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 1 a forma 

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO  

2017-2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 

 

 Misija 

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  misija – stiprinti Varėnos rajono savivaldybės 

gyventojų sveikatą, vykdyti ligų ir traumų prevenciją, mažinant sveikatai riziką keliančių veiksnių 

paplitimą bei kuriant sveikatai palankią aplinką; mažinti sveikatos netolygumus tarp skirtingų rajono 

gyventojų grupių, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui; ugdyti 

rajono gyventojų atsakomybę už savo  ir aplinkinių sveikatą 

 

 Aplinkos analizė 

  

Gyventojai. 

Varėnos rajono gyventojų skaičius mažėja, populiacija sensta (1 pav.). Padėtį blogina ir gimstamumo 

mažėjimas. Senstant populiacijai mažėja dirbančių žmonių skaičius, didėja sveikatos priežiūros ir 

socialinės globos paslaugų poreikis, kartu ir išlaidos sveikatos priežiūrai. Todėl mažėjant darbingo 

amžiaus žmonių skaičiui labai svarbu gerinti dirbančių žmonių sveikatą, pailginti darbingą amžių, mažinti 

ankstyvų mirčių ir invalidumą atvejų skaičių. Senstant visuomenei investicijos skirtos sveikatos 

išsaugojimui ir stiprinimui ligų prevencijai, gali pailginti sveiko gyvenimo, produktyvaus gyvenimo 

trukmę ir sudaryti daugiau galimybių žmonėms išlikti aktyviems visuomeniniame gyvenime ir darbo 

rinkoje.  

 

 
1 pav.  

                1 pav. Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičius metų pradžioje 

        Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas 

                          Ekonomika 
 



Sveikatos priežiūra.  

Sveikatos priežiūros sistemos kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas tebėra vienas iš esminių tikslų. 

Iššūkis, su kuriuo susiduria visa Europa, – tai senėjančių gyventojų amžiaus struktūra, kuri ne tik daro 

įtaką atitinkamiems sveikatos sektoriaus rodikliams, bet ir įpareigoja keisti sveikatos priežiūros paslaugų 

apimtį, teikimo būdus ir prisitaikyti. Nuo 2011 m. iki 2015 m. mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 

Lietuvoje, nors ir nežymiai, bet sumažėjo 3,8 proc. Remiantis Higienos instituto duomenimis, Kraujotakos 

sistemos ligos tebėra pagrindinė mirties priežastis šalyje. 

Varėnos rajono savivaldybėje mirtingumas – vienas didžiausių, lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis. 

2015 m. mūsų rajonas buvo penktoje vietoje (2 095,29/100 000 vyrų) pagal vyrų mirtingumą Lietuvoje 

(1,4 karto viršijo Lietuvos vidurkį) ir septynioliktoje vietoje (1 773,51/100 000 moterų) pagal moterų 

mirtingumą Lietuvoje (1,3 karto viršijo Lietuvos vidurkį)( Higienos instituto duomenys). 

2015 m. Varėnos rajono savivaldybėje užfiksuoti aukšti mirtingumo rodikliai dėl kraujotakos sistemos 

ligų, ypač dėl išeminės širdies ligos, cerebrovaskulinių ligų bei nuo insulto. Išlieka didelis vyrų 

mirtingumas dėl išorinių priežasčių. Fiksuojamas didelis darbingo amžiaus gyventojų, gyvenančių 

kaimuose, mirtingumas. 2015 m. nežymiai sumažėjo mirtingumas dėl piktybinių navikų. Fiksuotas didelis 

moterų mirtingumas dėl gimdos kaklelio, vyrų mirtingumas dėl priešinės liaukos, gyventojų mirtingumas 

dėl gaubtinės žarnos bei skrandžio piktybinių navikų ligų. Didžioji dauguma mirusiųjų – kaimo gyventojai 

ir vyresni nei 65 m. amžiaus asmenys. 2015 m. savižudybių rodiklis Varėnos rajono savivaldybėje 

nežymiai sumažėjo, bet vis tiek 2 kartus viršijo Lietuvos vidurkį. Pagrindinė tikėtina santykinai didelio 

savižudybių skaičiaus rajone priežastis – socialinės ir ekonominės regiono problemos: skurdas ir nedarbas. 

 

 

Strateginiai tikslai ir efekto kriterijai 

Kodas Strateginio tikslo pavadinimas 

01 Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos visuomenės 

ugdymui. 

Strateginio tikslo aprašymas 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:  
04. Sveikatos apsaugos programa.  

Efekto kriterijai:  
E-01-04-01 Natūrali gyventojų kaita.  

 

Veiklos prioritetai 

Atsižvelgiant į Biuro misiją, aplinkos analizės rezultatus bei strateginius tikslus, išskiriami šie 2018 m. 

veiklos prioritetai:  

 vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas; 

 bendruomenės sveikatos stiprinimas; 

 neinfekcinių ir infekcinių susirgimų profilaktikos vykdymas, pirmenybę teikiant ligų ir traumų 

prevencijai, vėžinių susirgimų profilaktikai, širdies kraujagyslių susirgimų profilaktikai, didelę 

grėsmę bendruomenei turinčių infekcijų profilaktikai; 

 alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencija. 

 



 

 

 

Strateginio veiklos plano priedai: 

 

1b forma. Programų aprašymas 

1 lentelė. 2017–2020 metų programų tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinės 

2 lentelė.  Programų vertinimo kriterijų suvestinės 

  

 

 

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 
 

( tūkst.Eur) 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

Asignavimai 

2017-iesiems 

metams 

Projektas 

 2018-iesiems 

metams 

Projektas  

2019-iesiems 

metams 

Projektas 

2020 - 

iesiems 

metams 

1. Iš viso lėšų poreikis:  100,8 174,1 204,2 144,5 

1.1. išlaidoms 100,8 174,1 177,7 131,2 

1.1.1. iš jų darbo 

užmokesčiui 

72,7 81,2 80,1 80,1 

1.2. nepaprastosios išlaidos     

1.3. turtui įsigyti ir 

finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 

  26,5 13,3 

2. Finansavimas 100,8 174,1 204,2 144,5 

Savivaldybės lėšos, iš viso: 12,8 17,4 21,7 17,3 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

SB 

9,8 15,4 17,7 13,3 

Specialiosios programos 

lėšos SB(SP) 

3,0 2,0 4,0 4,0 

Kiti šaltiniai, iš viso: 88,0 156,7 182,5 127,2 

Valstybės biudžeto lėšos 

LRVB 

88,0 106,0 97,8 93,4 

Kiti finansavimo šaltiniai Kt     

Europos Sąjungos lėšos ES  50,7 84,7 33,8 



1 b forma 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO PROGRAMA 

 

Biudžetiniai metai 2018-ieji m. 

Asignavimų valdytojas (-

ai), kodas (-ai) 

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 

301792918 

Vykdytojas (-ai), kodas (-

ai) 

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, S2.3 

 

Programos kodas 04 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa siekiama įgyvendinti sveikatos politiką, užtikrinančią 

visuomenės sveikatą, aukštą sveikatinimo veiklos kokybę ir racionalų 

išteklių naudojimą savivaldybėje, ugdyti sveiką ir  fiziškai aktyvią 

visuomenę. Programa apims visas Varėnos rajono gyventojų grupes, nes 

ji skirta ne tik ligų prevencijos priemonėms diegti, bet ir sveikatos 

priežiūros paslaugų išsaugojimui ir prieinamumui gerinti, vaikų, 

jaunimo ir suaugusiųjų fiziniam aktyvumui ir aktyviam poilsiui skatinti. 

Fizinis aktyvumas – vienas svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių ir 

atlieka labai svarbų vaidmenį gerinant ir stiprinant žmogaus sveikatą bei 

mažinant riziką susirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.  

Pagal programą vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: pirminė 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, 

reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas ir kt.), išskyrus visuomenės 

sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose 

ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos 

stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną ir valstybinė (valstybės 

perduota savivaldybėms) funkcija: visuomenės sveikatos priežiūra 

savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių 

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės 

sveikatos stebėsena 

Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos / padalinio 

strateginis tikslas: 

Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, 

saugios ir sveikos visuomenės ugdymui 
Kodas 01 

Programos tikslas Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, skatinti 

bendruomenės dalyvavimą sveikatinimo veikloje. 
Kodas 01 

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną  uždavinį: 

01 uždavinys. Užtikrinti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą. 

Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones: 

01. Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas. 

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto iš dalies išlaikoma biudžetinė visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaiga. Pagrindinis šios įstaigos veiklos tikslas – rūpintis Varėnos rajono 

savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) 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. 

02. Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas.  

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte 

nurodyta, kad savivaldybės vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų 

mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas. Vaikų sveikatos priežiūros stiprinimo, ugdymo ir profilaktinę veiklą Varėnos rajono 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose vykdo 4 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.  
03. Projekto „Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos 

srityje“ įgyvendinimas.  

Visuomenės sveikatos biuras 2018 m. planuoja įgyvendinti projektą „Varėnos rajono savivaldybės 

bendruomeninių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“, finansuojamą Valstybinio 

visuomenės sveikatos fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.  

Šio projekto tikslas – sustiprinti specialistų, susiduriančių su savižudybės grėsme ir mėginimais 

žudytis, kompetenciją, atlikti savižudybės intervenciją, įgyvendinant savižudybių intervencijos 

įgūdžių mokymo programą „ASIST“, ir išmokyti asmenis, dažniau susiduriančius su savižudybės 

rizika, padėti žmonėms, ketinantiems nusižudyti, suteikti jiems žinių, kaip ir kur gali rasti reikiamą 

pagalbą, įgyvendinant mokymo programą „SafeTALK“, bei stiprinti tinklaveiką tarp pagalbos 

asmeniui, galvojančiam apie savižudybę, teikėjų.  

Projekto metu bus organizuojami mokymai ,,vartininkams“: „ASIST“ mokymuose dalyvaus 

gydytojai psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, socialiniai darbuotojai ir kt. „SafeTALK“ 

mokymuose dalyvaus pedagogai, policininkai, ugniagesiai, slaugytojai, šeimos gydytojai, 

socialiniai darbuotojai, kunigai, visuomenės sveikatos specialistai ir kiti norintys. Socialiniame 

tinkle bus kuriama virtuali grupė, jungianti rajono specialistus ir „vartininkus“, baigusius „ASIST“ 

ir „SafeTALK“ mokymus.  

Preliminari šio projekto vertė – 11,7 tūkst. Eur, iš jų Savivaldybės biudžeto lėšos – 0,6 tūkst. Eur.  

Produkto vertinimo kriterijai: 

 - organizuotų renginių ir projektų skaičius; 

 - apmokytų asmenų skaičius 

Programos tikslas  Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, 

optimizuoti rajono sveikatos priežiūros įstaigų tinklą 

ir paslaugų struktūrą bei diegiant e. sveikatos 

paslaugas. 

Kodas 02 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį: 

02 uždavinys. Renovuoti savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas bei 

didinti jų veiklos efektyvumą.  

Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šią priemonę: 

01. Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas. 

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras planuoja įgyvendinti projektą ,,Sveikos 

gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje” pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas 

regioniniu lygiu“. 

Įgyvendinant projektą, planuojama vykdyti šias veiklas: 

- sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas (bus organizuojami informaciniai ir šviečiamieji 

renginiai, mokymai, seminarai, konkursai); 

- visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas, investuojant į patalpų remontą, 

įrangos ir transporto priemonių įsigijimą (planuojama įrengti mokymams skirtą patalpą, 



sutvarkyti sanitarinius mazgus ir kt., įsigyti biuro veiklai reikalingą įrangą bei transporto 

priemonę). 

Preliminari šio projekto vertė – 198 997 tūkst. Eur. Iš Valstybės biudžeto – 14 925 tūkst. Eur, 

Savivaldybės biudžeto planuojama skirti 14 925 tūkst. Eur, iš jų 2018 m. – 4,5 tūkst. Eur, ES 

lėšos  169 148 tūkst. Eur. 

 

Produkto vertinimo kriterijus: 

- renovuotų visuomenės  sveikatos priežiūros įstaigų skaičius - 1 

 

Rezultato vertinimo kriterijai: 

- asmenų, dalyvavusių sveikatos ugdymo renginiuose, skaičius - 1697 

 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas 

Programos įgyvendinimas padės suformuoti aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, leis išaiškinti 

rizikos veiksnius ir apsaugoti gyventojų sveikatą nuo nepalankių aplinkos veiksnių poveikio, 

sumažinti gyventojų sergamumą. Pagerės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, o 

tai turės įtakos gyventojų sveikatos rodikliams. Rajone bus renovuotas ir modernizuotas visuomenės 

sveikatos biuras. Pagerinus Biuro materialinę bazę, įsigijus transporto priemonę, bus atnaujintas 

Biuro turtas, pagerės teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė gyventojams.  

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:   

Savivaldybės biudžeto lėšos, Biuro  pajamos, lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms vykdyti, ES, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.  
 

 

Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:  

I KRYPTIS. VISUOMENĖ.  

1.1 tikslas. Plėtoti inovatyvią švietimo, kultūros ir sporto sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą 

asmenybę.  

1.1.2 uždavinys. Propaguoti visuomenės sveiką gyvenseną ir didinti sportinį užimtumą.  

Priemonės:  

1.1.2.4. Sveikatinimo projektų įgyvendinimas.  

1.2 tikslas. Užtikrinti sveiką bei socialiai saugią viešąją ir gyvenamąją aplinką.  

1.2.1 uždavinys. Teikti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.  

Priemonės:  

1.2.1.2. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos efektyvumo didinimas, 

teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.  

1.2.1.3. Kvalifikuotų sveikatos specialistų pritraukimas ir išlaikymas rajone.  
 

 

  



Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;  

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;  

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;  

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;  

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;  

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) 

įstatymas;  

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymas;  

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas;  

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas ir kt.  
 

 

 

 

Kita svarbi informacija: Nėra. 

 

Direktorė    Parašas   Astutė Žmuidinavičienė 


