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Asociacijos veiklos tikslai 

• Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse ir skatinti 
kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 
savivaldybių gyventojams. 

• Palaikyti ryšius su visuomenės sveikatos srityje dalyvaujančiomis 
ir dirbančiomis organizacijomis bei mokslo institucijomis 
Lietuvoje, kitose valstybėse, taip pat tarptautinėmis 
organizacijomis. 

• Skatinti savivaldybių gyventojus aktyviai rūpintis savo sveikata.

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

• Bendradarbiauti su kitais sektoriais siekiant efektyvių duomenų 
mainų stebint ir analizuojant savivaldybių gyventojų sveikatą.

• 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.



Asociacijos veiklos uždaviniai

• 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.



Veiklos tikslas

• 1. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą 
savivaldybėse ir skatinti kokybiškų visuomenės 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybių 
gyventojams: 

• Gauta raštų, informacijų – 163

• Parengta ir išsiųsta raštų, informacijų – 174



Veiklos tikslas 2

• 2. Palaikyti ryšius su visuomenės sveikatos srityje 
dalyvaujančiomis ir dirbančiomis organizacijomis 
bei mokslo institucijomis Lietuvoje, kitose 
valstybėse, taip pat tarptautinėmis 
organizacijomis:

• 2.1. 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.



Veiklos tikslas 2

• 2.2. 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 ( ataskaita 1 priedas).

• 2.3. 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.



Veiklos tikslas 2

• 2.4. 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 (ataskaita 2 priedas).

• 2.5. Nuo 2016-02-23 Karščio padarinių prevencijos 
tarpžinybinėje darbo grupėje dalyvauja Vilniaus 
miesto savivaldybės VSB visuomenės sveikatos 
stebėsenos specialistė S. Bobinaitė.



Veiklos tikslas 2

• 2.6. Nuo 2016-03-29 Triukšmo prevencijos taryboje 
dalyvauja SVSBA tarybos narė, Klaipėdos miesto 
savivaldybės VSB direktorė, J. Grubliauskienė.

• 2.7. Nuo 2017-06-30 į PSDF tarybą teikta SVSBA 
tarybos narė, Klaipėdos miesto savivaldybės VSB 
direktorė J. Grubliauskienė.



Veiklos tikslas 2

• 2.8. 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.



Veiklos tikslas 2

• 2.9. 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. 



Veiklos tikslas 2

• 2.10. Nuo 2017-07-10 į darbo grupę ,,Gyvensenos 
medicinos veiklos reikalavimų aprašo projekto 
rengimui“ deleguota SVSBA tarybos narė, 
Marijampolės savivaldybės VSB direktorė L. 
Laukaitienė (ataskaita 3 priedas).

• 2.11. Nuo 2017-08-08 į darbo grupę - Žindymo 
skatinimo komitetą deleguota Šalčininkų rajono 
savivaldybės VSB direktorė J. Alkovska (ataskaita 4 
priedas).



Veiklos tikslas 2

• 2.12. 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.

• 2.13. 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.



Veiklos tikslas 3

• 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.



Veiklos tikslas 4

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

• 4.1.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.

• 4.2. 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.



Veiklos tikslas 4

• 4.3. Išsiųstas kvietimas VSB teikti paraiškas ,,Metų 
visuomenės sveikatos lyderis“. Iniciatorius –
Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija. 

• 4.4. 2017-11-24 organizuotas renginys 
,,Iniciatyviausias metų specialistas 2017“; renginį 
organizavo Klaipėdos miesto savivaldybės VSB. 





Veiklos tikslas 5

• 5. Bendradarbiauti su kitais sektoriais siekiant 
efektyvių duomenų mainų stebint ir analizuojant 
savivaldybių gyventojų sveikatą:

• 5.1. 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. 

• 5.2. 2017-02-07 pateikta informacija-ataskaita Nacionalinei sveikatos 
tarybai ,,Dėl NST nutarimų rekomendacijų vykdymo visuomenės 
sveikatos biurams“. Informaciją parengė SVSBA pirmininkė, Kėdainių 
rajono savivaldybės VSB direktorė D. Avižiuvienė.

• 5.3. 2017-02-09 Nacionalinei sveikatos tarybai pateikta NST tarybos 
narės D. Avižiuvienės 2016 m. veiklos ataskaita.

• 5.4. Inicijuoti pasitarimai LR SAM ir HI dėl VSS IS, teikti pasiūlymai, 
dalyvauta mokymuose dėl unifikuotos duomenų sistemos diegimo.





Veiklos tikslas 6

• 6. Aktyviai dalyvauti saugant teisėtus Asociacijos 
narių interesus - pasitarimai:

• 6.1. 2017-01-26 pasitarimas LR SAM ,,Dėl savižudybių 
prevencijos ekspertų susitikimo“. 

• 6.2. 2017-03-03 pasitarimas LR SAM dėl ŠKL+CD programos 
įgyvendinimo gerinimo.

• 6.3. 2017-04-14 Vilniaus miesto savivaldybės VSB direktoriui 
K. Štarui pavesta dalyvauti aukšto lygmens politiniame 
dialoge, siekiant sustabdyti smurtą prieš vaikus.



Veiklos tikslas 6

• 6.4. 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.“.

• 6.5. 2017-05-03 dalyvauta LRS Sveikatos reikalų komiteto 
Sveikatos tausojimo ir stiprinimo pakomitečio posėdyje ,,Dėl 
Lietuvos gyventojų sveikatos būklės rodiklių stebėsenos“.

• 6.6. 2017-06-16 LR SAM kvietimu dalyvauta posėdyje ,,Dėl 
valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) 
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti 
reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 
pakeitimo“. 



Veiklos tikslas 6

• 6.7. 2017-06-21 LRS Sveikatos reikalų pakomitečio posėdis 
,,Dėl Gyvensenos medicinos specialistų“.

• 6.8. 2017-07-19 LRS SRK pakomitečio posėdis ,,Dėl sveikatos 
ir lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios 
programos įgyvendinimo“. 

• 6.9. 2017-08-10 LR SAM kvietimu dalyvauta darbiniame 
susitikime ,,Aktyvios mokyklos modelis“.

• 6.10. 2017-08-23 dalyvauta pasitarime ULAC. 

• 6.11. 2017-09-20 LRS SRK Sveikatos tausojimo ir stiprinimo 
reikalų pakomitečio posėdis ,,Dėl gyvensenos medicinos 
specialistų veiklos“. 



Veiklos tikslas 6

• 6.12. 2017-10-05 Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų 
komiteto posėdis. Parengti, pristatyti ir aptarti pagrindiniai probleminiai 
klausimai dėl visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 
savivaldybėse.

• 6.13. 2017-10-11 LRS SRK pakomitečio posėdis ,,Dėl šaukiamojo amžiaus 
jaunuolių sveikatos problemų“.

• 6.14. 2017-11-10 ir 2017-12-04 pasitarimai LR SAM su Sveikatos 
apsaugos ministru Aurelijumi Veryga, viceministre Aušra Bilotiene
Motiejūniene ir Visuomenės sveikatos priežiūros departamento 
vadovybe.

D. Avižiuvienė-10; P. Kasperūnas- 4; V. Jonaitė-2; 
L.Laukaitienė-2; K.Štaras-1; S.Bobinaitė-1; H.Garbenienė-1; 
J.Grubliauskienė-1; L.Balaišytė-1; J. Alkovska-1; 
N.Tarvydienė-1; A.Gaidienė-1; A.Busila-1.



Veiklos tikslai

• 7. Asociacijos narių kontaktinių duomenų bazės 
sukūrimas ir palaikymas (Marijampolės VSB). 

• 8. Visuomenės sveikatos biurų bendruomenei bei 
atskiroms jos grupėms aktualių naujienų kaupimas 
ir sklaida.

• 9. Asociacijos susitikimų ir kitų sveikatinimo 
renginių inicijavimas, organizavimas bei 
koordinavimas – 6 susirinkimai. 

• 10. Visuomenės sveikatos specialistų diskusijų ir 
bendravimo forumų kūrimas bei jų palaikymas – 5 
nuolatinės darbo grupės.



Veiklos tikslai

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

• 12. Intelektinė pagalba ir renginiai studentams.

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

• 14. Pasiūlymų teikimas valstybės, savivaldybės 
institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros 
veiklos kokybės ir teisės aktų tobulinimo srityje.



Veiklos tikslas 15

• 15. Bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, 
įstaigomis, organizacijomis (visuomenės sveikatos srityje).

• 15.3. 2017 m. SVSBA yra ULAC iniciatyvos ,,Švarių rankų 
šokis-2017“ partneris. Komisijos nariai, kurie vertino 
konkursinius dalyvių videoklipus: Rokiškio rajono 
savivaldybės VSB 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. 





Veiklos tikslas 16

• 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. 



Veiklos tikslas 17

• 17. Gyventojų sveikatos mokymo organizavimas, žinių 
apie sveiką gyvenseną, informacijos apie sveikatinimo 
priemones ir renginius skleidimas.

• 17.1. 2017 m. Lietuvos sveikata priedas ,,Visuomenės 
sveikata” (SVSBA informacija nemokama) – VSB.

• 17.2. Internetinis puslapis ,,Sveikas žmogus“  (neetatiniai 
konsultantai - Šiaulių m. ir Vilniaus m. sav. VSB 
specialistai).

• 17.3. Interviu žiniasklaidai (Lietuvos sveikata, Žinių radijas)

• 17.4. Publikuoti 26 informaciniai pranešimai www.svsba.lt

http://www.svsba.lt/


Veiklos tikslai 18

• 18. Konferencijų, seminarų, paskaitų, mokymų 
visuomenės sveikatos temomis organizavimas.

• Rengti ir pristatyti žodiniai ar stendiniai 
pranešimai:

• 18.1. 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.



Veiklos tikslas 18

• 18.2. 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.

• 18.3. 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.



Veiklos tikslas 18

• 18.4. 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.



Veiklos tikslas 18

• 18.5. 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.

• 18.6. 2017-10-10 LSMU konferencijoje ,,Lyderystė sveikatai-
sveikata lyderystei“ stendinį pranešimą pristatė Panevėžio 
rajono savivaldybės VSB specialistė A. Budrevičiūtė.





Veiklos tikslai 18

• 18.7. 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. 

• 18.8. 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 donorystės skatinime“ pristatė SVSBA 
pirmininkė, Kėdainių rajono savivaldybės VSB direktorė  D. 
Avižiuvienė. 



Veiklos tikslai 18

• 18.9. 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.



Mums svarbu

• Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, poveikio, 
rezultato ekonominis naudingumas įvetinant demografinės 
situacijos pokytį, aplinkos taršos poveikį, socialinius rodiklius

• Gyventojų atsakomybės didinimas per motyvacinę 
draudiminę ir mokestinę sistemą

• Sprendimai, skatinantys jaunus visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistus likti Lietuvoje

• Kitų sektorių teisinis įgalinimas sveikatinimo veikloms





Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija

El. p. info@svsba.lt
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