
Teisės aktai, reglamentuojantys 
visuomenės sveikatos stebėseną 

savivaldybėse 
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2015 m. spalio 15 d.  



 Tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas 
visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės 
sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, 
apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas 

 

 Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena – 
savivaldybių lygiu savivaldybėms priskirtose teritorijose 
vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena 

 

2 

Visuomenės sveikatos stebėsena 

 LR visuomenės sveikatos stebėsenos 
(monitoringo) įstatymas, 2002 m. 



 Kaupti savivaldybės bendruomenės sveikatos būklės ir jos 
kitimo duomenis, vertinti ir analizuoti jų pokyčius  

 Stebėti ir analizuoti aplinkos veiksnius, darančius įtaką sveikatai 

 Analizuoti socialinius bei ekonominius veiksnius, veikiančius 
gyventojų sveikatą 

 Teikti informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių 
institucijoms, įstaigoms ir įmonėms 

 Naudoti duomenis valdymo sprendimams įvertinti ir pagrįsti 
(planuoti bei įgyvendinti vietines visuomenės sveikatos 
prevencijos priemones) 
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Visuomenės sveikatos stebėsenos 
tikslas 

 LR visuomenės sveikatos stebėsenos 
(monitoringo) įstatymas, 2002 m. 



 Savivaldybės institucijos nustato visuomenės sveikatos 
stebėseną savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) 
savivaldybės strateginiame veiklos planuose 

 

 Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 
finansuojama valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, 
savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos ir kitomis teisėtai įgytomis lėšomis 
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Visuomenės sveikatos stebėsenos 
įgyvendinimas 

 LR visuomenės sveikatos stebėsenos 
(monitoringo) įstatymas, 2002 m. 



LR Visuomenės sveikatos priežiūros 
įstatymas (6 str.) 

 Valstybinės  (valstybės  perduotos  savivaldybėms) 
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos 

 mokinių  visuomenės sveikatos priežiūra 

 visuomenės sveikatos stiprinimas 

  visuomenės sveikatos stebėsena 

 

  Savarankiškosios  visuomenės  sveikatos  priežiūros 
funkcijos 
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 Savivaldybės biudžetinė įstaiga, steigiama 
savivaldybės visuomenės sveikatos 
priežiūros funkcijoms vykdyti  
 Šiuo metu  veiklą vykdo 42 savivaldybių 

visuomenės sveikatos biurai (kitos savivaldybės – 
bendradarbiavimo tarp savivaldybių sutarčių 
pagrindu) 
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Savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras 



 LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. 
įsakymas V-932 „Dėl valstybinėms (valstybės 
perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos 
priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų 
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (pakeitimai 
2013 m. gruodžio 20 d. V-1226, 2014 m. balandžio 4 d. 
V-435, 2014 m. rugpjūčio 25 d. V-886) 
 

 LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. 
įsakymas Nr. V-918 „Dėl savivaldybės visuomenės 
sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms 
kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ 
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Finansavimas 



2014 m. 
patvirtinti 
asignavimai 
(tūkst. Lt) 

2015 m. 
patvirtinti 
asignavimai 
(EUR) 

2016 m. planuojami 
asignavimai , (EUR) 

Mokinių 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūra 

17 344,0 4 994 785,0 5.316.896,00 

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimas ir 
stebėsena 

13 241,0 4 265 902,0 4.008.061,00 

30 585,0 9 260 687,0 9.324.957,00 
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Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 
finansavimas 



 Bendrieji savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos 
nuostatai (LR  sveikatos apsaugos ministro 2013 m. 
gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1203, pakeitimas 2014 m. 
gruodžio 19 d. V-1387 ) 

 
 Savivaldybių administracijos: 

 Organizuoja vykdymą 

 Naudoja duomenis 

 Pristato ataskaitos projektą tarybai ir visuomenei 

 Iki gegužės 1 d. patvirtintą ataskaitą teikia Higienos institutui 
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Savivaldybių visuomenės sveikatos 
stebėsenos organizavimas 



 Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai 

 Renka, kaupia duomenis, vertina, analizuoja jų pokyčius 

 Kasmet rengia ataskaitos projektą, kuriame įvertinti rodikliai ir 
išanalizuotos 3 prioritetinės savivaldybės visuomenės sveikatos problemos 
bei iki gruodžio 31 d. pateikia administracijos direktoriui 

 Nuo 2016 m. pagal bendrą metodiką kas 4 metus vykdo savivaldybės 
gyventojų sveikatos tyrimus, įtraukia rezultatus į ataskaitą  

 Teikia siūlymus dėl stebėsenos gerinimo 

 Atsako už ataskaitų kokybę 

 Teikia informaciją visuomenei 

 
 Ataskaitos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje per 20 d. d. po 

savivaldybės tarybos patvirtinimo 
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Savivaldybių visuomenės sveikatos 
stebėsenos vykdymas 

Bendrieji savivaldybių visuomenės sveikatos 
stebėsenos nuostatai 



 Higienos institutas 

 Savivaldybių visuomenė sveikatos stebėsenos ataskaitų 
rašymo metodinės rekomendacijos 

 Kas 3 metus peržiūri ir pagal poreikį keičia savivaldybių 
stebėsenos rodiklių sąrašą (iki 2018 m.) 

 Iki 2015 m. gruodžio 31 d. parengia standartizuotą klausimyną 
ir apklausų savivaldybėse vykdymo metodiką 

 Savivaldybių ataskaitas skelbia interneto svetainėje 
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Metodinis vadovavimas 

Bendrieji savivaldybių visuomenės sveikatos 
stebėsenos nuostatai 



 Sąrašas - 51 stebėsenos rodiklis 

 Kas tris metus gali būti peržiūrimas 

 Sąraše nenumatytų rodiklių stebėsena finansuojama 
savivaldybių biudžetų ir kitomis teisėtai įgytomis lėšomis 
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Visuomenės sveikatos stebėsenos 
rodikliai 

Bendrieji savivaldybių visuomenės sveikatos 
stebėsenos nuostatai 



Visuomenės sveikatos stebėsenos 
koordinavimas 
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  Įsigalioja nuo 2015-01-01: 

4. Savivaldybės gydytojas (65 str. 4 d.):  
1) savivaldybės teritorijoje organizuoja ir dalyvauja įgyvendinant Lietuvos 

sveikatos programą, kitas valstybines sveikatinimo programas;  
2) organizuoja ir dalyvauja įgyvendinant savivaldybės tarybos patvirtintas 

sveikatinimo programas;  
3) nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos 

veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės 
merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;  

4) kiekvienais metais savivaldybės tarybai teikia metinį pranešimą apie 
savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir priemones jai gerinti;  

5) koordinuoja savivaldybės teritorijoje esančių sveikatos ir sveikatinimo įstaigų 
veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais;  

6) atlieka kitas savivaldybės gydytojo nuostatuose ir kituose teisės aktuose 
nustatytas funkcijas. 

LR sveikatos sistemos įstatymas (65 str.)  



Visuomenės sveikatos 

priežiūros savivaldybėje 

modelis 

Signalas- 
problema 

Atsakas 

Patarimas 

Situacija 

Bendradarbimas  
su socialiniais 

partneriais 



Savivaldybių visuomenės  

sveikatos stebėsena 

Signalas- 
problema 

Informacija 

Situacija 

Būklė 
Tendencijos 

Prognozė 
Poveikis 

Savivaldybių visuomenės 
sveikatos stebėsenos rodikliai ir 

ataskaita 

Politikai 

Visuomenė 

Tikslinės 
gyventojų grupės 



Visuomenės  

sveikatos priežiūros priemonių 

planavimas savivaldybėje 

Signalas- 
problema 

Atsakas 

Individualios  
priemonės 

Kolektyvinės 
priemonės 

Konsultavi
mas 

Sveikatos sutrikimas: prevencija ir 
ankstyva ligų diagnostika 
Sveikata: stiprinimas, visuomenės (tikslinių 
/ rizikos grupių) apsauga 

Įgūdžių 
formavimas 

Kitos 
individualios 
prevencijos 
priemonės 

Projektų rašymas 

Tikslinių savivaldybės 
visuomenės sveikatos 

stiprinimo programų rengimas 

Valstybinių visuomenės 
sveikatos programų 

įgyvendinimas (mastas, 
poreikis) 

Kitos iniciatyvos, 
kampanijos, akcijos 

Sveikatos mokymas 

Kitos kolektyvinės 
prevencinės priemonės 

Tikslinės 
grupės 

Bendruomenė 

Savivaldybių strateginiai 
veiklos planai (3 metų) 



Politikos formavimo pagrindimas  

Atsakas 

Patarimas 

Vietos politikai 

Savivaldybės 
visuomenės 

sveikatos politika 

Valstybės visuomenės 
sveikatos politika 

Savivaldybės 
visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų 
teikimas 

Visuomenės 
sveikatos aspektų 
integravimas į kitų 
sektorių vykdomą 

politiką 

 Teisės aktų tobulinimas 

 Naujų teisės aktų 

rengimas 

 Valstybinių programų 

rengimas ir tobulinimas 

Visuomenės 
sveikatos svarbos 

įtvirtinimas 
savivaldybių 

politikoje 

Bendradarbiavimas  
su socialiniais partneriais: 

NVO, privatus sektorius, mokslo ir studijų 
institucijos, žiniaskliada, visuomenė 



 Stebėsenos duomenys dažnai nepakankamai naudojami sprendimų 
pagrindimui ir planavimui, visuomenės sveikatos stiprinimo ir 
prevencijos priemonių  planavimui ir įgyvendinimui 

 Trūksta stebėsenos orientavimo į politiką, pagrįstų tikslų nustatymo, 
tendencijų aiškinimo, integruoto požiūrio, perspektyvos vertinimo, 
poveikio vertinimas sudėtingas 

 Reikalingas gebėjimų stiprinimas 

 Duomenų analizė, vertinimas, tyrimų planavimas ir atlikimas 

 Interaktyvi komunikacijos politika, rizikos komunikacija 

 Duomenų gausa, rodiklių poreikio įvertinimas 

 Kitų duomenų rinkimas ir jų suderinamumas – Vaikų sveikatos 
informacinė sistema, Fizinio aktyvumo ir sveikatos būklės 
informacinės sistema; Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos 
priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaita; daug veiklos rodiklių 

Glaudesnis bendradarbiavimas 

Specialistų siūlymai stebėsenos tobulinimui 
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Apibendrinant  



 

 

 Ačiū už dėmesį! 
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