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1. BENDROJI DALIS 
Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau Biuras) yra savivaldybės 

biudžetinė įstaiga. Biuro veiklos tikslas – rūpintis Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojų 

sveikata, vykdyti savivaldybės 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. 

2. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI 
 Biure 2017 m. dirbo 14 darbuotojų (2 administracijos darbuotojai ir 12 visuomenės 

sveikatos specialistų). Iš viso užimta 11,3 etato: 7,3 etato – ugdymo įstaigose ir 4 etatai – biure. 

2017 m. daugėjo darbuotojų, įgijusių aukštąjį universitetinį ir aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 

visi darbuotojai kėlė kvalifikaciją  (žr. 1 pav.) Vidutinis darbuotojų amžius – 40 metų. 

 
1 pav. Darbuotojų išsilavinimas 2016 m. ir 2017 m. (proc.) 

 

3. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR VIEŠIEJI PIRKIMAI 
 

 Biure už dokumentų rengimą ir tvarkymą, personalo valdymą, atsakingi Biuro direktorius ir 

vyr. buhalteris. 2017 metais Biure iš viso apskaityta 232 dokumentai. Iš jų: užregistruotų gautų 

dokumentų – 150, parengtų siunčiamųjų dokumentų – 82. 

 Biurui išduotos 3 visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos: verstis privalomuoju 

pirmosios pagalbos mokymu, verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu, verstis privalomuoju 

mokymu apie alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

poveikį žmogaus sveikatai. Iš 17 mokymo programų, parengta 10. 

 Viešieji pirkimai vykdyti vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis, 

reglamentuojančiomis viešuosius pirkimus. 2017 m. įvykdyti 173 mažos vertės pirkimai. 

 

4. FINANSAVIMAS IR JO ŠALTINIAI 

 



 2017 m. Biuro biudžetą sudarė 143,8 tūkst. Eur lėšų, kurias sudarė Valstybės biudžeto lėšos 

bei Savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 1 lent.) Iš Savivaldybės biudžeto lėšų panaudota 6,1 tūkst. Eur. 

Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo 

nukentėjusiems asmenims 2017-2018 metų programos vykdymui, Šalčininkų rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017 m. programos vykdymui bei Respublikinio 

konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ organizavimui. 2017 m. įsiskolinimų Biuras neturėjo. 

 

1 lentelė. Finansavimo šaltiniai ir lėšų paskirtis. 

Eil. 

Nr. 

Finansiniai šaltiniai ir lėšų paskirtis 2017 m.  

(tūkst. Eur) 

1. Valstybės biudžeto lėšos (2+5) 138,3 

2. Mokinių sveikatos priežiūrai (3+4) 84,7 

3. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 67,9 

4. Prekių ir paslaugų naudojimui 16,8 

5. Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai (6+7) 53,6 

6. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 42,5 

7. Prekių ir paslaugų naudojimui 11,1 

8. Savivaldybės biudžeto lėšos (9+10+11) 6,1 

9. Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir 

pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2017-2018 metų 

programos vykdymui 

5,5 

10. Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios 2017 m. programos vykdymui 

0,5 

11. „Sveikuolių sveikuoliai“ konkurso organizavimui 0,1 

 

5. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS STIPRINIMAS 
 Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose nuolat vykdoma koordinuota sveikatą 

stiprinanti veikla, į kurią įtraukiami ne tik vaikai ir mokiniai, bet ir jų tėvai, ugdymo įstaigos 

bendruomenė. Veiklos tikslas – didinti ugdymo įstaigų bendruomenių susidomėjimą sveikatos 

išsaugojimo galimybėmis bei didinti jų motyvaciją siekiant sveikatai palankaus gyvenimo būdo. 

 

Veiklos aprašymas 

1. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir sveikatos stiprinimas 

1.1. Profilaktiniai patikrinimai dėl pedikuliozės ugdymo įstaigose vyko reguliariai. Atlikti 12771 

patikrinimas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai vedė asmens ir rankų higienos pamokas 

„Švarios rankytės“, „Apie utėlių gyvenimą“. Reguliariai ir atsakingai vykdydami pedikuliozės 

prevenciją, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai užkerta kelią epideminėms situacijoms 

ugdymo įstaigose. Sveikatos specialistai nuolat akcentuoja, kad užkrečiamųjų ligų būtų galima 

išvengti, jeigu visuomenėje būtų geresni asmeninės rankų higienos įgūdžiai. Iš viso įvyko 

organizuoti 149 užsiėmimai, kuriuose sudalyvavo 3869 vaikų. 

1.2. Taip pat vyko užsiėmimai bendraisiais sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimais. 

Buvo diskutuojama sveikos gyvensenos, grūdinimosi, miego svarbos temomis, vykdytos kuprinių 

svėrimo akcijos. Iš viso pravesta 89 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 2097 vaikai. 

1.3. Bendradarbiaujant su VšĮ „Dievo gailestingumo bendruomenė“ liepos-rugpjūčio mėn. 

organizuotos sveikatos dienos vaikų stovyklose, skirtose socialinės rizikos šeimų vaikams. Šių 

stovyklų metu buvo organizuojami užsiėmimai fiziniam aktyvumui, sveikai mitybai skatinti, 

burnos ir asmens higienai ugdyti, psichinei sveikatai gerinti. Sudalyvavo 140 vaikų. 

1.4. Spalio mėn. Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių, mokytojų ir 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ rajoninis etapas 

dviejose amžiaus grupėse – ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų bei 9 – 11 klasių. Konkurso 

tikslas – ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, vertinti savo ir kitų galimą 

potencialą dirbti komandoje. Konkurse dalyvavo 126 vaikai. 



2. Dantų ėduonies profilaktika 

2.1. 2016 m. tik 22,9 % rajono vaikų pasinaudojo nemokama vaikų dantų dengimo silantais 

programa, todėl specialistai nuolat vykdo informacijos sklaidą dėl šios programos. Vaikai aktyviai 

mokomi burnos higienos įgūdžių. Iš viso įvyko 102 pamokos „Sveiki dantukai“, kuriose 

sudalyvavo 2798 vaikai. 

3. Fizinio aktyvumo skatinimas 

3.1. Specialistai vedė laikysenos gerinimo, plokščiapėdystės profilaktikos užsiėmimus, informavo 

apie fizinio aktyvumo svarbą. Iš viso organizuota 51 užsiėmimas, kuriuose dalyvavo 1987 vaikai. 

4. Psichikos sveikatos stiprinimas 

4.1. Kasmet vis daugiau dėmesio skiriama psichikos sveikatai. Patyčių prevencijos tema 

organizuoti užsiėmimai „Pažink savo emocijas“, meno terapiniai užsiėmimai „Piešimas smėliu“, 

filmo peržiūros donorystei skatinti. Iš viso įvyko 59 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 1373 vaikai. 

4.2. 7.1. Spalio mėnesį minint Europos depresijos dieną buvo organizuotas renginys šeimoms 

„Spalvotas bėgimas“. Sulaukėme 85 dalyvių. 

4.3.  Tradiciškai lapkričio-gruodžio mėn. vyko „Labai paprastas konkursas“ – mokiniai kūrė savo 

draugams eilėraščius. Konkurso tikslas – leisti vaikams suprasti, kad geri norai ir linkėjimai 

teigiamai veikia santykius, priminti vaikams, kad visada būtina kurti saugią, jaukią aplinką ir gerus 

tarpusavio ryšius su aplinkiniais. Iš viso sulaukėme 112 eilėraščių. 

5. Rūkymo, alkoholio ir  narkotikų vartojimo prevencija bei aplinkos sveikatos gerinimas 

5.1. Tradiciškai gegužės mėn. vyko akcija „Obuolys vietoj cigaretės“, minėta Pasaulinė diena be 

tabako, o lapkričio mėn. - tarptautinė nerūkymo diena, akcentavusios vaikams ir jaunimui 

alkoholio, rūkymo ir narkotikų daromą žalą. Vyko užsiėmimai apie elektronines cigaretes, naujas 

psichoaktyvias medžiagas. Iš viso organizuota 83 renginiai, kuriuose sudalyvavo 3297 vaikai. 

6. Sveikos mitybos skatinimas 

6.1. Specialistai vedė užsiėmimus, kurių metu vaikai buvo supažindinami su sveikos mitybos 

pagrindais, minėta Europos sveikos mitybos diena, bendradarbiaujant su UAB „Malsena plius“ 

organizuota pirmokėliams skirta akcija košės dienai paminėti, vyko praktiniai užsiėmimai, kaip 

pasigaminti sveikus užkandžius, skaityti pranešimai tėvams. Iš viso įvyko 172 užsiėmimai, 

kuriuose sudalyvavo 5277 dalyviai. 

7. Mirtingumo keliuose mažinimas ir traumų profilaktika 

7.1. Organizuoti teoriniai ir praktiniai pirmosios pagalbos mokymai vaikams ir jaunimui. Iš viso 

pravesti 75 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 1911 mokinių. 

7.2. Per 2017 m. visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 377 kartus suteikė pirmąją pagalbą. 

8. Lytiškai plintančių ligų profilaktika 

8.1. Ugdymo įstaigose vyko lytiškumo ugdymo užsiėmimai, mokiniams buvo aiškinama apie 

lytiškai plintančias ligas, apsaugos priemones bei atsakingą šeimos planavimą, taip pat vyko 

renginiai AIDS dienai paminėti. Įvyko 57 užsiėmimas, dalyvavo 925 mokiniai. 

9. Aplinkos sveikata 

9.1. Kovo mėn. Šalčininkų rajono ugdymo įstaigose buvo organizuojamos kūrybinės akcijos, 

renginiai ir pamokos apie ekologiją bei vandens reikšmę. Sveikatos priežiūros specialistai 

supažindino vaikus su vandens savybėmis bei jo panaudojimo galimybėmis,  papasakojo, kaip 

kiekvienas vaikas gali prisidėti prie vandens saugojimo ir tausojimo. Šalčininkų Jano Sniadeckio, 

„Santarvės“ ir Jašiūnų „Aušros“ gimnazijose apsilankė LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 

departamento Šalčininkų rajono agentūros vyr. specialistas Mark Tatol, kuris pravedė užsiėmimus 

6 ir 7 klasių mokiniams apie atliekų susidarymą, surinkimą ir perdirbimą bei apie galimybę 

prisidėti prie to, kad mūsų aplinka būtų švaresnė. Iš viso aplinkos sveikatos tema įvyko 36 

renginiai, kuriuose dalyvavo 1760 mokinių. 

6. VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS IR STEBĖSENA 



 Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas - nuolat rinkti, tvarkyti, analizuoti ir 

interpretuoti visuomenės sveikatą charakterizuojančius rodiklius, kad remiantis išsamia informacija 

apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius, būtų galima planuoti 

ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stiprinimą savivaldybėje. 

 

Veiklos aprašymas 

1. Fizinio aktyvumo skatinimas 

1.1. Vasario–gegužės ir spalio–gruodžio mėnesiais vyko įvairaus pobūdžio sveikatinimo 

mankštos. Iš viso sudarytos 7 grupės: 8 grupės po 20 žmonių Šalčininkuose, 1 grupė 10 žmonių 

Turgeliuose, 1 grupė 14 žmonių Tabariškėse, 1 grupė 25 žmonės Eišiškėse, 1 grupė 10 žmonių 

Jančiūnuose. Organizuoti 298 užsiėmimai. 

1.2. Kovo–spalio mėnesiais (2 k. per savaitę Šalčininkuose ir 1 k. per savaitę Eišiškėse) įvyko 50 

šiaurietiško ėjimo užsiėmimų. Sezoną vainikavo – žygis į Aukštadvario apylinkes. 

1.3. Skaityti du pranešimai respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Sveikatos 

stiprinimo aktualijos ir darželio bendruomenės fizinis aktyvumas“ apie vaikų ir paauglių fizinio 

aktyvumo skatinimą. Dalyvavo 57 švietimo darbuotojai. 

2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika 

2.1.  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro organizuotoje Tarptautinėje konferencijoje pristatytas 

stendinis pranešimas „Sveikatos pradmenys Šalčininkų rajono ugdymo įstaigose“. 

3. Mirtingumo keliuose mažinimas ir traumų profilaktika 

3.1. Vasario mėn. - Eišiškėse, spalio mėn. - Jašiūnuose, Rūdininkuose ir  B. Vokėje, gruodžio 

mėn. - Šalčininkuose bendradarbiaujant su daugiavaikių šeimų asociacija bei Vilniaus apskrities 

VPK Šalčininkų RPK, buvo organizuotos atšvaitų klijavimo akcijos „Būk matomas“. Atšvaitai 

buvo klijuojami prie vaikų viršutinių drabužių. Vykdant akciją buvo siekiama, kad vaikai turėtų 

tinkamą atšvaitą, kuris nepasimestų, o vaikai tamsiu paros metu būtų matomi. Sulaukėme 330 

dalyvių. 

3.2. Gegužės 18, 25 d. Versekos daugiafunkciame centre, birželio 8 d. Šalčininkų dienos 

užimtumo centre vyko pirmosios pagalbos užsiėmimai, kurių metu dalyviai sužinojo kaip teikti 

pirmąją pagalbą nelaimės ištiktam žmogui. Dalyviai praktiškai išbandė atlikti Heimlicho 

manevrą, mokėsi gaivinti, bei sustabdyti kraujavimą. 109 dalyviai. 

3.3. Liepos 30 d. bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų RPK pareigūnėmis 

organizuotas renginys Čiužiakampio bendruomenėje „Kaip saugiai elgtis vasaros metu“. 60 

dalyvių. 

4. Rūkymo, alkoholio ir  narkotikų vartojimo prevencija bei aplinkos sveikatos gerinimas 

4.1. Balandžio–birželio mėnesiais Šalčininkų r. ugdymo įstaigose skaityti pranešimai tema: 

„Elektroninės cigaretės ir naujos narkotinės medžiagos ir jų poveikis sveikatai“. Dalyvavo 221 

mokinys. 

4.2. Lapkričio mėnesį bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų RPK, organizuoti 

3 protmūšiai, kurių tikslas atkreipti mokinių dėmesį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo poveikį 

ir žalą sveikatai. Dalyvavo 75 mokiniai. 

4.3. Gegužės 21 – 22 d. Šalčininkų rajone svečiavosi lektorius Darius Joneikis, kuris aplankė 

Šalčininkų vaikų globos namus, senelių globos namus, Šalčininkų „Santarvės“ gimnaziją, Jašiūnų 

„Aušros“ gimnaziją bei Tartoko kaimo bendruomenę. Susitikimų metu vyko diskusijos apie 

įvairias dažniausiai kamuojančias priklausomybių formas, rūkymo, alkoholio ir narkotikų poveikį 

organizmui ir įtaką gyvenimui. 101 dalyvis. 

4.4. Gegužės mėn. Nacionalinio Europos jaunimo savaitės renginyje Klaipėdoje, pristatyta idėja 

„Pramogos be svaigalų“.  

4.4. Birželio 1 d. vyko lektoriaus S. Dailidės susitikimas su E. Ožeškovos, „Šilo“ ir Eišiškių 

gimnazijų mokiniais. Susitikimo tikslas buvo įkvėpti jaunus žmones gyventi sveikai ir blaiviai. 

160 dalyvių. 

4.5. Gegužės 22-26 d. ir liepos 24–28 d. įvyko du socioedukaciniai seminarai - išsilaisvinimo nuo 

žalingo alkoholio vartojimo įpročio 5 dienų blaivybės kursai „Aš pasirenku gyvenimą“ bei 7 

palaikomieji susitikimai. Iš viso 17 dalyvių. 

5. Širdies kraujagyslių ligų, nutukimo ir diabeto profilaktika 



5.1. Akcija - „Sveikata pas Jus“ buvo vykdoma Šalčininkų rajone įvairių švenčių metu:  

Šalčininkuose  „Daina prie Šalčios“, „Derliaus šventė“, „Už saugią Lietuvą“, Jašiūnuose 

„Joninės“, Turgeliuose „Žolinės“. Akcijos metu visuomenės sveikatos specialistės suteikė žinių 

įvairiais sveikatos klausimais bei kvietė išbandyti savo jėgas teikiant pirmąją pagalbą, dalyviai 

buvo kviečiami atlikti kūno masės analizę, pamatuoti CO kiekį iškvepiamame ore, taip pat 

dalyviai galėjo išsitirti nitratų kiekį savo atneštuose vaisiuose,  daržovėse, uogose. Visi užsukę 

turėjo progą pasitikrinti savo žinias sveikatos viktorinoje, bei sudalyvauti estafetėse. Akcijoje 

sudalyvavo  242 žmonės. 

5.2.  Akcija „Būk sveikas“ buvo vykdoma Eišiškėse, Šalčininkuose, Čiužiakampio, Gerviškių, 

Akmenynės, Butrimonių, Poškonių, Zavišonių, Šalčininkėlių, Jančiūnų k. Akcijos metu atlikti 

bendrojo cholesterolio ir gliukozės kiekio kraujyje tyrimai, kūno masės analizė, teiktos 

konsultacijos sveikos mitybos tema. 375 dalyviai. 

5.3. Šalčininkų r. kūno kultūros draugijos „Sokol“ nariams kas mėnesį buvo atliekama kūno masės 

analizė. 74 dalyviai. 

5.4. Rugpjūčio 22 – 23 dienomis Šalčininkuose ir Eišiškėse vyko praktiniai kvalifikacijos kėlimo 

kursai maisto gamybos specialistams. Mokymuose dalyvavo ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo 

įstaigų maitinimo skyriaus vadovai, virėjai, dietistai bei visuomenės sveikatos biuro specialistai. 

Kursus vykdė VšĮ ,,Tikra Mityba“ steigėja Danguolė Gasparavičienė. 56 dalyviai. 

5.5. Organizuoti praktinis seminarai „Sveika mityba“ Sutrikusios psichikos žmonių globos 

bendrijos nariams,   kavinės „Solčanka“ darbuotojams. Iš viso 18 dalyvių. 

6. Onkologinių ligų profilaktika 

6.1. Rugpjūčio mėnesį buvo organizuotas 41 moters iš: Kalesninkų, Šalčininkų, Eišiškių, 

Dieveniškių, Rudnios, Jančiūnų, Butrimonių, Šalčininkėlių, Jašiūnų, Zavišonių, Turgelių ir 

Pabarės nuvežimas bei patikra dėl krūties vėžio. 

 

7. Psichikos sveikatos stiprinimas 

7.1. Sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centre vyko praktinis užsiėmimas – piešimas 

smėliu, tai puiki terapinė priemonė tiek vaikams, tiek suaugusiems. Iš viso 10 dalyvių. 

7.2. Organizuoti 4 protmūšiai „Smegenų kovos“: balandžio mėn. Šalčininkų viešoje bibliotekoje ir 

Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariate, 

gegužės mėn. Šalčininkų rajono savivaldybėje ir „space4u“ kavinėje. Dalyviai tikrinosi savo 

žinias atsakinėdami į klausimus apie sveikatą  (dalyviai įveikė tris etapus po 30 klausimų). Visi 

dalyviai vaišinosi sveikuoliškais skanėstais ir gėrimais, bei buvo apdovanoti simbolinėmis 

dovanėlėmis. Iš viso susirinko 110 dalyvių. 

7.3. Balandžio mėn. su „Žinių kambariu“ keliavome pas Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ ir 

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos pedagogus, specialistus ir tėvelius. 

Seminaro metu ieškojome būdų pailsėti ir pasijausti geriau. Naudojant „Points of you“ priemones 

kvietėme dalyvius išsikalbėti ir įsiklausyti, mokėmės bendravimo meno. 38 dalyviai. 

8. Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimas 

8.1. Ištisus metus specialistai tobulinosi įvairiose srityse:  lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai, 

viešųjų pirkimų, šiaurietiško ėjimo, priklausomybių, psichikos sveikatos, smurto prieš vaikus, 

sutuoktinius artimoje aplinkoje, radiacinės saugos, vaikų mitybos, tarpžinybinio 

bendradarbiavimo, pasirengimo ir reagavimo ekstremaliųjų situacijų atvejais, jaunimui palankių 

sveikatos paslaugų sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo. 

9. Visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 m. duomenų analizės ir ataskaitos parengimas 

9.1. Išanalizuotas 51 unifikuotas rodiklis, atspindintis visuomenės sveikatos būklę Šalčininkų 

rajono savivaldybėje. Parengta 2016 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita ir remiantis 

stebėsenos duomenimis numatytos ateinančių metų sveikatos stiprinimo kryptys. 

9.2. Išanalizuoti vaikų gyvensenos tyrimo duomenys (20 unifikuotų rodiklių). 

10. Ugdymo įstaigų aplinkos ištyrimas dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

10.1. Vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos 

prevencijos 2016-2018 metų programa, 2017 m. spalio–gruodžio mėnesiais atlikta Šalčininkų 

rajono bendrojo ugdymo įstaigų I-IV gimn. kl. moksleivių anketinė apklausa dėl narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų paplitimo. 



11. Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos 

teikimo nukentėjusiems asmenims 2017-2018 metų programa 

11.1. Bendradarbiaujant su Vilniaus apygardos Probacijos tarnyba sertifikuoti 4 programos 

vedėjai (2 – Šalčininkų m., 2 – Eišiškių m.) 2017 m. veikla vykdyta tik Šalčininkų mieste. Kovo – 

gruodžio mėn. įvyko 35 individualūs ir 38 grupiniai užsiėmimai. Programoje dalyvavo 18 žmonių, 

iš kurių 3 – pilnai pabaigė mokymus. 

11.2. Informacija smurto artimoje aplinkoje tema viešinta laikraščiuose „Šalčia“ ir „Vesti Šalči“  

bei rugpjūčio – gruodžio mėn. lauko reklaminiame stende. 

12. Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017 m. 

programos projektas „Pramogos be svaigalų“ 

12.1. 2017 m. vasario–gruodžio mėn. organizuotos veiklos, skirtos vaikams ir jaunimui: 2 blaivūs 

vakarėliai, 5 užsiėmimai tema „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, jų poveikis sveikatai“, 

naudojant aktyvius mokymo metodus, 1 užsiėmimas sveikos mitybos tema bei 16 motyvacinių 

paskaitų. Iš viso 916 dalyvių. 

 

  7. NEIGIAMI VEIKSNIAI BIURO VEIKLOJE 
 

1. Norint užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą visose ugdymo įstaigose, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistams tenka aptarnauti po 3-7 ugdymo įstaigas, neskaičiuojant ugdymo įstaigų 

skyrių, esančių kaimuose. Kuro išlaidų kompensavimui visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistams lėšos nėra numatytos. Dėl šių priežasčių sudėtinga pritraukti kvalifikacinius 

reikalavimus atitinkančius specialistus. 

2. Perteklinis veiklos planavimo ir veiklos ataskaitų skaičius. 

 

 

 

Direktorė        Janina Aikovska 

 


