
                                      

 Įgyvendinama Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, 

patvirtintų Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. K-108 „Dėl 

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo“, 21.8 papunktį, Alytaus rajono 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

 Patvirtinti biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

2018 metų veiklos planą (pridedama).  
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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS BIURO  

2018 M. VEIKLOS PLANAS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Veiklos plane iškeltas tikslas rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti 

savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą 

savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, 

gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

Visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) veiklos 2018 m. plane (toliau –  planas) iškeltas 

siekiamas tikslas ir uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės, įgyvendinimo partneriai, vertinimo 

kriterijai ir laukiami rezultatai. 

1.2. Biuro veiklos planas parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

pateiktu siūlymų bei priemonių, kurias būtų tikslinga įtraukti į savivaldybių visuomenės sveikatos 

biurų 2018 m. veiklos planus, sąrašu, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro parengtu 

„Visuomenės sveikatos stiprinimo vadovu savivaldybėse“, „Sveikatos priežiūros mokykloje 

įgyvendinimo vadovu“, „Visuomenės sveikatos stiprinimo gairėmis“, „Visuomenės sveikatos 

stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėse aprašu 2016 m.“ Alytaus rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatais bei tęsiant Biuro pradėtas vykdyti teigiamą rezultatą 

turėjusias veiklas, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 

įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu ir 7 straipsnio 35 

punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos 

sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu, 

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos 

Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų 

strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl 

Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos patvirtinimo“, Pasaulio sveikatos organizacijos 

dokumentu „Sveikata visiems XXI a.“, Europos Sąjungos visuomenės sveikatos programa, Pasaulio 

sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis bei kitais teisės aktais ir sveikatos politikos 

principais, kurie užtikrina visuomenės sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą. 

       

2. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje gyventojų skaičius jau 

daugelį metų mažėja. 2017 metų pradžioje Alytaus rajone gyveno 26 563 gyventojas, t. y. 268 

gyventojais mažiau nei prieš metus (1 lentelė). 

 

 



 

1 lentelė. Nuolatinių Alytaus raj. gyventojų skaičius ir jo pokytis 2010–2017 m. pradžioje 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Alytaus 

r. 

29052 28210 27960 27618 27347 27126 26831 26563 

Pokytis  -389 -842 -250 -342 -271 -221 -295 -268 

Šaltinis: Lietuvos statisikos departamentas 

Vertinant demografinę situaciją pagal lytį, pastebėta, kad moterys Alytaus rajono 

savivaldybėje sudarė daugiau nei pusę (51,1 proc.) gyventojų, vyrai – 48,9 proc.  

Ne vienerius metus Lietuvoje bei Alytaus rajone pastebima gyventojų senėjimo tendencija: 

kasmet mažėja vaikų iki 17 m. amžiaus procentinė dalis ir didėja pagyvenusių žmonių dalis. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. vaikai iki 17 metų sudarė 16,4 proc., 18–44 

m. gyventojai – 29,5 proc., 45–64 m. žmonės – 30,5 proc., 65 m. ir vyresni – 23,6 proc. visų 

Alytaus rajono gyventojų (2 lentelė). 

2 lentelė. Alytaus raj. gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2010–2017 m. (proc.) 

Amžiaus 

grupės 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

0–17 m. 18,1 17,7 17,4 17,2 16,9 16,7 16,6 16,4 

18–44 m. 31,97 31,2 30,95 30,8 30,6 30,2 29,9 29,5 

45–64 m 26,2 27,6 28,3 28,8 29,2 29,7 30 30,5 

65 m. ir 

vyresni 

23,8 23,5 23,4 23,3 23,3 23,4 23,5 23,6 

        

Šaltinis: Lietuvos statisikos departamentas 

 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tai rodiklis, parodantis bendrą rizikos veiksnių poveikį, 

ligų paplitimą, intervencijų ir gydymo veiksmingumą. Šis rodiklis apskaičiuojamas naudojant 

gyvenimo lenteles, kuriose pateiktas mirtingumas tam tikrame amžiuje. 

Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka nepakitusi. Trys 

pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir  išorinės mirties 

priežastys, 2016  m. sudarė 83,6  proc. Lietuvoje visų mirties priežasčių, 87,2 proc. – Alytaus 

rajone. 

Daugiausia Alytaus rajono gyventojų, kaip ir praėjusiais metais, mirė nuo kraujotakos 

sistemos ligų. Tai sudarė beveik 62,3 proc. visų mirties atvejų. Dėl šios sistemos ligų iš viso 278 iš 

jų mirė 110 vyrų ir 168 moterys, abiejų lyčių tarpe mirtys dėl kraujotakos sistemos ligų sudarė 

didžiausią dalį visų mirčių struktūroje (žr 1 pav.).  



Antroji pagal dažnumą Alytaus rajono gyventojų mirties priežastis  – piktybiniai navikai 

(17,5 proc.), dėl kurių mirė 36 moterų ir 42 vyrai, trečioji – išorinės mirties priežastys, kuri sudarė 

7,4 proc. visų mirties priežasčių. Dėl šių priežasčių mirė 7 Alytaus rajone gyvenusios moterys ir 26 

vyrai. 

Mirtingumas Alytaus rajone, kaip ir prieš metus, patenka į trisdešimtuką savivaldybių, 

kuriose nustatytas didžiausias mirtingumas: Alytaus rajone 100 tūkstančių gyventojų teko 1670 

mirusieji, tai 237 mirusiais daugiau nei Lietuvos vidurkis (100 000 gyv. / 1433 mirusieji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2017 m. vasario mėn. Alytaus rajono gyventojams yra teikiama psichologinė pagalba. 

2017 m. suteikta psichologinių konsultacijų 120 asmenų t.y. 29,2 proc. vyrų ir 70,8 proc. moterų. 

Didžioji dalis gyventojų kreipėsi dėl bendravimo bei tarpusavio santykių (43,3 proc.) ir emocinių - 

asmenybinių (33,3 proc.) sunkumų, kiti - neadekvataus elgesio (23.4 proc.). Konsultuojamiems 

asmenims iš viso buvo suteikta 486 konsultacijos, jų pasiskirstymas pagal gyvenamą vietovę –

seniūnijas pavaizduotas 3 lentelėje. 

3 lentelė. Alytaus raj. gyventojams suteiktų konsultacijų-susitikimų pasiskirstymas pagal 

seniūnijas 

Eil. 

Nr. 
Seniūnijos 

Susitikimų skaičius 

(kartais) 

1. Alytaus seniūnija 49 

2. Alovės seniūnija 20 

3. Butrimonių seniūnija 89  

4. Daugų seniūnija 6 

5. Krokialaukio seniūnija 116  

1 pav. Mirties priežastys pagal lytį Alytaus rajone 2016 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 



6. Nemunaičio seniūnija - 

7. Makniūnų seniūnija 25 

8. Miroslavo seniūnija 18 

9. Pivašiūnų seniūnija 6 

10. Punios seniūnija 8 

11. Simno seniūnija 149 

 

3.  PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3.1. Tikslas – stiprinti Alytaus rajono gyventojų sveikatą, didinant gyventojų atsakomybę už 

savo sveikatą, vykdant Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą 

visuomenės sveikatos priežiūrą, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

3.2. Uždaviniai: 

 3.2.1. užtikrinti koordinuotą visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, stiprinant 

vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir formuojant teigiamą požiūrį į sveikatą; 

 3.2.2. vykdyti Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos monitoringą, analizuoti ir 

vertinti gyventojų sveikatą bei jos pokyčius, gyvensenos įpročius ir jų poveikį sveikatai, planuoti ir 

įgyvendinti visuomenės sveikatos stiprinimo priemones; 

 3.2.3. stiprinti Alytaus rajono savivaldybės gyventojų sveikatą, organizuojant ir vykdant 

sveikatą stiprinančias veiklas, didinti gyventojų informuotumą apie  sveiką gyvenimo būdą ir ligų 

prevenciją; 

3.2.4. teikti psichosocialinę pagalbą Alytaus rajono gyventojams. 

 

4. PLANO ĮGYVENDINIMO PARTNERIAI 

 

4.1. Alytaus rajono savivaldybės administracija. 

4.2. Alytaus rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos. 

4.3. Alytaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigos. 

4.4. Alytaus rajono bendruomenės. 

4.5. Nevyriausybinės organizacijos. 

 

5. PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

5.1. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos. 

5.2. Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos. 

5.3. Kiti šaltiniai 

 



 

6. PRIEMONIŲ PLANAS* 

 

 Sveikatos 

ugdymo ir 

mokymo 

renginiai, 

informavimo 

veiksmai 

 

Pranešimai, paskaitos, pamokos, diskusijos, debatai, konkursai, viktorinos, 

varžybos ir kiti vieši renginiai 

1.1.  

Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

visuomenės sveikatos priežiūra**,*** 
 

1.1.1. Sveikatos sauga 

ir stiprinimas, 

bendrieji 

sveikos 

gyvensenos ir 

ligų prevencijos 

klausimai 

 

Teoriniai-praktiniai užsiėmimai plokščiapėdystės profilaktikos klausimais. 
 

1.1.2. Sveika mityba 

ir nutukimo 

prevencija 

 

Praktiniai užsiėmimai sveikos mitybos pasirinkimo klausimais 

1.1.3. Psichikos 

sveikata 

(smurto, 

patyčių 

prevencija, 

streso kontrolė 

ir kt.) 

Praktiniai užsiėmimai patyčių streso valdymo temomis 

1.1.4. Užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika, 

asmens higiena 

Teoriniai-praktiniai užsiėmimai užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais. 

1.2. 

 
Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

visuomenės sveikatos priežiūra**,*** 

1.2.1. Sveikatos 

sauga ir 

stiprinimas, 

bendrieji 

sveikos 

gyvensenos 

ir ligų 

prevencijos 

klausimai 

 Kuprinių svėrimo akcija ,,Ką kuprinėje neši?“; 

  Teoriniai-praktiniai užsiėmimai ydingos laikysenos klausimais; 

  Teorinis užsiėmimas „Sveikatos žinių testas“; 

  Teorinis-praktinis užsiėmimas akių ligų profilaktikos klausimais. 



1.2.2. Sveika 

mityba ir 

nutukimo 

prevencija 

Praktiniai užsiėmimai sveikos mitybos 

pasirinkimo klausimais 

1.2.3. Fizinis 

aktyvumas 

Fizinį aktyvumą skatinantys, netradicines sporto šakas propaguojantys 

užsiėmimai. 

1.2.4. Psichikos 

sveikata 

(smurto, 

savižudybių 

prevencija, 

streso 

kontrolė ir 

kt.) 

Smurto ir patyčių prevencijos renginys / netradicinio ugdymo diena „Tetriada“ 

1.2.5. Aplinkos 

sveikata 
 Ugdymo įstaigos aplinkos vertinimas, rekomendacijų teikimas 

administracijai dėl mokyklos saugios ir sveikatai stiprinti pritaikytos 

aplinkos kūrimo; 

 Praktinis užsiėmimas „Saugi mokyklos aplinka“. 

1.2.6. Rūkymo, 

alkoholio ir 

narkotikų 

vartojimo 

prevencija 

 Akcija – Pasaulinei dienai be tabako paminėti (gegužės 31 d.); 

 Praktinis užsiėmimas rūkymo prevencijos tema, skirtas kovo 24 d. –

Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti. 

1.2.7. Lytiškumo 

ugdymas, 

AIDS ir 

lytiškai 

plintančių 

ligų 

prevencija 

 Gruodžio 1d. – Pasaulinės kovos su AIDS dienos paminėjimas; 

 Užsiėmimai lytiškumo ugdymo tema. 

1.2.7. Tuberkulioz

ės 

profilaktika 

 Praktinis užsiėmimas „Tuberkuliozė. Kas tai?“, skirtas lapkričio 17 d. –

Tarptautinei tuberkuliozės dienai paminėti. 

1.2.9. Užkrečiamųj

ų ligų 

profilaktika, 

asmens 

higiena 

 Konkursas / akcija „Bakterijoms ir virusams ant mūsų rankų vietos nėra“; 

 Akcija – „Kriauklio rankų plovimo pamokėlės“; 

 Teoriniai-praktiniai užsiėmimai užkrečiamųjų ligų tema. 

1.2.1

0. 
Ėduonies 

profilaktika 

ir burnos 

higiena 

  Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos 

skatinimas / konkursas „Silantams draugiškiausia klasė“ 

1.2.1

1. 
Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 

prevencija 

 

  Pirmosios pagalbos mokymai 

2. Visuomenės sveikatos stiprinimas*,*** 



2.1. Sveikatos sauga 

ir stiprinimas, 

bendrieji 

sveikos 

gyvensenos ir 

ligų prevencijos 

klausimai 

 Balandžio 28 d. – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena / 

renginių ciklas darbovietėse; 

 Renginių ciklas rajono bibliotekos filialuose  „Dvi „B“ – sveikatos 

labui“. 
 

2.2. Sveika mityba 

ir nutukimo 

prevencija 

 Akcija „Prisimink išleistuvių suknelę“; 

 Lapkričio 8 d. – Europos sveikos mitybos diena / Maisto gamybos 

varžytuvės. 

2.3. Fizinis 

aktyvumas 
 Gegužės 10 d. – Judėjimo sveikatos labui diena / šiaurietiškojo ėjimo 

žygis; 

 Reguliarūs fizinio aktyvumo užsiėmimai-mankštos, šiaurietiškojo ėjimo 

užsiėmimai bendruomenėse; 

 Akcija „Nespėliok. Geriau susiskaičiuok“. 
 

2.4. Psichikos 

sveikata 

(smurto, 

savižudybių 

prevencija, 

streso kontrolė 

ir kt. ) 

Spalio 10 d. – Pasaulinė psichikos sveikatos diena / streso valdymo 

užsiėmimai 
 

 

2.5. Rūkymo, 

alkoholio ir 

narkotikų 

vartojimo 

prevencija 

 Akcija – Pasaulinei dienai be tabako paminėti (gegužės 31 d.); 

 Akcija - Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti(lapkričio 15 d.). 

2.6.  Tuberkuliozės 

profilaktika 

Konkursas „Sugriauk mitus apie tuberkuliozę“ 

2.7.  Užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika, 

asmens higiena 

Pranešimas „Vaikų sveikata“ užkrečiamųjų ligų tema 

2.8. Kraujotakos 

sistemos ligų 

profilaktika 

 Rugsėjo 25 d. – Pasaulinė širdies diena / akcija; 

 Akcijų ciklas „Keliaujanti sveikatos palapinė“. 

  

2.9. Onkologinių 

ligų 

profilaktika 

Balandžio 7 d. – Pasaulinė sveikatos dienos minėjimas, skirtas skatinti 

ankstyvųjų prevencinių programų vykdymą ir onkologinių ligų 

profilaktiką 

3.0. Psichosocialinė 

pagalba 

Psichologinis konsultavimas 

*Priemonių plane pateikiamos pagrindinės priemonės iškeltiems uždaviniams pasiekti, 

paliekant galimybę metų eigoje planą papildyti priemonėmis, atsirandančiomis 



atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikį, partnerių pasiūlymus, veiklą koordinuojančių 

institucijų rekomendacijas. 

** Mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos priežiūra vykdoma pagal atskirus 

mokslo metams paruoštus planus, suderintus su savivaldybės gydytoju, ugdymo įstaigų 

administracija, todėl bendrame Biuro veiklos plane pateikiamos tik svarbiausios 

veiklos šiose įstaigose. 

*** Straipsniai, publikacijos, pranešimai spaudai ir kita sveikatinančios informacijos 

sklaida vykdoma nuolat, atsižvelgiant į aktualijas valstybėje bei savivaldybėje.



7.  PLANO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

       
1 priedas 

  
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

2018 M. VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO VERTINIMO KRITERIJAI, JŲ REIKŠMĖS 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijai 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

Pusmečio reikšmės Metinės reikšmės 

Sveikatos ugdymo ir mokymo 

renginių (paskaitose, pamokose, 

diskusijose, debatuose, 

konkursuose, viktorinose, 

varžybose ir kituose viešuose 

renginiuose) dalyvių skaičius (vnt.) 

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija  

Leidiniai 

(stendai, 

plakatai), 

(vnt.) 

Sveikatos ugdymo ir 

mokymo renginių 

(paskaitose, pamokose, 

diskusijose, debatuose, 

konkursuose, viktorinose, 

varžybose ir kituose 

viešuose renginiuose) 

dalyvių skaičius (vnt.) 

Žodinė, rašytinė ar 

vaizdinė informacija  

Leidin

iai 

(stend

ai, 

plakat

ai), 

(vnt.) 

TV ir radijo 

laidos, video- 

ir 

audiosiužetai 

(vnt.) 

Straipsniai, informaciniai 

pranešimai, publikacijos 

periodiniuose leidiniuose 

ir internete (vnt.) 

TV ir 

radijo 

laidos, 

video- ir 

audiosiuže

tai, (vnt.) 

Straipsniai

, 

informaci

niai 

pranešima

i, 

publikacij

os 

periodiniu

ose 

leidiniuose 

ir 

internete 

(vnt.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra                                                                               

1. 
Informavimo veiksmai, iš viso (1.1.–1.2.): 

4760 _ 24 1051 8680 2 49 2265 

1.1. 

Skirti mokinių, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas, visuomenės sveikatos 

priežiūrai,  iš viso: (1.1.1.–1.1.9.) 

260 - 1 6 380 - 1 15 

1.1.1

. 

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji 

sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 
klausimai 

50 - - 3 100 - - 3 

1.1.2

. 
Sveika mityba ir nutukimo prevencija 70 - _ _ 70 - - 3 

1.1.3

. 
Fizinis aktyvumas - - - - - - - - 

1.1.4

. 

Psichikos sveikata (smurto, patyčių 

prevencija, streso kontrolė ir kt.) 
70 - - - 70 - - - 

1.1.5

. 
Aplinkos sveikata - - - - - - - - 

1.1.6

. 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens 

higiena 
70 - 1 3 70 - 1 6 

1.1.7

. 
Ėduonies profilaktika ir burnos higiena - - - _ 70 - - 3 



1.1.8

. 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija 
- - - - - - - - 

1.1.9

. 
Kitos -   - - - - - - 

1.2. 

Skirti mokinių, ugdomų pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas, visuomenės sveikatos 

priežiūrai (1.2.1.–1.2.14.) 

4500 _ 23 1045 8300 2 48 2045 

1.2.1

. 

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji 
sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 

klausimai 

800 _ 3 15 1800 2 6 1015 

1.2.2

. 
Sveika mityba ir nutukimo prevencija - - - - 600 - 3 _ 

1.2.3

. 
Fizinis aktyvumas - - - - 700 - 3 - 

1.2.4

. 

Psichikos sveikata (smurto, savižudybių 

prevencija, streso kontrolė ir kt.) 
700 - 3 500 700 - 3 500 

1.2.5

. 
Aplinkos sveikata 500 - 3 - 500 - 6 - 

1.2.6

. 

Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo 

prevencija 
300 - 3 15 1000 - 6 15 

1.2.7

. 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai 

plintančių ligų prevencija 
1000 - - - 1000 - 3 - 

1.2.8

. 
Tuberkuliozės profilaktika 300 - 3 15 300 - 3 15 

1.2.9

. 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens 

higiena 
800 - 5 500 1500 - 10 500 

1.2.1
0. 

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 100 - 3 - 200 - 5 200 

1.2.1

1. 
Kraujotakos sistemos ligų profilaktika - - - - - - - - 

1.2.1
2. 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų 
prevencija 

- - - - - - - - 

1.2.1

3. 
Onkologinių ligų profilaktika - - - - - - - - 

1.2.1

4. 
Kitos - - _ - - - _ - 

2. 
Mokyklų, įsitraukusių į sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklą, dalis (proc.)  
100 100 

3. 

Suteiktų individualių konsultavimo 

paslaugų skaičius mokyklos bendruomenei  
(vnt.): 

150 400 

3.1. Skirtų mokinių, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas, visuomenės sveikatos 

priežiūrai,  iš viso: (3.1.1.-3.1.3.) 

20 40 

3.1.1

. 
mokiniams 5 10 

3.1.2

. 
mokinių tėvams 10 20 

3.1.3

. 
mokyklų darbuotojams 5 10 

3.2. Skirtų mokinių, ugdomų pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas, visuomenės sveikatos 

150 300 



priežiūrai (3.2.1–3.2.3.) 

3.2.1
. 

mokiniams 100 200 

3.2.2

. 
mokinių tėvams 10 20 

3.2.3
. 

mokyklų darbuotojams 40 80 

4. 
Įvertintų mokinių profilaktinių patikrinimų 

pažymų skaičius (proc.):  
- 98 

4.1. 

įvertintų mokinių, ugdomų pagal 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, profilaktinių patikrinimų 

pažymų skaičius (proc.) 

- 98 

4.2. 

įvertintų mokinių, ugdomų pagal pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas, profilaktinių patikrinimų 

pažymų skaičius (proc.) 

- 98 

5. 

Suteiktų pirmos pagalbos ar  gydytojo 

rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų 
mokiniams skaičius (1000 mokinių, vnt.): 

30/50 60/100 

5.1. 

mokiniams, ugdomiems pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas (1000 mokinių, vnt.) 

36/10 71/20 

5.2. 

mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 
(1000 mokinių, vnt.) 

29/40 57/80 

6. 
Mokinių patikrų dėl asmens higienos, 
pedikuliozės skaičius (1000 mokinių, vnt.): 

1000/1600 1000/3200 

6.1. 
mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas, 

patikrų skaičius (1000 mokinių, vnt.) 

1000/200 1000/400 

6.2. 

mokinių, ugdomų pagal pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas, patikrų skaičius (1000 

mokinių, vnt.) 

1000/1400 1000/2800 

  

7. 
Informavimo veiksmai, iš viso: (7.1.–7.14.) 

1290 2 39 1000 2450 3 73 3200 

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

klausimai 

70 1 5 - 100 1 10 1000 

7.2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija 60   5 - 100 - 10 800 

7.3. Fizinis aktyvumas 850 - 5 - 1500 - 10 - 

7.4. Psichikos sveikata (smurto, savižudybių 

prevencija, streso kontrolė ir kt.) 
70 - 3 - 150 1 6 200 

7.5. 
Aplinkos sveikata - - 3 - - - 10 - 

7.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo 

prevencija 
30 - 3 - 60 - 6 - 

7.7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai 
plintančių ligų prevencija 

- - - - - - - - 



7.8. Tuberkuliozės profilaktika 30 1 3 500 30 1 3 500 

7.9. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens 
higiena 

30 - 3 - 60 - 6 - 

7.10. 
Ėduonies profilaktika ir burnos higiena - - - - - - - - 

7.11. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 50 - 3 - 150 - 6 200 

7.12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija 
- - - - - - - - 

7.13. Onkologinių ligų profilaktika 50 - 3 500 150 - 3 500 

7.14. Kitos 50 - 3 - 150 - 3 - 

8. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio 

diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos 

stiprinimo programą baigusių rizikos 
grupės asmenų skaičius (vnt) 

10 20 

Visuomenės sveikatos stebėsena 

9. 

Savivaldybės stebėtų visuomenės sveikatos 
stebėsenos rodiklių skaičius (vienetais) 

0 

50 

            

    



8. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

8.1. Bus sistemingai kaupiami visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys. Visuomenei ir sveikatos 

politikos formuotojams bus pateikta informacija apie Alytaus rajono savivaldybės gyventojų 

sveikatą. Vadovaujantis gautais duomenimis bus planuojamos ir įgyvendinamos savivaldybės 

visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės.  

8.2. Bus teikiamos kokybiškos visuomenės sveikatos paslaugos Alytaus rajono gyventojams, didės 

gyventojų informuotumas sveikatos srityje, bus priartintos visuomenės sveikatos paslaugos prie 

rajono gyventojų. 

8.3. Pagerės tėvų, mokyklos bendruomenės informuotumas apie mokinių sveikatos būklę, bus 

organizuojamos kokybiškesnės sveikatos stiprinimo priemonės tėvams, pedagogams, bus 

sistemingai ir nuosekliai konsultuojami visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai ugdymo 

įstaigose. Mokiniai nuolat gilins savo sveikatos žinias įvairiomis sveikatos temomis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO ,,DĖL 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS BIURO  2018 METŲ VEIKLOS PLANO  PATVIRTINIMO“ 

 

 

2018 m. balandžio   d. 

Alytus 

 

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Alytaus rajono 

savivaldybės tarybos 2008 metų balandžio 30 d. sprendimu Nr. K-108, 21.8 punkte numatyta, kad 

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras turi teikti steigėjui tvirtinti metinius 

veiklos planus, todėl yra pateikiamas tvirtinti biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos planas. 

Biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų 

veiklos planas parengtas siekiant jo įstatuose nurodytų tikslų įgyvendinimo. Iškelti 3 pagrindiniai 

uždaviniai, kuriems įgyvendinti pasirinktos sveikatos stiprinimo priemonės. 

 

 

Alytaus rajono visuomenės                                                                                

sveikatos biuro direktorė                                                                                         Dalia Kitavičienė 


