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Ataskaitą parengė: Danguolė Avižiuvienė – pirmininkė. 

Ataskaitinis laikotarpis: nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31. 

Informacija apie Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją 

 

Asociacija įregistruota 

juridinių asmenų registre 

2009 m. spalio 7 d. 

Įmonės kodas 302444448 

Veiklos teritorija Lietuvos teritorija 

Asociacijos narių skaičius  

2017-12-31 

39 savivaldybių visuomenės sveikatos biurai 

Asociacijos valdymo organai Susirinkimas, pirmininkas, taryba, revizijos komisija 

Asociacija veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Vyriausybės 

nutarimais bei kitais norminiais aktais, asociacijos įstatais 

Asociacijos buveinės adresas Budrio g. 7, Kėdainiai, Lietuvos Respublika 

Asociacijos finansiniai metai  Kalendoriniai metai 

 

Asociacijos taryba išrinkta 2016-06-09 

Įregistruota LR juridinių asmenų registre 2016-09-08 

Vardas, pavardė Pareigos  Institucija 

Danguolė Avižiuvienė Pirmininkas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Henrieta Garbenienė Iždininkas Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Jūratė Grubliauskienė Narys  Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Alma Gaidienė Narys Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Dalia Kitavičienė Narys Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Lina Laukaitienė Narys Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Neringa Tarvydienė Narys Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

Asociacijos revizijos komisija nuo 2016-06-09 

Vardas, pavardė Pareigos  Institucija 

Andrius Busila Pirmininkas  Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Vidita Jonaitė Narys  Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Justina Kasakauskienė Narys  Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
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Asociacijos veiklos tikslai (veiklos sritys) 

 

1. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse ir skatinti kokybiškų visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą savivaldybių gyventojams.  

2. Palaikyti ryšius su visuomenės sveikatos srityje dalyvaujančiomis ir dirbančiomis organizacijomis bei 

mokslo institucijomis Lietuvoje, kitose valstybėse, taip pat tarptautinėmis organizacijomis.  

3. Skatinti savivaldybių gyventojus aktyviai rūpintis savo sveikata. 

4. Siekti visuomenės sveikatos specialistų, bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir 

tolerancijos. 

5. Bendradarbiauti su kitais sektoriais siekiant efektyvių duomenų mainų stebint ir analizuojant savivaldybių 

gyventojų sveikatą. 

6. Aktyviai dalyvauti saugant teisėtus Asociacijos narių interesus. 

 

Asociacijos veiklos uždaviniai 

 

1. Asociacijos narių kontaktinių duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas.  

2 Visuomenės sveikatos biurų bendruomenei bei atskiroms jos grupėms aktualių naujienų kaupimas ir 

sklaida. 

3. Asociacijos susitikimų ir kitų sveikatinimo renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas. 

4. Visuomenės sveikatos specialistų diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei jų palaikymas. 

5. Asociacijos narių profesinis švietimas, tęstinis mokymas, publikacijų ir informacijos sklaida. 

6. Intelektinė pagalba ir renginiai studentams. 

7. Informacijos apie laisvas darbo vietas savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose rinkimas ir sklaida. 

8. Pasiūlymų teikimas valstybės, savivaldybės institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

kokybės ir teisės aktų tobulinimo srityje. 

9. Bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis (visuomenės sveikatos 

srityje). 

10. Sveikatinimo projektų ir programų iniciavimas, rengimas ir įgyvendinimas. 

11. Gyventojų sveikatos mokymo organizavimas, žinių apie sveiką gyvenseną, informacijos apie 

sveikatinimo priemones ir renginius skleidimas. 

12. Konferencijų, seminarų, paskaitų, mokymų visuomenės sveikatos temomis organizavimas. 

13. Leidybinė veikla, visuomenės sveikatos informavimo priemonių kūrimas. 

14. Sveikatos mokymų programų gyventojams, savivaldybių valstybės tarnautojams iniciavimas, rengimas ir 

vykdymas. 

15. Kita teisės aktais neuždrausta veikla siekiant aukščiau nurodytų Asociacijos veiklos tikslų. 
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Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos veikla 2017 m. 

Veiklos tikslas (sritis)/uždavinys Vykdyta veikla 

1. Stiprinti visuomenės sveikatos 

priežiūrą savivaldybėse ir skatinti 

kokybiškų visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą 

savivaldybių gyventojams.  

Parengti raštai ir informacija: 

1. 2017-01-17 raštas LR SAM ,,Dėl savivaldybės visuomenės 

sveikatos biure privalomų pareigybių“. Raštą parengė SVSBA 

tarybos narė, Klaipėdos miesto savivaldybės VSB direktorė 

J.Grubliauskienė ir SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono 

savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė. 

 

2. 2017-01-27 raštas LR SAM kartu su LVSA ,,Dėl įsakymo 

Nr. V-932 taikymo (dėl privalomųjų mokymų)“. Raštą parengė 

SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB 

direktorė D. Avižiuvienė. 

 

3. 2017-03-01 raštas LR SAM ,,Dėl Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymo nuostatų taikymo“. Rašto rengimą inicijavo ir parengė 

SVSBA tarybos narė, Šiaulių miesto savivaldybės VSB 

direktorė H. Garbenienė.  

 

4. 2017-04-18 rašto projektą LR SAM ir HI ,,Dėl Vaikų 

sveikatos stebėsenos informacinės sistemos diegimo“ parengė 

Klaipėdos miesto savivaldybės VSB. Teikė pasiūlymus 

Kaišiadorių rajono savivaldybės VSB, Šiaulių m. VSB, 

Kėdainių rajono savivaldybės VSB, Marijampolės 

savivaldybės VSB. Galutinis variantas išsiųstas LR SAM 

2017-08-03.  

 

5. 2017-04-24 atsakyta į LRS Jaunimo ir sporto reikalų 

komisijos raštą ,,Dėl atstovo į Nacionalinę sveikatos tarybą“ 

teikimo. 

 

6. 2017-05-22 su LR SAM derintas Antimikrobinio 

rezistentiškumo veiksmų planas. SVSBA pirmininkė, Kėdainių 

rajono savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė. 

 

7. 2017-06-14 pateikta informacija Lietuvos savivaldybių 

asociacijai G. Keso apie Valstybinių visuomenės sveikatos 
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priežiūros funkcijų vykdymo trukdžius savivaldybėse. SVSBA 

pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė D. 

Avižiuvienė. 

8. 2017-05-26 pagal  LR SAM raštą pavesta SVSBA mokyklų 

visuomenės sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos 

stiprinimo darbo grupėms pateikti pasiūlymus ,,Dėl priemonių 

ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir 

kontrolės 2018-2020 metų veiksmų plano“. Raštą LR SAM 

parengė tarybos narė, Šiaulių miesto savivaldybės VSB 

direktorė H. Garbenienė ir SVSBA pirmininkė, Kėdainių 

rajono savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė. 

 

9. 2017-07-21 raštas LR SAM ,,Dėl nacionalinės burnos 

sveikatos 2016-2020 metų programos įgyvendinimo“. Raštą 

parengė SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės 

VSB direktorė D. Avižiuvienė. 

 

10. 2017-08-03 išsiųstas kreipimasis į VSB ,,Dėl specialiosios 

tikslinės dotacijos“. Skambinta individualiai kad būtų atsiųsti 

raštai dėl esamos sudėtingos finansinės VSB situacijos. Gauta 

informacija iš Utenos rajono savivaldybės VSB, Panevėžio 

miesto savivaldybės VSB, Švenčionių rajono savivaldybės 

VSB, Panevėžio rajono savivaldybės VSB. Raštą parengė 

SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB 

direktorė D. Avižiuvienė. 

 

 11. 2017-08-16 parengtas raštas kreipimasis į  LR SAM ,,Dėl 

visuomenės sveikatos biuro darbuotojų darbo laiko ir 

kasmetinių atostogų trukmės“.  Raštą parengė ir su teisininkais  

derino SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB 

direktorė D. Avižiuvienė. 

 

12. 2017-08-17 parengtas ir patvirtintas SVSBA 

dokumentacijos planas. Parengė Kėdainių rajono savivaldybės 

VSB, derinta su SVABA tarybos nariais. 

 

13. 2017-08-28 išsiųsta informacija VSB ,,Dėl susitikimų su 

LR sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga“. Iš visų 
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VSB atsiliepė Šalčininkų rajono savivaldybės VSB ir 

Panevėžio rajono savivaldybės VSB. Raštą parengė SVSBA 

pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė D. 

Avižiuvienė. 

 

14. 2017-09-01 parengtas ir išsiųstas raštas LR SAM ,,Dėl 

teisės akto derinimo“ – dėl savivaldybės visuomenės sveikatos 

biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų 

kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo. Raštą parengė Kelmės 

rajono savivaldybės VSB direktorė L. Balčiūnienė.  

 

15. 2017-09-04 raštas ,,Dėl maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės 

globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“. 

Pasiūlymus pateikė Pasvalio rajono savivaldybės VSB, 

Klaipėdos rajono savivaldybės VSB, Šiaulių miesto 

savivaldybės VSB, Kėdainių rajono savivaldybės VSB, 

Varėnos rajono savivaldybės VSB, Utenos rajono savivaldybės 

VSB, Panevėžio miesto savivaldybė VSB, Tauragės rajono 

savivaldybės VSB, Klaipėdos miesto savivaldybės VSB. Raštą 

parengė Šiaulių miesto savivaldybės VSB direktorė H. 

Garbenienė ir SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono 

savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė, 

 

16. 2017-09-06 parengtas raštas LRS Sveikatos reikalų 

komiteto pirmininkei ir nariams ,,Dėl specialiosios tikslinės 

dotacijos lėšų trūkumo visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų vykdymui 2018 metams“. Raštą parengė SVSBA 

pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė D. 

Avižiuvienė. 

 

17. 2017-09-27 raštas HI ,Dėl Lietuvos sveikatos apsaugos 

ministro įsakymo ,,Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos 

informacinės sistemos nuostatų ir visuomenės sveikatos 

stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų 

patvirtinimo“ projekto derinimo“ Raštą parengė Vilniaus 

miesto savivaldybės VSB. 
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18. 2017-10-12 raštas LR SAM ,,Dėl visuomenės sveikatos 

specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, 

kvalifikacinių reikalavimų aprašo“. Informaciją apie 

išlyginamųjų studijų poreikį parengė Anykščių rajono 

savivaldybės VSB direktorė L. Pagalienė. Raštą parengė   

SVSBA tarybos narė, Šiaulių miesto savivaldybės VSB 

direktorė H. Garbenienė ir SVSBA pirmininkė, Kėdainių 

rajono savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė. 

 

19. 2017-11-07 parengta ir išsiųsta apibendrinta informaciją 

LR SAM ,,Dėl VSB teikiamų ataskaitų“. Informaciją pateikė 

Šalčininkų rajono savivaldybės VSB, Alytaus miesto ir 

Alytaus rajono savivaldybių VSB, Kauno miesto savivaldybės 

VSB, Marijampolės savivaldybės VSB, Šiaulių miesto 

savivaldybės VSB, Kėdainių rajono savivaldybės VSB. Darbo 

grupėje dirbo Šalčininkų rajono savivaldybės VSB direktorė J. 

Alkovska, Kauno miesto savivaldybės VSB direktorė L. 

Balaišytė, SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės 

VSB direktorė D. Avižiuvienė. 

 

20. 2017 lapkričio mėn. parengtai pasiūlymų sąvadai ,,Dėl 

visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose funkcijų 

vykdymo“, ,,Dėl visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijų 

vykdymo“, ,,Dėl valstybės deleguotų funkcijų vykdymo“.  

Informaciją pateikė Marijampolės savivaldybės VSB, Alytaus 

miesto ir Alytaus rajono savivaldybių VSB, Klaipėdos miesto 

ir Klaipėdos rajono savivaldybių VSB, Vilniaus miesto VSB, 

Kėdainių rajono savivaldybės VSB, Šiaulių miesto 

savivaldybės VSB, Švenčionių rajono savivaldybės VSB, 

Utenos rajono savivaldybės VSB. Sąvadus parengė Šiaulių 

miesto savivaldybės VSB, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos 

rajono savivaldybių VSB. Informacija rengta pasitarimui LR 

SAM. 

 

21. 2017 m. lapkričio mėn. LSA teikta informacija apie 

nepanaudotą Valstybės tikslinė dotaciją ir jos panaudojimo 

galimybes. SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės 

VSB direktorė D. Avižiuvienė 
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22. 2017-11-14 kartu su Lietuvos visuomenės sveikatos 

asociacija rengtas raštas ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų darbo užmokesčio“. Raštas išsiųstas LRS Sveikatos 

reikalų komiteto pirmininkei ir LR SAM. 

 

23. 2017 m.  LR Prezidentės patarėjai Airai Mečejienei 

pateikta informacija apie VSB vadovų darbo stažus jų 

vadovaujamose įstaigose.  

24. 2017-06-14 LSA G. Keso pateikta informacija apie 

Valstybinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

vykdymo trukdžius savivaldybėse. SVSBA pirmininkė, 

Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė 

2. Palaikyti ryšius su visuomenės 

sveikatos srityje dalyvaujančiomis ir 

dirbančiomis organizacijomis bei 

mokslo institucijomis Lietuvoje, 

kitose valstybėse, taip pat 

tarptautinėmis organizacijomis. 

1..2017 m. sausio – vasario mėn. derinti bendradarbiavimo 

susitikimai su NTAKD vadovybe. Atsakytas klausimynas 

Nacionalinei sveikatos tarybai. SVSBA pirmininkė, Kėdainių 

rajono savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė. 

 

2. Nuo 2013-03-05 Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos 

asociacijos veikloje (LFASA) dalyvavo SVSBA atstovas – 

Kauno miesto savivaldybės VSB specialistė G. Bernotaitė. 

Nuo 2016-11-17 Kauno miesto savivaldybės VSB visuomenės 

sveikatos specialistas G. Toleikis.( 1 priedas). 

 

3. Nuo 2013-06-28 HI ,,Dėl darbo grupės profesinės sveikatos 

priežiūros plėtros koncepcijos projektui parengti” dalyvauja 

SVSBA atstovas - Šakių rajono savivaldybės VSB direktorius 

V. Lebedžinskas. 

 

4. Nuo 2013-11-28 PSO chartijos ,,Transportas, sveikata ir 

aplinka” įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimo grupė“ 

SVSBA atstovas – SVSBA tarybos narė, Utenos r. 

savivaldybės VSB direktorė A. Gaidienė; nuo 2017-06-02 

SVSBA tarybos narė, Klaipėdos rajono savivaldybės VSB 

direktorė N. Tarvydienė (2 priedas). 

 

5. Nuo 2016-02-23 Karščio padarinių prevencijos 

tarpžinybinėje darbo grupėje dalyvauja Vilniaus miesto 
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savivaldybės VSB visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė 

S. Bobinaitė. 

 

6. Nuo 2016-03-29 Triukšmo prevencijos taryboje dalyvauja 

SVSBA tarybos narė, Klaipėdos miesto savivaldybės VSB 

direktorė, J. Grubliauskienė.  

 

7. Nuo 2017-06-30 į PSDF tarybą teikta SVSBA tarybos narė, 

Klaipėdos miesto savivaldybės VSB direktorė J. 

Grubliauskienė. 

 

8. 2017-06-12 LR SAM kvietimu dalyvauta viešoje 

konsultacijoje ,,Inovacijos ir jų plėtra psichikos sveikatos 

srityje: kaip veiksmingai jas panaudoti?“. Dalyvavo SVSBA 

pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė  D. 

Avižiuvienė ir SVSBA tarybos narė, Klaipėdos rajono 

savivaldybės VSB direktorė N. Tarvydienė. 

 

9. 2017-06-16 LR SAM kvietimu dalyvauta posėdyje ,,Dėl 

valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų 

apskaičiavimo metodikos patvirtinimo pakeitimo“ . Dalyvavo 

SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB 

direktorė  D. Avižiuvienė.  

 

10. Nuo 2017-07-10 į darbo grupę ,,Gyvensenos medicinos 

veiklos reikalavimų aprašo projekto rengimui“ deleguota 

SVSBA tarybos narė, Marijampolės savivaldybės VSB 

direktorė L. Laukaitienė (3 priedas). 

 

11. Nuo 2017-08-08 į darbo grupę - Žindymo skatinimo 

komitetą deleguota Šalčininkų rajono savivaldybės VSB 

direktorė J. Alkovska (4 priedas). 

 

12. Derinti organizaciniai klausimai su ULAC dėl šeštus metus 

vykdyto konkurso ,,Švarių rankų šokis – 2017“, paskirta nuo 

SVSBA vertinimo komisija, atsakinga SVSBA pirmininkė, 

Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė. 
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13. Nuo 2017-12-15 į NTAKD darbo grupę Psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo prevencijos pogrupį 2018-2028 metų 

valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir 

vartojimo prevencijos programos rengimui deleguota Varėnos 

rajono savivaldybės VSB direktorė Astutė Žmuidinavičienė. 

3. Skatinti savivaldybių gyventojus 

aktyviai rūpintis savo sveikata. 

 

 Teisės aktų nustatyta tvarka VSB vykdė valstybės deleguotas 

ir savivaldybių savarankiškąsias visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijas, informacija teikta VSB internetiniuose 

tinklalapiuose, socialiniuose tinklalapiuose. 

4. Siekti visuomenės sveikatos 

specialistų, bendruomenės ir kitų 

socialinių grupių tarpusavio 

supratimo ir tolerancijos. 

1.Pasitarimai LRS SRK, LR SAM, ULAC, SMLPC, HI, LSA 

ir kt.; Asociacijos pirmininkas siuntė visą gaunamą informaciją 

Asociacijos nariams, nuolatinėms darbo grupėms, nariai rengė 

ir siuntė raštus su pasiūlymais teisės aktų projektams ir kt. 

 

2. 2017-05-29 kreiptasi į LR SAM ir SMLPC dėl NVSC 

Vilniaus departamento iniciatyvų vykdyti mokinių fizinio 

aktyvumo priemonių veiksmingumą, stebėseną. SVSBA 

pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė D. 

Avižiuvienė. Pasitarime NVSC Vilniaus departamente 

dalyvavo Kaišiadorių rajono savivaldybės VSB direktorė V. 

Jonaitė. 

 

3. Išsiųstas kvietimas VSB teikti paraiškas ,,Metų visuomenės 

sveikatos lyderis“. Iniciatorius – Lietuvos visuomenės 

sveikatos asociacija.  

 

4. 2017-11-24 organizuotas renginys ,,Iniciatyviausias metų 

specialistas 2017“; renginį organizavo Klaipėdos miesto 

savivaldybės VSB.  

5. Bendradarbiauti su kitais 

sektoriais siekiant efektyvių 

duomenų mainų stebint ir 

analizuojant savivaldybių gyventojų 

sveikatą. 

1. 2017-02-06 parengta ir pateikta ataskaita ULAC ,,Dėl 

ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir 

kontrolės 2015-2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 

Informacija apie VSB vykdytas veiklas gauta  iš SMLPC. 

Ataskaitą parengė SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono 

savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė. 

 

2. 2017-02-07 pateikta informacija-ataskaita Nacionalinei 
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sveikatos tarybai ,,Dėl NST nutarimų rekomendacijų vykdymo 

visuomenės sveikatos biurams“. Informaciją parengė SVSBA 

pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė D. 

Avižiuvienė. 

 

3. 2017-02-09 Nacionalinei sveikatos tarybai pateikta NST 

tarybos narės D. Avižiuvienės 2016 m. veiklos ataskaita. 

 

4. Inicijuoti pasitarimai LR SAM ir HI dėl VSS IS, teikti 

pasiūlymai, dalyvauta mokymuose dėl unifikuotos duomenų 

sistemos diegimo. 

6. Aktyviai dalyvauti saugant 

teisėtus Asociacijos narių interesus. 

Pasitarimai 

1. 2017-01-26 pasitarimas LR SAM ,,Dėl savižudybių 

prevencijos ekspertų susitikimo“. Dalyvavo SVSBA 

pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė D. 

Avižiuvienė. 

 

2.2017-03-03 pasitarimas LR SAM dėl ŠKL+CD programos 

įgyvendinimo gerinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės VSB 

direktorė V. Jonaitė, Vilniaus miesto savivaldybės VSB 

direktoriaus pavaduotojas P. Kasperūnas ir Alytaus miesto 

savivaldybės VSB specialistė A. Bartkuvienė. 

 

3. 2017-04-14 Vilniaus miesto savivaldybės VSB direktoriui 

K. Štarui pavesta dalyvauti aukšto lygmens politiniame 

dialoge, siekiant sustabdyti smurtą prieš vaikus. 

 

4. 2017-04-25 dalyvauta LR ŠMM susitikime su ministre 

Jurgita Petrauskiene ,,Dėl sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programos įgyvendinimo nuo 2017 m. rugsėjo 

1 d.“. Dalyvavo SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono 

savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė ir Kaišiadorių 

rajono savivaldybės VSB direktorė V. Jonaitė. 

 

5. 2017-05-03 dalyvauta LRS Sveikatos reikalų komiteto 

Sveikatos tausojimo ir stiprinimo pakomitečio posėdyje ,,Dėl 

Lietuvos gyventojų sveikatos būklės rodiklių stebėsenos“. 

Dalyvavo Vilniaus miesto VSB l. e. vedėjos pareigas S. 
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Bobinaitė. 

 

6. 2017-06-16 LR SAM kvietimu dalyvauta posėdyje ,,Dėl 

valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų 

apskaičiavimo metodikos patvirtinimo pakeitimo“ . Dalyvavo 

SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB 

direktorė  D. Avižiuvienė.  

 

7. 2017-06-21 LRS Sveikatos reikalų pakomitečio posėdis 

,,Dėl Gyvensenos medicinos specialistų“. Dalyvavo SVSBA 

pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė D. 

Avižiuvienė ir Vilniaus miesto savivaldybės VSB direktoriaus 

pavaduotojas P. Kasperūnas. 

 

8. 2017-07-19 LRS SRK pakomitečio posėdis ,,Dėl sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos 

įgyvendinimo“. Informaciją pateikė 20 SVSBA narių ir 5 VSB  

ne asociacijos nariai. Posėdyje dalyvavo SVSBA pirmininkė, 

Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė.  

 

9.2017-08-10 LR SAM kvietimu dalyvauta darbiniame 

susitikime ,,Aktyvios mokyklos modelis“ . Dalyvavo SVSBA 

pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė  D. 

Avižiuvienė ir Vilniaus miesto savivaldybės VSB direktoriaus 

pavaduotojas P. Kasperūnas.  

 

10. 2017-08-23 dalyvauta pasitarime ULAC.  

 

11. 2017-09-20 LRS SRK Sveikatos tausojimo ir stiprinimo 

reikalų pakomitečio posėdis ,,Dėl gyvensenos medicinos 

specialistų veiklos“, dalyvavo SVSBA tarybos narė, 

Marijampolės savivaldybės VSB direktorė L. Laukaitienė. 

 

12. 2017-10-05 Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos 

reikalų komiteto posėdis. Parengti, pristatyti ir aptarti 

pagrindiniai probleminiai klausimai dėl visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybėse. Dalyvavo 
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komiteto nariai, SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono 

savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė. 

 

13. 2017-10-11 LRS SRK pakomitečio posėdis ,,Dėl 

šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos problemų“. 

Informaciją pateikė SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono 

savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė.  

 

14. 2017-11-10 pasitarimas LR SAM su Sveikatos apsaugos 

ministru Aurelijumi Veryga, viceministre Aušra Bilotiene 

Motiejūniene ir Visuomenės sveikatos priežiūros departamento 

vadovybe. Dalyvavo SVSBA tarybos narė, Marijampolės 

savivaldybės VSB direktorė L. Laukaitienė; SVSBA tarybos 

narė, Utenos rajono savivaldybės VSB direktorė A. Gaidienė; 

SVSBA tarybos narė, Klaipėdos rajono savivaldybės VSB 

direktorė N. Tarvydienė; SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono 

savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė; SVSBA tarybos 

narė, Šiaulių miesto savivaldybės VSB direktorė H. 

Garbenienė; SVSBA tarybos narė, Klaipėdos miesto 

savivaldybės VSB direktorė J. Grubliauskienė; Panevėžio 

rajono savivaldybės VSB direktorius A. Busila; Kauno miesto 

savivaldybės VSB direktorė L. Balaišytė, Vilniaus miesto 

savivaldybės VSB direktoriaus pavaduotojas P. Kasperūnas, 

Šalčininkų rajono savivaldybės VSB direktorė J. Alkovska. 

 

15. 2017-12-04 pasitarimas LR SAM su Sveikatos apsaugos 

ministru Aurelijumi Veryga ,,Dėl pasitarimų su SVSBA 

atstovais“.  SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės 

VSB direktorė D. Avižiuvienė; 

7. Asociacijos narių kontaktinių 

duomenų bazės sukūrimas ir 

palaikymas.  

2017-02-09 parengti ir išsiųsti LR SAM kontaktiniai VSB 

duomenys. Tikslino informaciją SVSBA tarybos narė, 

Marijampolės savivaldybės VSB direktorė L. Laukaitienė. 

Palaikoma internetinė svetainė www.svsba.lt, talpinama 

informacija (M. Čėsna, Marijampolės sav. VSB). 

Parengti ir publikuoti atsiųsti VSB informaciniai pranešimai. 

8. Visuomenės sveikatos biurų 

bendruomenei bei atskiroms jos 

grupėms aktualių naujienų kaupimas 

Persiųsta visa gauta informacija iš LR SAM, kitų institucijų ir 

organizacijų, NVO. SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono 

savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė; SVSBA tarybos 

http://www.svsba.lt/
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ir sklaida. narė, Šiaulių miesto savivaldybės VSB direktorė H. 

Garbenienė. 

9. Asociacijos susitikimų ir kitų 

sveikatinimo renginių inicijavimas, 

organizavimas bei koordinavimas. 

Organizuoti 6 susirinkimai/pasitarimai: 

1.2017-06-02 visuotinis SVSBA narių suvažiavimas 

(Pakruojis).  

2.2017-08-08 SVSBA tarybos narių el. pasitarimas ,,Dėl 

SVSBA dokumentacijos plano patvirtinimo“.  

3.2017-09-19 SVSBA tarybos narių el. pasitarimas ,,Dėl 

asocijuoto nario statuso suteikimo Trakų rajono savivaldybės 

VSB“. 

4. 2017-10-10 SVSBA narių pasitarimas ,,Dėl visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą 

mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo 

pakeitimo“ ( Kaunas). 

5. 2017-10-23 SVSBA tarybos narių pasitarimas ,,Dėl 

klausimų pateikimo LR sveikatos apsaugos ministrui“ ir ,,Dėl 

metinio specialistų apdovanojimo renginio“ (Vilnius). 

6.  2017-11-24 SVSBA narių suvažiavimas (Klaipėda). 

10. Visuomenės sveikatos specialistų 

diskusijų ir bendravimo forumų 

kūrimas bei jų palaikymas. 

Nuolatinių darbo grupių veikla 

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūra – Šiaulių miesto 

savivaldybės VSB.  

Visuomenės sveikatos stebėsena – Kaišiadorių rajono 

savivaldybės. VSB. 

Visuomenės sveikatos stiprinimas – Lazdijų rajono 

savivaldybės VSB.  

Projektų rengimas ir koordiavimas – Klaipėdos rajono. 

savivaldybės VSB. 

Finansavimas ir kvalifikacijos kėlimas – Vilniaus miesto 

savivaldybės VSB. 

11. Asociacijos narių profesinis 

švietimas, tęstinis mokymas, 

publikacijų ir informacijos sklaida. 

 

1.2017-03-01- 02, 08-09, 15-16 ir 22- 23 mokymai LSMU 

,,Sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimas: situacija, 

iššūkiai ir galimybės“, kuriuose  pranešimą ,,Tarpsektorinis ir 

tarpžinybinis bendradarbiavimas savivaldybėje mažinant 

sveikatos netolygumus“ pristatė SVSBA tarybos narė, 

Klaipėdos rajono savivaldybės VSB direktorė N. Tarvydienė. 

(Kaunas). 

 

2. 2016-2017 m. projektas ,,Ką žinai apie žmogaus papilomos 
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virusą? Sužinok daugiau“. Projektas vykdomas 

bendradarbiaujant su LSMU visoje Lietuvoje regioniniu 

principu. Projekto koordinatorius ir vykdytojas Klaipėdos m. 

sav. VSB. 

 

3. 2017-05-25 bendradarbiaujant su HI organizuotas seminaras 

,,Sveikatos stiprinimas darbo vietose: socialinių darbuotojų ir 

pedagogų sveikatinimo aspektai“. Pranešimus pristatė 

Kėdainių švietimo ir socialinių įstaigų atstovai, Vilniaus ir 

Alytaus miestų savivaldybių VSB atstovai. (Kėdainiai). 

 

4. 2017-11-24 seminaras ,,Šiuolaikiniai iššūkiai visuomenės 

sveikatai“. Pranešimą skaitė LRS Sveikatos reikalų komiteto 

narys prof. dr. A. Kirkutis. Diskusiją ,,Darbuotojo 

iniciatyvumas – siekis būti sumaniam ar galimybė daugiau 

dirbti“ moderavo Kęstutis Cvetkovas (Klaipėda).  

12. Intelektinė pagalba ir renginiai 

studentams. 

Studentų praktikos pagal Studentų praktinio mokymo sutartis 

pasirašytas su universitetais. 

13. Informacijos apie laisvas darbo 

vietas savivaldybių visuomenės 

sveikatos biuruose rinkimas ir 

sklaida. 

Informacija skelbiama SVSBA ir VSB internetiniuose 

puslapiuose. 

14. Pasiūlymų teikimas valstybės, 

savivaldybės institucijoms 

visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos kokybės ir teisės aktų 

tobulinimo srityje. 

Informacija pateikta prie 1 punkto. 

15. Bendradarbiavimas su Lietuvos 

ir užsienio įmonėmis, įstaigomis, 

organizacijomis (visuomenės 

sveikatos srityje). 

 

1.Bendradarbiauta su universitetais, NVO, užsienio partneriais 

rengiant konferencijas, seminarus , mokymus. 

 

2. 2017-01-09 dalyvauta ULAC iniciatyvos ,,Švarių rankų 

šokis-2016“ nugalėtojų apdovanojimų renginyje Nacionalinėje 

Martyno Mažvydo bibliotekoje. SVSBA pirmininkė, Kėdainių 

rajono savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė. 

 

3. 2017 m. SVSBA yra ULAC iniciatyvos ,,Švarių rankų šokis-

2017“ partneris. Komisijos nariai, kurie vertino konkursinius 

dalyvių videoklipus: Rokiškio rajono savivaldybės VSB 
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stiprinimo specialistė S. Pobiaržina; Vilniaus miesto VSB  

visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė V. Šadiul-

Zadvornaja; Kėdainių rajono savivaldybės VSB visuomenės 

sveikatos stiprinimo specialistė G. Žemaitienė; Šilalės rajono 

VSB  visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė V. 

Navardauskienė; Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro direktorė J. Alkovska; Anykščių rajono 

savivaldybės VSB specialistė M. Meškauskaitė.  

 

4. Bendradarbiauta su HI dėl optimalios vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinės sistemos sukūrimo. 

 

5. Bendradarbiauta su universitetais, NVO ir kitais socialiniais 

partneriais rengiant konferencijas, seminarus, mokymus. 

16. Sveikatinimo projektų ir 

programų iniciavimas, rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Bendradarbiaujant su LSMU įgyvendinamas 2016-2017 m. 

projektas ,,Ką žinai apie žmogaus papilomos virusą? Sužinok 

daugiau“. Projektas vykdytas bendradarbiaujant su LSMU 

visoje Lietuvoje regioniniu principu. Projekto koordinatorius ir 

vykdytojas Klaipėdos miesto savivaldybės VSB.  

17. Gyventojų sveikatos mokymo 

organizavimas, žinių apie sveiką 

gyvenseną, informacijos apie 

sveikatinimo priemones ir renginius 

skleidimas. 

 

1. 2017 m. Lietuvos sveikata priedas ,,Visuomenės sveikata” 

(SVSBA informacija nemokama) –  VSB. 

2. Internetinis puslapis ,,Sveikas žmogus“  (neetatiniai 

konsultantai - Šiaulių m. ir Vilniaus m. sav. VSB specialistai). 

3. Interviu žiniasklaidai (Lietuvos sveikata, Žinių radijas) 

4. Publikuoti 26 informaciniai pranešimai www.svsba.lt  

18. Konferencijų, seminarų, 

paskaitų, mokymų visuomenės 

sveikatos temomis organizavimas. 

Rengti ir pristatyti žodiniai ar stendiniai pranešimai: 

1. 2017-02-01 skaitytas pranešimas LSMU Sveikatos tyrimų 

instituto organizuotoje konferencijoje ,,Lietuvos mokinių 

sveikata: stebėsena, iššūkiai ir geroji patirtis“. Pranešimą 

parengė ir pristatė SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono 

savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė. 

 

2. 2017-03-31 LRS konferencijoje ,,Sveikata visuose darnaus 

vystymosi tiksluose: Nacionalinės sveikatos tarybos vaidmuo“ 

skaitytas pranešimas ,,Visuomenės sveikatos formavimo ir 

įgyvendinimo dalyviai, jų sąveika ir veiksmų koordinacija“ 

SVSBA pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB 

direktorė D. Avižiuvienė. 

http://www.svsba.lt/
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3. 2017-05-10 LRS konferencijoje ,,Fizinio aktyvumo 

Lietuvoje tikrovė ir perspektyvos“ skaitytas pranešimas 

,,Visuomenės sveiktos biurų veikla fizinio aktyvumo skatinimo 

srityje“. Pranešimą parengė ir pristatė Kauno miesto 

savivaldybės VASB direktorė Kristina Motiejūnaitė. 

 

4. 2017-05-16 SMLPC organizuotame seminare-diskusijoje 

,,Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių 

asmenų sveikatos stiprinimo programos vykdymo aktualijos“  

gerąja patirtimi dalinosi Vilniaus miesto VSB direktoriaus 

pavaduotojas P. Kasperūnas, Panevėžio miesto VSB direktorė 

S. Steniulienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės VSB 

specialistas A. Raskilas, Kauno miesto savivaldybės VSB 

specialistė L. Kleinauskienė. 

 

5.2017-10-4-7 dalyvauta ,,Tarptautinėje Vilniaus užkrečiamųjų 

ligų savaitėje“ LR Mokslų akademijoje. Pristatyti Utenos 

rajono savivaldybės VSB, Kėdainių rajono savivaldybės VSB, 

Klaipėdos miesto VSB, Šilalės rajono savivaldybės VSB. 

Rokiškio rajono savivaldybės VSB, Šalčininkų rajono 

savivaldybės VSB stendiniai pranešimai. Pranešimą parengė ir 

pristatė Panevėžio miesto savivaldybės VSB specialistai. 

 

6.2017-10-10 LSMU konferencijoje ,,Lyderystė sveikatai- 

sveikata lyderystei“ stendinį pranešimą pristatė Panevėžio 

rajono savivaldybės VSB specialistė A. Budrevičiūtė. 

 

7. 2017-10-13 LRS konferencijoje ,,Savivaldybių visuomenės 

sveikatos biurų vaidmuo tausojant ir stiprinant gyventojų 

sveikatą“ pranešimą apie VSB svarbą pristatė SVSBA 

pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė  D. 

Avižiuvienė.  

 

8. 2017-10-13 Nacionalinio kraujo centro tarptautinėje 

mokslinėje – praktinėje konferencijoje ,,Šiuolaikinė kraujo 

komponentų transfuzija – nuo donoro iki recipiento“ pranešimą 

,,Visuomenės sveikatos biurų vaidmuo neatlygintinos kraujo 
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donorystės skatinime“ pristatė SVSBA pirmininkė, Kėdainių 

rajono savivaldybės VSB direktorė  D. Avižiuvienė.  

 

9. 2017-11-09 Vilniaus miesto savivaldybės VSB 

konferencijoje ,,Visuomenės sveikatos kongresas 2017“ 

pranešimus pristatė Utenos rajono savivaldybės VSB, 

Klaipėdos miesto VSB, Kėdainių rajono savivaldybės VSB, 

Vilniaus miesto savivaldybės VSB, Marijampolės savivaldybės 

VSB atstovai. 

 

19. Leidybinė veikla, visuomenės 

sveikatos informavimo priemonių 

kūrimas. 

Palaikoma aktyvi SVSBA internetinė svetainė www.svsba.lt 

Svetainėje 2017 m. parengti ir publikuoti 26 informaciniai 

pranešimai. 

Atnaujintas el. paštas info@svsba.lt 

Aktyvuota informacija www.medicina.lt 

20. Sveikatos mokymų programų 

gyventojams, savivaldybių valstybės 

tarnautojams iniciavimas, rengimas 

ir vykdymas. 

Nevykdyta 

Organizacinė veikla:  

Parengta ir išsiųsta raštų, informacijų – 174 

Gauta raštų, informacijų – 163 

 

VMI pateikta metinė ataskaita, deklaracijos. 
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