), traumų imitaciniai rinkiniai (8 
vnt.), diktofonai (28 vnt.), garso 
kolonėlės (27 vnt.), išoriniai kietieji 
diskai (28 vnt.), fotoaparatai su vaizdo 
kortelėmis (29 vnt.), muzikiniai 
centrai (29 vnt.), žaidimai "Pasiruošk, 
mesk ir pradėk" (13 vnt.), fizinių 
pratimų kubai (13 vnt.), mažieji 
rinkiniai estafetėms ir gimnastikai (12 
vnt.),  laisvalaikio pramogų rinkiniai 
(13 vnt.), keturių landų tuneliai (13 
vnt.), žingsniamačiai (15 vnt.). 

126 180,61 56 671,98 69 508,63 

3.Projekto 
administravimas 

3.1.Darbo užmokestis su mokesčiais 8 169,69 4 023,50 4 146,19 
3.2.Viešinimas 5 682,21 915,83 4 766,38 

4.Netiesioginės išlaidos 1 225,46 219,40 1 006,06 

IŠ VISO: 215 638,93 
128 

833,43 86 805,50 
 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 
UGDYMO ĮSTAIGOSE 

Nuo 2014 m. Visuomenės sveikatos biuras pradėjo vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Iš viso buvo aptarnaujamos 37 ugdymo įstaigos (su 4 mokyklų 
skyriais). 2015 m. rugsėjo mėn. aptarnaujamų ugdymo įstaigų buvo 36, jose visuomenės sveikatos 
priežiūros paslaugas teikė 17 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų. Sveikatos priežiūrą 
mokyklose organizavo ir koordinavo Biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, vėliau 
– visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas.  

Esant poreikiui ir galimybėms, į mokyklas buvo kviečiami lektoriai, paskaitas taip pat skaitė 
Biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai veiklą vykdė priskirtoje vienoje arba keliose 
mokyklose, atsižvelgiant į mokinių skaičių. 

 
APSILANKYMAI PAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĄ  

UGDYMO ĮSTAIGOSE 
Informacija apie 2015 m. registruotus apsilankymus pas sveikatos specialistus mokyklose 

pateikta lentelėje: 
Užregistruota mokinių apsilankymų 
pas sveikatos priežiūros specialistą 

ugdymo įstaigoje 

Apsilankymų pasiskirstymas pagal priežastį 

pirmoji pagalba konsultacijos kita 

14175 1260 10876 2039 



 

 

 
STATISTINIAI SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO MARIJAMPOLĖS 

SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE RODIKLIAI 
Svarbiausia visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ugdymo įstaigoje funkcija yra 

sveikatos ugdymas ir mokymas. 
 
Susisteminta informacija apie 2015 m. ugdymo įstaigose vykdytą sveikatos ugdymo ir 

mokymo veiklą pateikiama lentelėje: 

Sveikatinimo veiklos sritis Paskaitos Aktyvūs 
užsiėmimai 

Konkursai, 
akcijos 

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji 
sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 
klausimai 

300 95 56 

Sveika mityba ir nutukimo prevencija 98 71 32 
Fizinis aktyvumas 25 53 39 
Psichikos sveikata (smurto, savižudybių 
prevencija, streso kontrolė ir kt.) 17 9 1 

Aplinkos sveikata 29 26 2 
Rūkymo, alkoholio ir narkotikų 
vartojimo prevencija 79 28 22 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai 
plintančių ligų prevencija 104 9 10 

Tuberkuliozės profilaktika 8 1  
Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir 
asmens higiena 358 56 7 

Dantų ėduonies profilaktika ir burnos 
higiena 82 29 3 

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 15 13 7 
Traumų ir nelaimingų atsitikimų 
prevencija 73 39 2 

Onkologinių ligų profilaktika 7 3  
Kitos 68 31 5 
Iš viso 1263 463 186 
Bendras renginių skaičius 1912 

 
KITA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ VEIKLA UGDYMO ĮSTAIGOSE 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ugdymo įstaigose vykdė ir kitas teisės aktais 
numatytas funkcijas:  

- Pagal galiojančią mokinių maitinimo tvarką ugdymo įstaigose vykdė mokinių maitinimo 
organizavimo priežiūrą. Tikrino, kad maitinimas būtų organizuojamas pagal mokyklos steigėjo ar jo 
įgalioto asmens patvirtintus valgiaraščius ir užkandžių asortimento sąrašus. Mokinių maitinimo 
organizavimo tvarką prižiūrintis specialistas pildė „Valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikties“ 
žurnalą. 2015 m. buvo atliktas 531 patikrinimas.  

- Vertino ugdymo įstaigų aplinkos atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimams – 77 kartai. 
- Teikė pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, sudarė 

fizinio pajėgumo grupių sąrašus, pagal galimybes budėjo sporto renginiuose – 88 kartai. 
- Rinko informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus pagal 

šeimos gydytojo išduotą Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), ją apibendrino ir pristatė 
mokyklų bendruomenėms, pateikė suinteresuotiems asmenims; 

- Dalyvavo mokyklos vaiko gerovės darbo grupių, sprendžiančių mokinių psichologines, 
adaptacijos ir socialines problemas, veikloje – 94 kartai. 



 

 

- Vykdė užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą – atliko asmens higienos tikrinimus. 
2015 m. buvo patikrinti 8987 1-6 klasių mokiniai, 82 atvejais buvo rasta utėlių arba glindų, daliai iš 
jų utėlių arba glindų buvo rasta pakartotinai (23 pakartotiniai atvejai). 

- Kita veikla: dalyvavo sveikatą stiprinančių mokyklų organizacinių grupių, vidaus audito 
darbo grupių veikloje ir kt. 
 

SVEIKATOS STIPRINIMO RENGINIAI MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE 
(NE UGDYMO ĮSTAIGOSE) 

Ne ugdymo įstaigose visuomenės sveikatos specialistai Biure, įvairiose įstaigose ir 
organizacijose savivaldybės gyventojams teikė visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas, 
organizavo ir vykdė sveikatos stiprinimo renginius (bendras renginių skaičius – 810, dalyvių 
skaičius – 14647). 2015 metų visuomenės sveikatos stiprinimo renginių skaičius pagal temas 
pateikiamas lentelėje: 

Sveikatinimo veiklos sritis Paskaitos Aktyvūs 
užsiėmimai 

Konkursai, 
akcijos 

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos 
gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 41 3 7 

Sveika mityba ir nutukimo prevencija 18 44 - 

Fizinis aktyvumas 8 572 2 
Psichikos sveikata (smurto, savižudybių 
prevencija, streso kontrolė ir kt.) 16 34 - 

Aplinkos sveikata - - - 
Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo 
prevencija 9 4 1 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių 
ligų prevencija 2 - - 

Tuberkuliozės profilaktika - - - 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir asmens higiena 6 6 - 

Ėduonės profilaktika ir burnos higiena 1 0 2 

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 4 - 1 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 3 - - 

Onkologinių ligų profilaktika 1 - - 
Kitos 5 20 - 
Iš viso 114 683 13 
Bendras renginių skaičius 810 

2015 m. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradėjo vykdyti Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 patvirtintą 
Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo specializuotą 
sveikatos stiprinimo (mokymo) programą, kurios tikslas – bendradarbiaujant su pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigomis efektyviau stiprinti rizikos grupės asmenų sveikatą, supažindinti 
juos su širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais, sveikos gyvensenos principais, mokyti keisti 
gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią mitybą bei fizinį aktyvumą. Programą 
pradėjo 72 rizikos grupės asmenys, pirmojo etapo mokymus baigė – 42.  
 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA 



 

 

2015 m. buvo renkami 2014 metų (pagal duomenų šaltinių teikiamą informaciją) 
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos būklę atspindintys rodikliai: gyventojų 
mirtingumas, gimstamumas, sergamumas neinfekcinėmis ir infekcinėmis ligomis, traumų skaičius ir 
pan. Dauguma sveikatos rodiklių buvo gauti iš centralizuotai teikiamų duomenų šaltinių: Lietuvos 
statistikos departamento, Higienos instituto Sveikatos informacinio centro leidinių ir kompiuterinių 
duomenų bazių, taip pat iš Kauno teritorinės ligonių kasos, Lietuvos policijos eismo priežiūros 
tarnybos, Lietuvos darbo biržos Marijampolės skyriaus, Marijampolės visuomenės sveikatos centro. 
Surinktas ir išanalizuotas 51 visuomenės sveikatos rodiklis. Parengta 1 visuomenės sveikatos 
stebėsenos ataskaita. Viena visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita pateikta interneto svetainėje 
www.marijampolesvsb.lt. Vykdytas Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro 
organizuojamas mokyklų aplinkos tyrimas. Atlikta vyresnio amžiaus žmonių apklausa apie jiems 
teikiamas profilaktines sveikatos priežiūros paslaugas. Pagal Jungtinės Karalystės Saugos ir 
sveikatos tarnybos (angl. HSE: Health and Safety Executive ) parengtą ir Jungtinės Karalystės 
praktikoje naudojamą metodiką – streso valdymo standartus (angl. Management Standards) 
dalyvauta pilotiniame tyrime. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto gautus raštus vykdyti kiti tyrimai.  
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