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Ataskaitą parengė: Danguolė Avižiuvienė – pirmininkė. 

Ataskaitos laikotarpis: nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31. 

 

Informacija apie SVSBA asociaciją 

 

Asociacija įregistruota juridinių asmenų 

registre 

2009 m. spalio 7 d. 

Įmonės kodas 302444448 

Veiklos teritorija Lietuvos teritorija 

Asociacijos narių skaičius 2014-12-31 29 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 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. 
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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. 

 

Asociacijos veikla 2014 m. 

Veiklos tikslas (sritis)/uždavinys Vykdyta veikla 

1. Stiprinti visuomenės sveikatos 

priežiūrą savivaldybėse ir skatinti 

kokybiškų visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą 

savivaldybių gyventojams.  

1. Darbo grupė, sudaryta LR sveikatos apsaugos ministro 2014 

m. rugpjūčio 21 įsakymu Nr. V-881, siekiant tobulinti 

Visuomenės sveikatos centrų ir Savivaldybių visuomenės 

sveikatos biurų veiklą ir tarpusavio bendradarbiavimą bei 

skatinti jų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

bendradarbiavimą (Klaipėdos m. savivaldybės VSB direktorė 

Jūratė Grubliauskienė, Kelmės r. savivaldybės VSB direktorė 

Lina Balčiūnienė). 

2. SVSBA nuolatinių darbo grupių siūlymai dėl teisės aktų 

projektų derinimo. 

3. 2014-01-21 raštas LR SAM dėl sveikatos priežiūros kabinetų 

reikalingų priemonių sąrašo, vykdant Norvegų finansinio 

mechanizmo programą ,,Visuomenės sveikatai skirtos 

iniciatyvos“ priemonės ,,Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“. 

4.  2014-01-31 raštas LR SAM ,,Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 ,,Dėl sveikatos priežiūros 

mokyklose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projekto pakartotinio derinimo“. 

5. Pasiūlymai Nacionalinei sveikatos tarybai dėl LRS Sveikatos 

reikalų komiteto sprendimo Nr. 111-S-28 ,,Dėl Lietuvos 
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Respublikos Seimo nutarimo ,,Dėl Lietuvos sveikatos 2014-

2023 metų programos patvirtinimo“ projekto Nr.XIIP-1280“. 

6. 2014-02-12 raštas LR SAM ,,Dėl valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos lėšų visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijoms vykdyti panaudojimo“. 

7. 2014-02-12 raštas LR SAM ,,Dėl Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymo ,,Dėl ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų 

profilaktikos ir kontrolės veiksmų plano 2014 metams 

patvirtinimo“ derinimo. 

8. 2014-02-20 išsiųsti pasiūlymai Nacionalinei sveikatos tarybai 

,,Dėl vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių 

plano projekto 2014 m.“. 

9. 2014-02-20 ir 2014-11-14 raštai LR SAM ir HI ,,Dėl 

statistinės formos 027-1/a ,,Vaiko sveikatos pažymėjimas“ 

projekto derinimo“. 

10. Teikti pasiūlymai SMLPC dėl Visuomenės sveikatos 

stiprinimo savivaldybėse vadovo. 

11. 2014-05-19 raštas LR SAM ,,Dėl maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų 

socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 

pakeitimo“. 

12. 2014-06-16, 2014-12-22 raštai LR SAM ,,Dėl širdies ir 

kraujagyslių ligų rizikos grupė asmenų sveikatos stiprinimo 

tvarkos aprašo projekto derinimo“. 

13. 2014-08-20 raštas LR SAM dėl susitikimo su sveikatos 

apsaugos ministre ( atsakymas negautas). 

14. 2014-09-01 ir 2014-12-29 raštai LR SAM ,,Dėl vaikų 

informacinės sistemos nuostatų projekto derinimo“ 

(Marijampolės sav. VSB). 

15. 2014-10-27 raštas ULAC ,,Dėl ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių 

infekcijų profilaktikos ir kontrolės programos rengimo“. 

16. 2014-11-11 raštas HI  ir LR SAM ,,Dėl antimikrobinio 

atsparumo valdymo apskrityje tvarkos aprašo“. 

17. 2014-12-22 raštas LR SAM ,,Dėl ŽIV/AIDS ir lytiškai 

plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2015-2019 metų 

programos ir ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų 

profilaktikos ir kontrolės 2015-2019 m. programos 

įgyvendinimo 2015-2017 metų priemonių plano patvirtinimo 

projekto pasiūlymų“.   

2. Palaikyti ryšius su visuomenės Užmegsti ryšiai su šiomis įstaigomis ir 
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sveikatos srityje dalyvaujančiomis ir 

dirbančiomis organizacijomis bei 

mokslo institucijomis Lietuvoje, 

kitose valstybėse, taip pat 

tarptautinėmis organizacijomis. 

nevyriausybinėmis organizacijomis: 

1. 2014-01-23 LSMU informacija VSB dėl tyrimo ,,Darbdavio 

VSB motyvaciniai veiksniai“ ir ,,Darbuotojo motyvaciniai 

veiksniai“ vykdymo. 

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

asociacija (LFASA) (atstovas - Kauno m. savivaldybės VSB 

specialistė Giedrė Bernotaitė). 

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

priežiūros plėtros koncepcijos projektui parengti” (grupės narys 

- Šakių r. savivaldybės VSB direktorius Viktoras Lebedžinskas). 

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

aplinka” įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimo grupė (atstovas 

- Utenos r. savivaldybės VSB direktorė Alma Gaidienė). 

5. Bendradarbiauta su VU Medicinos fakultetu dėl Jaunimui 

palankių sveikatos paslaugų projekto galimybių, teikta VSB 

informacija apie vykdytas veiklas. 

6. 2014-10-20 parengta anketa ir informacija Nacionalinei 

sveikatos tarybai apie SVSBA 2013 m. vykdytas veiklas. 

7. Pradėtos recenzuoti HI metodinės rekomendacijos 

,,Tuberkuliozės prevencija. Metodinės rekomendacijos 

specialistams dirbantiems su vaikais“, teikti 79 pasiūlymai ir 

pastabos  (Kėdainių r. savivaldybės VSB direktorė Danguolė 

Avižiuvienė). 

8. Derintos SMLPC specialistų tobulinimo programos: 

,,Profesinė sveikata“ -12 val.; ,,Vadybos ir ekonomikos 

pagrindai“ – 4 val.; ,,Populiacijos sveikatos vertinimas“ -20 val.  

(Kėdainių r. savivaldybės VSB direktorė Danguolė Avižiuvienė). 

 

3. Skatinti savivaldybių gyventojus 

aktyviai rūpintis savo sveikata. 

 

 Teisės aktų nustatyta tvarka VSB vykdė valstybės deleguotas 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas 

4. Siekti visuomenės sveikatos 

specialistų, bendruomenės ir kitų 

socialinių grupių tarpusavio 

supratimo ir tolerancijos. 

2014-06-05 pasitarimas LR SAM su ministerijos, profsąjungų 

darbuotojų atstovais, VSB specialistais (Panevėžio r., Šiaulių 

m., Kėdainių r. savvivaldybių VSB). 

5. Bendradarbiauti su kitais 

sektoriais siekiant efektyvių 

duomenų mainų stebint ir 

analizuojant savivaldybių gyventojų 

sveikatą. 

2014 m. bendradarbiauta su VU, SMLPC, HI, LSMU MA VSF 

Sveikatos tyrimų institutu (Marijampolės savivaldybės VSB 

specialistas Mantas Čėsna ir kiti stebėsenos nuolatinės darbo 

grupės nariai) – dalyvavimas diskusijose. 
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6. Aktyviai dalyvauti saugant teisėtus 

Asociacijos narių interesus. 

1. Kreiptasi į LR sveikatos apsaugos ministeriją, Nacionalinę 

sveikatos tarybą, Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl 

visuomenės sveikatos biurų deleguotų funkcijų vykdymo; 

pakeitimai, derinimai (raštai LR SAM, HI, NST, LRS SRK, VK). 

2. 2014-10-17 pasitarimas HI dėl specialistų kategorijų. 

3. 2014-12-02 pranešimas LR SAM konferencijoje ,,Visuomenės 

sveikatos aktualijos savivaldybėse“ (SVSBA pirmininkė 

Danguolė Avižiuvienė). 

4. 2014 m. Valstybės kontrolei pateikta informacija apie 33 

VSB vykdytas veiklas (SVSBA pirmininkė Danguolė 

Avižiuvienė). 

 

7. Asociacijos narių kontaktinių 

duomenų bazės sukūrimas ir 

palaikymas.  

Surinkti ir atnaujinti narių kontaktiniai duomenys.  

Atnaujinta internetinė svetainė (Marijampolės sav. VSB). 

8. Visuomenės sveikatos biurų 

bendruomenei bei atskiroms jos 

grupėms aktualių naujienų kaupimas 

ir sklaida. 

Persiųsta gaunama informacija iš LR SAM, kitų institucijų ir 

organizacijų, NVO (Šiaulių m. ir Kėdainių r. savivaldybių VSB). 

9. Asociacijos susitikimų ir kitų 

sveikatinimo renginių inicijavimas, 

organizavimas bei koordinavimas. 

Organizuota: 5 susirinkimai: 

1. 2014-01-16 SVSBA finansavimo ir darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo bei projektų rengimo ir koordinavimo nuolatinių darbo 

grupių pasitarimas ,,Dėl valstybės deleguotų visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų finansavimo“ (Kauno m. 

savivaldybės VSB, 13 dalyvių).  

2. 2014-02-06 SVSBA tarybos narių pasitarimas (Kėdainių r. 

savivaldybės VSB, 10 dalyvių). 

3.  2014-06-5-6 SVSBA narių visuotinis suvažiavimas (Alytaus 

rajonas, Lazdijų r. savivaldybės VSB – 24 SVSBA nariai, 54 

dalyviai). 

4. 2014-10-17 SVSBA narių pasitarimas HI (Vilnius, 32 

dalyviai). 

5. 2014-12-18 SVSBA tarybos narių ir LVSA tarybos narių 

išplėstinis posėdis (Kaunas, 10 dalyvių, iš jų 6 SVSBA tarybos 

nariai). 

10. Visuomenės sveikatos specialistų 

diskusijų ir bendravimo forumų 

kūrimas bei jų palaikymas. 

Nuolatinių darbo grupių veikla, inicijavimas, pavedimai 

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūra – Šiaulių m. 

savivaldybės VSB, Visuomenės sveikatos stebėsena – 

Marijampolės savivaldybės VSB, visuomenės sveikatos 

stiprinimas – Lazdijų rajono savivaldybės VSB.  
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11. Asociacijos narių profesinis 

švietimas, tęstinis mokymas, 

publikacijų ir informacijos sklaida. 

 

1. 2014-04-14 (Vilnius), 2014-04-16 (Vilnius), 2014-06-19 

(Klaipėda) mokymai ,,Užkrečiamųjų ligų prevencijos aktualijos 

savivaldybių visuomenės sveiktos biurų specialistams“ (SVSBA 

ir ULAC, Vilniaus m. sav. VSB, Klaipėdos m. sav. VSB). 

2.  2014 m. LSMU mokymai (Kauno m. sav. VSB). 

3. 2014-06-5-6 SVSBA suvažiavimas, gerosios patirties sklaida 

(SVSBA, LSMU, VRM, Klaipėdos m. sav. VSB). 

4. 2014-10-10 konferencija ,,Reklamos ir žaislų įtaka vaikų 

psichikos sveikatai“ (Kauno  m. VSB). 

5. NST metinis leidinys, 2014 (Šiaulių m., Lazdijų r., Vilniaus m., 

Klaipėdos r. , Kėdainių r. sav. VSB).  

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 VSB internetiniuose puslapiuose. 

14. Pasiūlymų teikimas valstybės, 

savivaldybės institucijoms 

visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos kokybės ir teisės aktų 

tobulinimo srityje. 

1. Neringa Tarvydienė - LRS Sveikatos reikalų komiteto 

neetatinis ekspertas visuomenės sveikatos klausimais. 

2. Danguolė Avižiuvienė – Nacionalinės sveikatos tarybos narė, 

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos viceprezidentė, 

Sveikatą stiprinančio Kauno regiono Bendruomenių sveikatos 

stiprinimo darbo grupės koordinatorė, Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto antrosios 

pakopos studijų programų "Visuomenės sveikata" ir 

"Visuomenės sveikata" (užsieniečiams) studijų komiteto narė - 

socialinis partneris. 

3. Išsiųsti raštai LR SAM, HI, ULAC teisės aktų pakeitimų 

projektams, derinimui (1 punktas).  

15. Bendradarbiavimas su Lietuvos ir 

užsienio įmonėmis, įstaigomis, 

organizacijomis (visuomenės 

sveikatos srityje). 

 

1. 2014 m. SVSBA - ULAC iniciatyvos ,,Švarių rankų šokis“ 

partneris. 

2. 2014 m. ULAC iniciatyvos ,,Švarių rankų šokis -2013” 

vertinimo komisijos nariai (VSB). 

3. 2014 m. Nacionalinės tabako alkoholio kontrolės koalicijos 

(NTAKK) iniciatyvos – Bėgimas už blaivią ir sveiką Lietuvą – 

dalyviai, 12 VSB. 

4. 2014-12-01 šešioliktasis žurnalistų, informuojančių 

užkrečiamųjų ligų ir AIDS temomis, konkursas (SVSBA renginio 
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partneris, regioninės žiniasklaidos straipsnių vertintojas – 

SVSBA prizas skirtas Valstiečių laikraščio žurnalistei Alei Simai 

,,Bejėgiai prieš mirtiną ligą“; paskatinamieji prizai skirti ,,Šiaulių 

Kraštas“, ,,Kauno diena“ žurnalistams (informacija skelbta 8 

internetiniuose puslapyje 

5. Bendradarbiauta su POLA vadovais dėl planuojamų renginių. 

16. Sveikatinimo projektų ir 

programų iniciavimas, rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Bendradarbiaujant su VRM vykdyti projektai ,,Fizinio aktyvumo 

skatinimas darbo vietose“ , ,,Sveikatos stiprinimas darbo 

vietose“ ir kt. specialios programos statutiniams pareigūnams 

(9 VSB). 

17. Gyventojų sveikatos mokymo 

organizavimas, žinių apie sveiką 

gyvenseną, informacijos apie 

sveikatinimo priemones ir renginius 

skleidimas. 

 

1. 2014 m. NST metinis leidinys.   

2. 2014 m. Lietuvos sveikata priedas ,,Visuomenės sveikata” 

(SVSBA informacija nemokama). 

3. Internetinis puslapis ,,Sveikas žmogus“  (neetatiniai 

konsultantai - Šiaulių m. ir Vilniaus m. savivaldybių VSB 

specialistai). 

4. Straipsnis konferencijos leidiniui ,,Sveikatą stiprinantis 

Kauno regionas – ar einame teisingu keliu ir ar esame 

pasirengę naujiems iššūkiams?“  

5. Interviu žiniasklaidai   

18. Konferencijų, seminarų, paskaitų, 

mokymų visuomenės sveikatos 

temomis organizavimas. 

 

1.2014-01-22 Lietuvos Respublikos Seime konferencija 

forumas ,,Ar sveikatingumo metai tapo startu sveikatos 

dešimtmečiams“, pranešimas ,,Visuomenės sveikatos biurų 

galimybės skatinti ir ugdyti sveiką gyvenseną“ (SVSBA 

pirmininkė Danguolė Avižiuvienė). 

2.2014-01-29 seminaras SMLPC ,,Vaikų sveikatos stiprinimo 

aktualijos“, pranešimas ,,Sveikatos priežiūra Klaipėdos rajono 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (Klaipėdos r. savivaldybės VSB 

direktorė Neringa Tarvydienė). 

3.2014-02-27 regioninė konferencija ,,Vaikų sveikatos 

stiprinimas. Nauji iššūkiai ir galimybės“, pranešimas ,,Vaikų 

sveikatos stiprinimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono 

savivaldybėje (Pasvalio r. savivaldybės VSB direktorė Vilma 

Jankevičienė) ir ,,Mokinių prosocialios elgsenos ugdymo tęstinis 

projektas“ (Kauno r. savivaldybės VSB direktorius Laurynas 

Dilys). 

4.2014-04-18 mokslinė-praktinė konferencija ,,Visuomenės 

sveikatos plėtra savivaldybėse“, pranešimas ,,Savivaldybių 

visuomenės sveikatos biurų asociacijos veikla“ (SVSBA 

pirmininkė Danguolė Avižiuvienė). 
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5.2014-04-30seminaras ,,Sveikatos stiprinimas darbo vietose“ 

(Vilniaus VSB). 

6.2014-06-05-06 SVSBA suvažiavimas, gerosios patirties 

sklaida (Organizatorius – Lazdijų r. VSB). 

7.2014-09-24-25 seminaras ,,Darnus judumas geresnei 

sveikatai ir aplinkai“, pranešimas ,,Fizinio aktyvumo skatinimas 

ir eismo įvykių prevencija (Kauno m. sav. VSB direktorė Asta 

Garmienė); stendiniai pranešimai Telšių r., Klaipėdos r., Lazdijų 

r. Panevėžio m. VSB).  

8.2014-10-02 2 –oji nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija 

LRV stendiniai pranešimai ,,Visuomenės sveikatos biurų veikla 

užkrečiamųjų ligų prevencijoje ( Panevėžio m. VSB). 

9.2014-10-10 mokslinė-praktinė konferencija ,,vaikų sveikata-

šalies sveiktos politikos prioritetas“, pranešimas (Kelmės r. sav. 

VSB direktorė Lina Balčiūnienė). 

10.2014-10-17 pranešimas POLA konferencijos metu Kaune 

LSMU ,,Visuomenės sveikatos biurų vaidmuo sveikatinimo 

procese“ (SVSBA pirmininkė Danguolė Avižiuvienė). 

11.2014-11-20 konferencija ,,Sveikatą stiprinantis Kauno 

regionas - ar einame teisingu keliu ir ar esame pasirengę 

naujiems iššūkiams‘ pranešimas ,,Bendruomenės aktyvinimas ir 

įtraukimas į sveikatos problemų sprendimą“ (SVSBA pirmininkė 

Danguolė Avižiuvienė). 

12.2014-12-02 LR SAM pasitarimas ,,Visuomenės sveikatos 

aktualijos savivaldybėse‘ pranešimas ,,Visuomenės sveikatos 

biurų aktualijos“ (SVSBA pirmininkė Danguolė Avižiuvienė). 

13.204-12-18 SVSBA ir LVSA posėdis, pranešimas 

,,Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų veikla“ (SVSBA 

pirmininkė Danguolė Avižiuvienė). 

14.Visuomenės sveikatos biurų, bendruomenių, NVO ir kitų 

institucijų bendradarbiavimas sveikatinimo veikloje” (SVSBA, 

LŠĖA, LR VRM, LSS). 

 

19. Leidybinė veikla, visuomenės 

sveikatos informavimo priemonių 

kūrimas. 

Atnaujinta aktyvi SVSBA internetinė svetainė www.svsba.lt 

Atnaujintas el. paštas info@svsba.lt 

 

 

20. Sveikatos mokymų programų 

gyventojams, savivaldybių valstybės 

tarnautojams iniciavimas, rengimas ir 

Nevykdyta 

http://www.svsba.lt/
mailto:info@svsba.lt
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vykdymas. 

 

 

Organizacinė veikla:  

Išsiųsta raštų – 132 

Gauta raštų – 186 

Mokesčių inspekcijai pateikta metinė ataskaita, deklaracijos. 

2013-02-14 išrinkta asociacijos taryba ir revizijos komisija. 

 

Asociacijos taryba įregistruota LR juridinių asmenų registre 2013-03-04 

Vardas, pavardė Pareigos  Institucija 

Danguolė 

Avižiuvienė 

Pirmininkas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Henrieta Garbenienė Iždininkas Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

Neringa Tarvydienė Narys Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Ramutė Kunigiškienė Narys Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Lina Laukaitienė Narys Marijampolės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Viktoras 

Lebedžinskas 

Narys Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

Gražina Sidorovienė Narys  Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

 

Asociacijos revizijos komisija nuo 2013-02-14 

 

Vardas, pavardė Pareigos  Institucija 

Andrius Busila Pirmininkas  Panevėžio r. savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

Vidita Ražanienė Narys  Kaišiadorių r. savivadybės visuomenės sveikatos 

biuras 

Laima Miežienė Narys  Pakruojo r. savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

 



 
 

  
        11 

 
  

2014 m. birželio 6 d. nuolatinės darbo grupės: 

 

 

Darbo grupių nariai 2014-06-05 

 

Darbo grupė  Grupės vadovas Įstaiga 

1. Mokyklų 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūra 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Joniškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Rokiškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Pakruojo r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

2. Ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūra 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Kaišiadorių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Radviliškio r. savivaldybės  visuomenės sveikatos biuras  

Švenčionių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Varėnos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

3.Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Lazdijų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Alytaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Šilalės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Pasvalio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Panevėžio m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Biržų r. savivaldybės  visuomenės sveikatos biuras 

Jonavos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

4.Visuomenės 

sveikatos 

stebėsena 

Marijampolės 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras  

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Panevėžio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Ukmergės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Kelmės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Ignalinos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

5.Finansavimas ir 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Kauno miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Šilutės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

6.Projektų 

planavimas, 

rengimas, 

koordinavimas  

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  

Klaipėdos m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Šakių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

 

 


