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KLAIPĖDOS MIESTO 
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

VEIKLOS DEŠIMTMETIS
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MERO ŽODIS

Klaipėda – sveikas miestas, kuris rūpinasi visų miestiečių sveikata ir gerove. Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuro indėlis šioje srityje yra išskirtinai reikšmingas. Žvelgdami 
į Sveikatos biuro veiklos dešimtmetį matome, kad klaipėdiečių noras būti sveikesniems ir 
suvokimas, kaip tai svarbu, kasmet auga, o prie to neabejotinai prisideda nuoseklios 
visuomenės sveikatos specialistų pastangos. Šis kelias ne visada toks lengvas, kaip norėtųsi, tačiau 
sistemingas darbas gerinant klaipėdiečių sveikatą – svarbus žingsnis sveikesnės 
visuomenės link. 

Galime pasidžiaugti, kad Sveikatos biuras dirba išmaniai ir šiuolaikiškai, visada ieško 
visuomenei patraukliausių sveikatinimo būdų. Dėmesys skiriamas visokio amžiaus 
uostamiesčio gyventojams. Todėl kaip meras galiu būti ramus, nes tikrai žinau, jog 
turėdami tokį partnerį padarysime Klaipėdą sveikiausiu miestu. Kartais Sveikatos biuro 
specialistų idėjos, siūlymai, sprendimai atrodo net ir per drąsūs, jie entuziastingai ir, kas 
svarbiausia, išradingai siekia tikslo, o mes liekame maloniai nustebinti. 

Neabejojame, kad Sveikatos biuras yra flagmanas, kuris geriausiai žino, kaip sveikatinti klaipėdiečius, 
gerinti jų gyvenimo kokybę bei pailginti gyvenimo trukmę.
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KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
DIREKTORĖS ŽODIS

MŪSŲ VIZIJA – 

didesnis gyventojų sveikos 
gyvensenos paplitimas, 
ilgesnė gyvenimo trukmė ir 
objektyvi informacija apie 
visuomenės sveikatą.

MŪSŲ TIKSLAS – 

gerinti gyventojų sveikatą, 
siekiant sumažinti gyventojų 
sergamumą ir mirtingumą. 
Vykdyti visuomenės sveikatos 
priežiūrą Klaipėdos mieste ir 
pagal sutartis kitose 
savivaldybėse. 

Taikos pr. 76, 
LT – 93200 Klaipėda

Telefonas (8 46) 31 19 71
Elektroninis paštas 
visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

www.sveikatosbiuras.lt
Facebook: Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biuras

    MUS RASITE                                              SUSISIEKITE                                                                                       SEKITE NAUJIENAS
 

Biuras įgyvendino pro-
jektą „Pastato III aukšto 
patalpų kapitalinis 
remontas, pritaikant 
BĮ Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos 
biurui (Taikos pr. 76, 
Klaipėda)“, projekto 
kodas Nr. VP3-2.1-SAM-
11-R-31-004, pagal 2010 
m. rugsėjo 7 d. finansa-
vimo ir administravimo 
sutartį Nr. VP3-2.1-SAM-
11-R-31-004/SE-128 tarp 
LR sveikatos apsaugos 
ministerijos, VšĮ Centri-
nės projektų valdymo 
agentūros ir Klaipėdos 
miesto visuomenės 
sveikatos biuro. Projektui 
įgyvendinti buvo skirta 
1 027 481,84 Lt parama.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rug-
pjūčio 2 d. sprendimu Nr. T2-265 įsteigta biudžetinė 
įstaiga Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 
(toliau – Biuras). Oficialiai savo veiklą pradėjo vykdyti 
2008 m. gegužės 6 d.  

APIE  MUS

Apžvelgdami Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro gyvavimo laikotarpį, matome, 
kad per šį dešimtmetį ne tik mieste, bet ir mūsų įstaigoje įvyko daug konstruktyvių pokyčių. 
Tai byloja apie teisingą kryptį, kuria einame siekdami užsibrėžtų sveikatinimo tikslų.

Šiandien drąsiai galime sakyti, kad per šį veiklos dešimtmetį išgryninti pagrindiniai kriterijai, 
kuriais vadovaujamės kurdami kokybiškas ir metodikomis grindžiamas paslaugas. Nuolatos 
generuojame naujas idėjas, kurios leistų kuo efektyviau dirbti ir rūpintis miestiečių sveikata. 
Be to, į savo veiklas stengiamės įtraukti skirtingo amžiaus miestiečius ir kiekvienai grupei 
ieškome tinkamiausio ir priimtiniausio sprendimo bei priėjimo. 

Be abejonės, vadovauti šiai įstaigai yra didžiulis iššūkis ir atsakomybė prieš klaipėdiečius. 
Tačiau nuoširdus darbas kartu su vieninga iššūkių nebijančia komanda, miestiečių įvertinimas 
teikia daug daugiau džiaugsmo. Tai skatina įstaigą nuolat tobulėti, būti šiuolaikiškai ir siekti, 
kad nuoseklus darbas atneštų kuo geresnių rezultatų ateityje. 
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PAREIGYBIŲ POKYTIS PER DEŠIMTMETĮ
KLAIPĖDOS MIESTO 
VISUOMENĖS 
SVEIKATOS BIURO 
VEIKLOS KRYPTYS – 
NUO STATISTIKOS 
REZULTATŲ 
IKI GERESNĖS 
SVEIKATOS 
SIEKIMO.

6     APIE MUS

VEIKLOS 
KRYPTYS

Visuomenės 
sveikatos 
stebėsena 

(monitoringas)

Vaikų ir jaunimo 
sveikatos 

stiprinimas

Bendruomenės 
sveikatos 

stiprinimas

Visuomenės 
sveikatos 
projektai

KLAIPĖDOS MIESTO 
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO STRUKTŪRA IR VALDYMAS

DIREKTORIUS

Direktoriaus 
pavaduotojas veiklai

Direktoriaus pavaduotojas 
bendriesiems reikalams

Apskaitos 
specialistas

Ūkio dalies 
specialistas

Personalo 
specialistas

Bendruomenės 
sveikatos 

skyrius

Visuomenės sveikatos 
stebėsenos ir 

projektų skyrius

Vaikų ir jaunimo 
sveikatos 

stiprinimo skyrius

Skyriaus vedėjas Skyriaus vedėjasSkyriaus vedėjas

Visuomenės 
sveikatos 

stebėsenos 
specialistai

Visuomenės
 sveikatos 

specialistas 
atsakingas už 

projektus

Vaikų ir jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 

specialistai

Mokyklų 
visuomenės 

sveikatos 
priežiūros 

specialistai

Ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 

visuomenės 
sveikatos priežiūros 

specialistai

Visuomenės 
sveikatos 

stiprinimo 
specialistai

2008 
29,22 
pareigybės

7 pareigybės biure.

22,22 pareigybės 
32 bendrojo ugdymo 
mokyklose.

24,25 pareigybės biure

24,51 pareigybės 
32 bendrojo ugdymo, 
2 valstybinėse, 
5 privačiose, 
6 profesinėse mokyklose.

46,33 pareigybės 
51 savivaldybės 
ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje, 
9 privačiuose darželiuose.

APIE MUS  

2018 
94,09 
pareigybės

7
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TEIKIAMOS PASLAUGOS: 

ĮGYVENDINANT 
SVEIKATOS 
STIPRINIMO 
VEIKLAS PAGAL 
POVEIKIO 
SRITIS YRA 
ATLIEKAMA:

NUO 2015 M. 
ORGANIZUOJA 
IR VYKDO ŠIUOS 
PRIVALOMOJO 
MOKYMO 
KURSUS:

TEIKIA 
PASLAUGAS 
KITOSE 
SAVIVALDYBĖSE 

•  Informacijos sklaida savivaldybėje apie sveikatą ir jos išsaugojimą (informavimas).
•  Konsultavimas sveikatos stipinimo ir rizikos veiksnių kontrolės klausimais (konsultavimas).
•  Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.
•  Visuomenės sveikatos projektų rengimas ir įgyvendinimas.
•  Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) organizavimas ir vykdymas.

•   Privalomasis higienos įgūdžių mokymas.
•   Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas.
•   Asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.
 

•  Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Kretingos rajono savivaldybės gyventojams.
•  Iki 2017 m. birželio 30 d. Palangos miesto savivaldybės gyventojams.
•  Iki šiol Nerigos savivaldybės gyventojams.

PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO ASPEKTAI

Sukurta ir efektyviai 
veikianti veiklų viešinimo 

sklaida 

Nuoseklus ir intensyvus 
bendradarbiavimas įvairiuose 

sektoriuose

Kompleksinio darbo 
taikymas organizuojant ir 

vykdant veiklas

Visuomenei patrauklių 
sveikatinimo formų 

ieškojimas 

SPECIALISTŲ 
PRIORITETAS – 
padėti, konsultuoti 
ir išmokti sveikai 
gyventi kartu!

S p e c i a l i s t a i           nuolatos tobulėja 
vietiniu ir tarptau- tiniu lygmeniu or-
ganizuojamuose projektuose, mokymuose, pro-
gramose, savo veiklą nuolatos vertina pasitelk-
dami veiklos vertinimo anketas, kurias užpildo 
mankštas, paskaitas, konsultacijas ir kitas veiklas 
lankantys gyventojai. 

Biure dirba komanda, kuri speciali-
zuojasi pačiose įvairiausiose povei-
kio srityse: tinkamos mitybos ir fizi-
nio aktyvumo, psichinės sveikatos, 
užkrečiamųjų ligų, lėtinių neinfek-
cinių ligų, psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo prevencijos srityse.  

AKIMIRKOS IŠ KASDIENIO KOLEKTYVO GYVENIMO
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VAIKŲ IR JAUNIMO 
SVEIKATOS 
STIPRINIMAS 
APIMA ŠIAS 
TIKSLINES GRUPES:

Jaunimas 
nuo 14 iki 29 metų. 

Vaikai iki 2 metų. 

Ikimokyklinio 
amžiaus vaikai.

Mokyklinio 
amžiaus vaikai.

VAIKŲ 
IR JAUNIMO 
SVEIKATOS 

STIPRINIMO 
SIEKIS

REALIZUOJANTIS 
SAVO 

GALIMYBES

NETURINTIS 
ŽALINGŲ 
ĮPROČIŲ

SPORTIŠKAS

SVEIKAS

SAUGUS

VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS STIPRINIMAS
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VYKDANT MOKINIŲ 
MAITINIMO ORGANIZAVIMĄ

•  Valstybine maisto ir 
veterinarijos tarnyba.
•  Ugdymo įstaigų 
bendruomenė.

VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS STIPRINIMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POKYČIAI PER DEŠIMTMETĮ

2008 m. 2015 m. 2018 m. 

• 22,22 

pareigybės
• 32 bendrojo 
ugdymo mokyklos 

• 29,44 pareigybės
• 32 bendrojo ugdymo mokyklos, 
4 privačios mokyklos, 
6 profesinės mokyklos, 
51 savivaldybės ikimokyklinio 
ugdymo įstaiga

• 70,84 pareigybės
• 32 bendrojo ugdymo mokyklos, 
2 valstybinės mokyklos, 
5 privačios mokyklos, 
6 profesinės mokyklos, 
51 savivaldybės ikimokyklinio 
ugdymo įstaiga ir 
9 privatūs darželiai. 

PAREIGYBIŲ SKAIČIUS 
BENDROJO LAVINIMO IR 
PROFESINĖSE MOKYKLOSE: 

Nuo 2008 m. iki 2017 m. 
1 pareigybei teko 1000 vaikų 
ugdymo įstaigoje.  
Nuo 2017 m. 1 pareigybei tenka 
870 vaikų ugdymo įstaigoje.

PAREIGYBIŲ SKAIČIUS 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO 
ĮSTAIGOSE: pareigybių normatyvas 
yra patvirtintas tarybos sprendimu.

GERĖJANTYS VAIKŲ SVEIKATOS RODIKLIAI

* Vaiko sveikatos pažymėjimų (forma Nr. 027-1/a) duomenys
** „Europos jaunimas – narkomanijos prevencijos programa“ tyrimų duomenys (15–16 metų paauglių apklausa)

Nuo 2014 iki 
2017 m. 
visiškai sveikų 
ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
dalis padidėjo 
nuo 11,5 iki 
14,4 proc.*

GERINANT VAIKŲ SVEIKATĄ NUOSEKLIAI IR INTENSYVIAI 
BENDRADARBIAUJAMA ĮVAIRIUOSE SEKTORIUOSE 

Vaisių ir daržovių 
vartojimas bent 
kartą per dieną. 
2016 m. duomenys:

Klaipėda –» 44 proc.
Lietuva –» 38,6 proc.

Nuo 2017 
m. perimtas 

ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 

maitinimo 
organizavimas

Sveikatą 
stiprinančių 

mokyklų banga 
Klaipėdoje

Klaipėdos 
mieste yra 

11 ugdymo įstaigų, 
įsitraukusių 

į sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinklą

Protmūšis 
„Psichoaktyvios 

medziagos“

Švarių rankyčių šokis

„Aids“ protmūšis

Kuprinių svėrimo 
akcija vyksta 

nuo 2010 metų
Vaikų sveikatos stebėsena nuo 

2010 m. vykdyta Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos 

biuro kurtoje SB sistemoje.

Sumažėjo reguliariai 
rūkančių paauglių

2006 m.   –» 43,1 proc.
2016 m. –» 19,8 proc.

Nuo 2014 iki 2017 m. 
simptomų, pakitimų ir 
nenormalių klinikinių 
radinių turinčių ikimokyklinio 
amžiaus vaikų dalis sumažėjo 
nuo 42,9 iki 34,5 proc., turinčių 
skeleto ir raumenų sistemos 
ligų – nuo 4,8 iki 2,1 proc.*

Nuo 2013 iki 
2017 m. 
pagrindinei 
fizinio ugdymo 
grupei priskiriamų 
mokinių dalis 
padidėjo nuo 
85,7 proc. iki 
92,2 proc.*

Nuo 2006 iki 2016 m. bent 
kartą gyvenime vartojusių 
alkoholį pakito nuo 96,2 iki 
82,8 proc., bent kartą gyvenime 
vartojusių kanapes – nuo 30 iki 
19 proc., amfetaminus – nuo 11,2 
iki 2,6 proc., ekstazį – nuo 5,1 iki 3,1 
proc., uostomąsias medžiagas – 
nuo 6,25 iki 4,4 proc.**

 Nuo 2016 m. pereita prie 
vienodos Higienos instituto 

kurtos Vaikų sveikatos 
stebėsenos informacinės 

sistemos.

VYKDANT UŽKREČIAMŲJŲ 
LIGŲ PROFILAKTIKĄ IR 
KONTROLĘ

•  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centras.
•  Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras.
•  Ugdymo įstaigų 
bendruomenė.

VYKDANT SVEIKATOS STEBĖSENĄ

•  Higienos institutas.
•  Ugdymo įstaigų bendruomenė.
•  Pirminiai sveikatos priežiūros centrai.

VYKDANT PSICHOAKTYVIŲJŲ 
MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, SAUGAUS 
ELGESIO PREVENCIJĄ

•  Narkotikų, tabako ir alkoholio 
kontrolės departamentas.
•  Klaipėdos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viešosios 
tvarkos tarnybos prevencijos 
skyrius.
•  Pedagoginė psichologinė 
tarnyba.

–»

TRAUKIANT UGDYMO ĮSTAIGAS 
Į SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ 
MOKYKLŲ TINKLŲ VEIKLĄ

•  Sveikatos mokymų ir ligų 
prevencijos centras.
•  Ugdymo įstaigų bendruomenė.

Fiziškai aktyvūs vaikai. 
2016 m. duomenys:

Klaipėda  –» 12 proc. 
Lietuva –» 9 proc.

12      VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS STIPRINIMAS

Nuo 2013 m. iki 
2017 m. kuprines su 

atšvaitais nešiojančių 
1–6 kl. mokinių dalis 

išaugo nuo 
66,2 proc. iki 

80 proc.
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Individualios 
metodinės 
konsultacijos 
tėvams vaikų 
sveikatos 
klausimais.

KOMPLEKSINIS DARBAS GERINANT VAIKŲ SVEIKATĄ 

Patyčių, motyvacijos, 
ugdymo įstaigos nelankymo, 
elgesio, mokytojų ir mokinių 
tarpusavio bendravimo 
problemų sprendimas.

Siekiant kurti sveiką aplinką, 
mokytojų konsultavimas 
dėl mokinių susodinimo, 
priežiūros, vykdant ydingos 
laikysenos, skoliozės bei regos 
prevenciją mokykloje.

Skatinant sveiką mitybą 
bei formuojant sveikos 
mitybos įgūdžius, prižiūrimas 
mokinių maitinimo 
organizavimas, remiantis 
Pasaulio sveikatos 
organizacijos rekomendacijomis. 

Visuomenės sveikatos 
specialisto darbas su ugdymo 
įstaigos bendruomene.

Nuolat bendradarbiaujama 
su kūno kultūros mokytojais, 
organizuojami mokymai ir 
seminarai.

Korekcinės mankštos 
vaikams.

Nuo 2017 m. organizuojama ir vykdoma ikimokyklinio ugdymo įstaigų maitinimo 
priežiūra. Biure dirbantys dietistai atsakingi už perspektyvinių valgiaraščių parengimą, 
jų suderinimą, technologinių kortelių parengimą, visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistų konsultavimą maitinimo organizavimo klausimais. 

Valgiaraščiuose padidintos daržovių pasirinkimo galimybės, sumažintas cukraus kiekis, 
atsisakyta padažų, balta duona keičiama į ruginę.

Formuojant tinkamą vaikų mitybą yra svarbu ne tik pakeisti valgiaraščius įstaigoje, 
bet ir nuolat bendradarbiauti su tėvais, įstaigos darbuotojais ir juos šviesti tinkamos 
mitybos klausimais. Atsižvelgiant į staigius mitybos pokyčius ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose, siekiant, kad rezultatai būtų kuo geresni, buvo sugalvota organizuoti maisto 
degustacijas.

KOMPLEKSINIO DARBO TAIKYMAS ORGANIZUOJANT IR VYKDANT VEIKLAS UGDYMO ĮSTAIGOSE

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS TAIKANT KOMPLEKSINĮ DARBĄ – individualus mokyklų prioritetinių sričių 
sveikatos srityje identifikavimas. Pavyzdžiui, Klaipėdos S. Dacho progimnazija savo iniciatyva nusistatė 
prioritetinę probleminę sveikatos sritį ir pagal algoritmą („Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir 
nutukimu, mažinimo algoritmas“) įgyvendino problemos sprendimo priemones: 

•  Surinkta tikslinė jaunuolių grupė, kuriai reikalinga pagalba; 
•  Su šia grupe dirbo specialistų komanda: kūno kultūros mokytojas, mokyklos visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas, JPSPP koordinatorius, VSB dietistas, psichologas, fizinio aktyvumo 
specialistas. 
•  Pasiekti rezultatai: dalyvių motyvacija, išsikeltų programos dalyvių tikslų pasiekimas, dalyvavimas 
tęstinėse sveikatinimo veiklose ir kitų ugdymo įstaigų susidomėjimas šiuo darbo modeliu ir 
įsitraukimas.
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Visuomenės 
sveikatos 
specialisto 
darbas su 
ugdymo 
įstaigos 
bendruomene.

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTUI, 
DIRBANČIAM UGDYMO ĮSTAIGOJE, PRIVALU MOKĖTI:

•  analizuoti bei vertinti ugdymo įstaigos bendruomenės 
sveikatai įtaką darančius veiksnius; 
•  paaiškinti ne tik pedagogams, mokiniams, bet ir tėvams 
sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei išmokyti juos 
taikyti praktiškai;
•  matant tam tikras su vaikų sveikata ar elgesiu susijusias 
problemas, ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitais 
specialistais ir suteikti kompleksišką pagalbą.

PROBLEMA
(pvz., antsvoris, psichoaktyviųjų 

medžiagų vaartojimas, 
savižala ar kt.)

Švietimo skyrius
Visuomenės sveikatos 
specialistas

Psichologas

Kūno kultūros 
pedagogas

Socialinis 
pedagogas

Tėvai

Kiti pedagogai, ugdymo 
įstaigos administracija

  VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS STIPRINIMAS  15
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PATRAUKLIŲ SVEIKATINIMO FORMŲ IEŠKOJIMAS

KELETAS GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ:

Nuo 2006 metų 
organizuotas konkursas 

„Sveikiausia klasė“ 
išaugo ir tapo 

„Klaipėdos sveikiausia 
mokykla“.  

Siekiant skatinti 
moksleivių fizinį 

aktyvumą 
organizuojamas 

konkursas 
„Judriausia klasė“. 

„Jaunuoli, judėk 
sveikatos ritmu“ 

profesinių mokyklų 
bendruomenei 

organizuojamos  
varžybos.

16      VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS STIPRINIMAS

Stiprinant moksleivių 
atsakomybės jausmą 

2013 metais ir 2015 m. 
Klaipėdos  ugdymo  
įstaigose ir jaunimo 

organizacijose  buvo 
atliekami  narkotinių 
medžiagų aptikimo 

aplinkoje tyrimai. 

Nuo 2010 m. 
organizuota Tėvelių 

mokykla išaugo ir 2017 m. 
tapo Sveikos šeimos 

akademija, kurioje 
pamokas gali lankyti 

besilaukiančios 
ir vaikus iki 2 m. 

auginančios šeimos.

  VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS STIPRINIMAS  17



18 19

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS

NUOSEKLUS IR INTENSYVUS BENDRADARBIAVIMAS STIPRINANT 
BENDRUOMENĖS SVEIKATĄ ĮVAIRIUOSE SEKTORIUOSE

Aktyvinant gyventojų įsitraukimą į sveikatinimo veiklas, 
tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra puiki priemonė sudominti 
ir pritraukti iš pirmo žvilgsnio sunkiai pasiekiamas tikslines grupes, 
pavyzdžiui, darbingo amžiaus žmones, neįgaliuosius, pirminių 
sveikatos priežiūros centrų klientus ir t. t. 
Bendradarbiaujant įstaigoms yra organizuojami bendri renginiai, 
sėkmingai vykdoma atvejo vadyba, nuolatos ieškoma naujovių.

136  
bendra-
darbiavimo 
sutartys

VEIKLŲ PAVYZDŽIAI:
 
•  Mankštos darbo vietoje.
•  Šiaurietiškojo ėjimo mokymai.
•  Seminarai. 
•  Konferencijos. 

Ugdymo
 įstaigos Asociacijos Uždarosios akcinės 

bendrovės, PSPC
Viešosios 
įstaigos

Biudžetinės 
įstaigos

Draugijos, 
klubai Bendrijos Labdaros ir 

paramos fondai
Religinės 

organizacijos Kita

•  Kvalifikacijos kėlimo mokymai.
•  Paskaitos.
•  Kūno kompozicijos ir fizinio pajėgumo testavimas.
•  Kt.
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KOMPLEKSIŠKUMAS – 
NEATSIEJAMAS 
ĮRANKIS NUO 
SĖKMINGOS 
VISUOMENĖS 
SVEIKATOS 
SPECIALISTO 
VEIKLOS, 
YPAČ 
ĮGYVENDINANT 
ĮVAIRIAS 
PROGRAMAS 
IR KONKURSUS.

EFEKTYVUS KOMPLEKSINIO DARBO TAIKYMAS ORGANIZUOJANT IR VYKDANT VEIKLAS

Kompleksinė širdies ir kraujagyslių 
ligų bei cukrinio diabeto rizikos grupės 
asmenų sveikatos stiprinimo programa. 
Pagrindinis tikslas – 
efektyviau stiprinti rizikos grupės 
asmenų sveikatą, supažindinant juos su 
širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio 
diabeto rizikos veiksniais, sveikos 
gyvensenos principais bei mokant keisti 
gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti 
sveikatai palankią mitybą bei fizinį 
aktyvumą. Programoje veiklas veda ir 
konsultuoja šeimos gydytojas, 
psichologas, fizinio aktyvumo 
specialistas bei dietistas. Programos 
trukmė 12 mėn. 

PROGRAMOS ETAPAI:

Konkursas „Judriausia įmonė“ – 
tai tęstinė veikla, išaugusi iš 
konkurso „Sveikiausia įmonė“. 
Šio konkurso metu visuomenės 
sveikatos specialistai skatina 
įmonių vadovus daugiau dėmesio 
kreipti į darbuotojų sveikatą, o ir 
pačius darbuotojus labiau rūpintis 
savimi darbo vietoje. Konkurso 
pabaigoje yra renkama aktyviausia 
įmonė tais metais, taip paskatinant 
ir kitas įstaigas įsitraukti į judrių 
įstaigų tinklą.

Programa „Sveikos gyvensenos 
klubas“ taip pat remiasi 
kompleksiškumu. Klubo lankytojai 
sužino daug naudingų dalykų 
skirtingomis sveikatos temomis, 
konsultuojasi su visuomenės 
sveikatos specialistais, dietistais, 
psichologu, fizinio aktyvumo 
specialistais ir siekia savo išsikeltų 
tikslų jausdami profesionalią paramą 
ir pagalbą.

VISUOMENEI PATRAUKLIŲ SVEIKATINIMO FORMŲ IEŠKOJIMAS

SIEKIANT 
PRITRAUKTI 
KUO DAUGIAU 
IR SKIRTINGŲ 
TIKSLINIŲ 
GRUPIŲ, 
NUOLATOS 
ATSIŽVELGIAMA 
Į SKIRTINGUS JŲ 
POREIKIUS

UOSTAMIESČIO 
GYVENTOJAI 

TURI GALIMYBĘ 
RINKTIS 

JIEMS PATOGŲ 
LAIKĄ IR VIETĄ

Darbingo amžiaus žmonės visada laukiami vakariniu 
laiku vykstančiose veiklose.

Kitos tikslinės grupės, kurioms nėra labai svarbus laikas, 
gali atvykti į ryte arba dieną vykstančias veiklas. 

Efektyviai išnaudojamos turimos erdvės. 
Įvairios treniruotės, paskaitos vyksta Biure, kitose įstaigose pagal susitarimą ir, žinoma, lauke, 
pajūryje, parkuose ir miškuose. 
Šiaurietiškojo ėjimo žygiai, senjorų vaikščiojimo grupės po atviru dangumi, akcijos „Saugus poilsis 
pajūryje“ metu specialistų teikiamos konsultacijos poilsiautojams jau seniai pamėgtos klaipėdiečių 
ir miesto svečių. 

VISUOMENĖS PASITENKINIMAS 
ORGANIZUOJAMŲ VEIKLŲ 

LAIKU IR VIETA

Konsultacijos 
pas šeimos 
gydytoją

20      BENDRUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS

Sveikatos 
būklės 
rodiklių

Registracija į 
paskaitą ir 
individualias 
konsultacijas 
visuomenės 
sveikatos

Tęstiniai 
apsilankymai 
pas 
specialistus 
visuomenės 
sveikatos

BENDRUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS

Respondentų pasitenkinimas mokymų/mankštų laiku
Respondentų pasitenkinimas mokymų/mankštų vieta

100 %

0 %

50 %

Taip Iš dalies Ne

87,84
85,86 2,93

9,37
6,2

4,77 3,03
0
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KLAIPĖDA – SVEIKAS MIESTAS

SVEIKŲ MIESTŲ ASOCIACIJA VIENIJA:

•  daugiau nei 1200 miestų;
•  30 valstybių;
•  daugiau nei 20 Baltijos regiono miestų.

1988 m. 
Įkurtas sveikų 
miestų tinklas 
kaip Pasaulio 
sveikatos 
organizacijos 
(PSO) palaikoma 
iniciatyva.

2011 m. 
Klaipėda 
oficialiai tapo 
pirmuoju šio 
tinklo nariu 
Lietuvoje. 

Klaipėdos miestui tapus 
Sveikų miestų tinklo nariu 
atsirado daugiau galimybių:

•  remtis Europos miestų gerąja 
patirtimi ir žiniomis visuomenės 
sveikatos srityje; 
•  dalyvauti bendruose 
projektuose, ypač 
finansuojamuose Europos 
sanglaudos fondų, kuriems 
reikalingi partneriai iš ES šalių. 
Bendri projektai – iš esmės 
pagrindinė bendradarbiavimo 
forma su kitais Sveikų miestų 
tinklo nariais, ypač Baltijos 
regiono sveikų miestų asociacija; 
•  buvimas Sveikų miestų 
organizacijos nariu taip pat 
didina Klaipėdos 
žinomumą Europos miestų 
kontekste.  

SVEIKŲ MIESTŲ TINKLO 
SUTEIKIAMOS NAUJOS 
GALIMYBĖS
NUOSEKLUS IR INTENSYVUS 
BENDRADARBIAVIMAS 
ĮVAIRIUOSE SEKTORIUOSE

Higienos institutu (tyrimų organizavimas ir vykdymas, vaikų 
sveikatos stebėsenos sritis)

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS 
SVEIKATOS BIURAS BENDRADARBIAUJA SU

Klaipėdos valstybine kolegija (organizuojamos ekskursijos 
dviračiais po lankytinas Klaipėdos miesto erdves)

Socialiniais darbuotojais (organizuojami mokymai socialiniams 
darbuotojams dėl streso valdymo ir emocijų savireguliacijos, 

sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, taisyklingos mitybos įgūdžių)

Klaipėdos miesto ugdymo įstaigomis (konkursas „Sveikiausia 
mokykla“, mokinių apklausų organizavimas)

Klaipėdos keleiviniu transportu (organizuojami streso ir 
konfliktų valdymo mokymai autobusų vairuotojams)

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities 
organizacija (konkurso architektams „Projekto idėja sveikam 

miestui“ organizavimas)

Klaipėdos miesto viešojo maitinimo įstaigomis (kavinės, barai 
ir restoranai), savo valgiaraščiuose siūlantys sveikatai palankesnių 

patiekalų, o už sveikuoliškas idėjas apdovanojami specialia 
graviruota lentele „Mes kuriame sveiką miestą!“

Klaipėdos miesto pirminiais asmens sveikatos priežiūros 
centrais, ligoninėmis

Nevyriausybinėmis organizacijomis
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SVEIKO MIESTO RODIKLIAI, KURIE YRA ĮTRAUKTI Į KLAIPĖDOS MIESTO STRATEGINĮ PLANĄ

Sveikata Sveikatos paslaugos
Gyvenamosios aplinkos 

kokybė
• Mirtingumo rodikliai
• Pagrindinių mirties  
priežasčių rodikliai
• Kūdikių ir vaikų sveikatos 
rodikliai

• Miestiečių sveikatinimo priemonių 
rodikliai
• Dalyvavimas skiepų ir 
prevencinėse programose
• Sveikatos paslaugų prieinamumas
• Savivaldybės tarybos dėmesys 
sveikatai

• Gyvenamosios aplinkos kokybė
• Oro užterštumas
• Triukšmas
• Vandens kokybė (geriamojo vandens)
• Nuotekų šalinimas
• Namų ūkio atliekų tvarkymas
• Žalieji plotai
• Apleistos pramonės teritorijos
• Sportas ir laisvalaikis
• Darnaus judumo rodikliai

Socioekonominiai 
veiksniai

• Demografinės charakteristikos
• Ekonominės charakteristikos 
• Švietimas 
• Skurdas
• Žalingi įpročiai
• Gimstamumas

AR TOLI ESAME 
NUO IŠSIKELTŲ TIKSLŲ?

Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos (LSS) 
įgyvendinimo Klaipėdos mieste vertinimas.

PASIEKTI LSS RODIKLIAI:

•  Mirtingumas dėl savižudybių 100 000 gyventojų 
(2016 m. Klaipėda – 18,3; Lietuva – 28,7; 2020 m. 
LSS siekinys – 19,5)
•  Kūdikių mirtingumas 1 000 gyvų gimusių kūdikių 
(2016 m. Klaipėda – 2,2; Lietuva – 4,5; 2020 m. 
LSS siekinys – 3,7)
•  Šeimos gydytojų skaičius 10 000 gyventojų (2016 m. 
Klaipėda – 7,4; Lietuva – 7,3; 2020 m. LSS siekinys – 7)
•  Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius 
(2016 m. Klaipėda – 2,1; Lietuva – 2,1; 2020 m. LSS siekinys – 2)

SIEKIS 
UŽTIKRINTI 
AUKŠTĄ 
VISUOMENĖS 
SVEIKATOS 
PASLAUGŲ 
LYGĮ

Ieškome galimybių bendradarbiauti 
ir dalyvauti naujuose projektuose, 
kurių metu yra įdiegiami nauji, 
išradingi ir pažangūs sprendimai, 
pritraukiamos papildomos lėšos ir 
galimybės plėsti savo veiklas, didinti 
jų kokybę, metodinę bazę ir gerinti 
infrastruktūrą.

TARPTAUTINIO 
LYGIO PROJEKTAI:

•  Su PSO, SAM, Škotijos St. Andruso universiteto 
Visuomenės sveikatos mokykla, Škotijos 
nacionaliniu smurto skyriumi ir 4 valstybėmis 
projektas „Smurto prevencijos politikos kūrimas“.
•  Baltijos jūros regiono bendruomenių jaunimo 
alkoholio ir narkotikų prevencija (ADPY projektas).
•  Programos URBACT II projektas „Sveikas 
senėjimas“ (pareiškėja – Udinė, Italija).    
•  Projektas „Geresnei sveikatai“ (pareiškėja – Baltijos 
regiono sveikų miestų asociacija (Turku, Suomija).
•  Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų 
(JPSPP) teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto 
savivaldybėje. 

Projektų metu yra generuojamos ir įgyvendinamos naujos 
idėjos, dalijamasi gerąja patirtimi ir perimama kitų šalių 
geroji praktika. 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, 
įgyvendindamas įvairius projektus, dalyvaudamas 
tarptautiniuose projektuose gali pasidžiaugti ne vienu 
sėkmingai įdiegtu gerosios praktikos pavyzdžiu.

 Įgyvendinant sveiko senėjimo projektą „URBACT“ 

5

•  SAM programa 
„Sveikatos 
raštingumas 
vyresniame 
amžiuje“.

1

NACIONALINIO 
LYGIO PROJEKTAS:

•  Su 7 biurais „Visuomenės 
sveikatos priežiūros 
specialistų kvalifikacijos 
kėlimas“.
•  Projektinis pasiūlymas 
pagal priemonę 
Nr. 05.6.1-APVA-V-021 
„Aplinkos oro kokybės 
gerinimas“ – Visuomenės 
informavimo apie aplinkos 
oro kokybės gerinimą 
priemonių planas. 

2 3

SAVIVALDYBĖS 
LYGIO PROJEKTAI:

REGIONINIO 
LYGIO PROJEKTAI:

•  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi programa „Socialinių darbuotojų 
padėjėjų profesinės kompetencijos tobulinimo 
programa“.
•  Patalpų renovacija „Pastato III aukšto patalpų 
kapitalinis remontas, pritaikant BĮ Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biurui 
(Taikos pr. 76, Klaipėda)“.
•  Su Klaipėdos universitetu „Klaipėdos regiono 
vietinės valdžios administracinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo sveikatos srityje gebėjimų 
stiprinimas“.

uostamiestyje pradėtos organizuoti senjorų vaikščiojimo 
grupės. 

Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų 
(toliau – JPSPP) modelio diegimas Klaipėdos mieste“ metu 
ne tik adaptuoti algoritmai, įkurtas JPSPP koordinacinis 
centras, kur konsultuojamas jaunimas, bet ir pradėta 
įgyvendinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo 
programa jaunimui. 

KLAIPĖDA – SVEIKAS MIESTAS
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EFEKTYVUS KOMPLEKSINIO DARBO TAIKYMAS ORGANIZUOJANT IR VYKDANT VEIKLAS

26       KLAIPĖDA – SVEIKAS MIESTAS

KLAIPĖDOS MIESTO 
PRIKLAUSYMAS 

SVEIKŲ MIESTŲ TINKLUI 
SUTEIKIA 

GALIMYBIŲ ĮSITRAUKTI Į 
TARPTAUTINIUS TYRIMUS 

BEI PROJEKTUS

Tarptautinės organizacijos 
„Europos miestai prieš narko-

tikus“ (ECAD) projektas „EU-
ROPOS JAUNIMAS – NARKOMANI-

JOS PREVENCIJOS PROGRAMA“ 
(2006–2016 m.). Tikslas – ištirti 

socialinės aplinkos poveikį 
15–16 metų amžiaus paaug-

liams, sužinoti jų požiūrį į 
psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimą.

PROJEKTAS 
„GERESNEI SVEIKATAI“ 

(2017–2018 m.). Tikslas – 
ištirti, kaip Baltijos jūros 
regiono šalyse praktiškai 
įgyvendinami strategijos 

„Sveikata visose politikose“ 
tarpsektorinio 

bendradarbiavimo principai 
savivaldybės lygiu.

JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ (JPSPP) TEIKIMO 
MODELIO DIEGIMAS KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖJE (nuo 2015 m.). Tikslas – 
sukurti vieningą, kompleksinį, koordinuotą 
ir jaunimo sveikatos poreikiams pritaikytą 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
modelį. Siekiama pagerinti visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumą bei kokybę, stiprinti 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą, jauni 
žmonės skatinami rinktis sveikesnį 

gyvenimo būdą.

BALTIJOS JŪROS REGIONO 
BENDRUOMENIŲ JAUNIMO 

ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ PREVENCIJA 
(ADPY) (2012–2013 m.). 

Tikslas – ištirti psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo 

paplitimą tarp 15–16 metų 
amžiaus mokinių 
Klaipėdos mieste.

PROGRAMOS URBACT II 
PROJEKTAS „SVEIKAS SENĖJIMAS“ 

(2014–2015 m.). Tikslas – atrasti 
naujų galimybių ir pritaikyti užsienio 
šalių patirtį sveiko senėjimo srityje. 

Bendradarbiaujant su Klaipėdos 
universiteto mokslininkais 

parengtas „Amžiaus žemėlapis“, 
organizuotos 

senjorų vaikščiojimo 
grupės.
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SUKURTA EFEKTYVIAI VEIKIANTI VIEŠINIMO SKLAIDA

VISUOMENĖS ŽINIOS APIE BIURO VYKDOMAS VEIKLAS

Žino iš dalies

29 %

Žino

65 %

Nežino

6 %

SIEKIANT PRITRAUKTI KUO DAUGIAU 
ĮVAIRIŲ TIKSLINIŲ GRUPIŲ Į
SVEIKATINIMO VEIKLAS, SVARBI 
GERAI IŠVYSTYTA VIEŠINIMO 
PLATFORMA, KURI REPREZENTUOJA 
ĮSTAIGOS VEIKLĄ.

KOKIAS INFORMACIJOS SKLAIDOS 
PRIEMONES NAUDOJA BIURAS?

•  INTERNETINIŲ SVETAINIŲ: 
WWW.SVEIKATOSBIURAS.LT IR 
WWW.KLAIPEDA-SVEIKASMIESTAS.LT  
ADMINISTRAVIMAS.
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•  ĮVAIRI DALOMOJI MEDŽIAGA (SKRAJUTĖS, LANK-
STINUKAI, PLAKATAI IR T. T.). 

•  DALYVAVIMAS ĮVAIRIUOSE RENGINIUOSE IR 
VIETINIUOSE BEI TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE 
PRISTATANT ĮSTAIGOS VEIKLĄ. KLAIPĖDOS 
MIESTO ATSTOVAVIMAS KASMETINĖSE SVEIKŲ 
MIESTŲ TINKLO KONFERENCIJOSE.

30      SUKURTA EFEKTYVIAI VEIKIANTI VIEŠINIMO SKLAIDA

•  SOCIALINIO TINKLO „FACEBOOK“ 
PASKYROS KASDIENIS ADMINISTRAVIMAS.

•  KASMĖNESINIS NAUJIENLAIŠKIS APIE ĮVYKUSIAS 
IR PLANUOJAMAS VYKDYTI VEIKLAS.

•  MOBILIOSIOS 
PROGRAMĖLĖS 
„MAN RŪPI“ SUKŪRIMAS IR 
NAUDOJIMAS, SIEKIANT 
SKLEISTI INFORMACIJĄ 
APIE SVEIKATĄ IR ĮVAIRIUS 
SVEIKATINIMO 
RENGINIUS DAR 
INOVATYVIAU 
IR PATRAUKLIAU.

•  AKTUALIOS INFORMACIJOS VIEŠINIMAS 
UGDYMO ĮSTAIGŲ INTERNETINIAME 
PUSLAPYJE, SVEIKATOS SKILTIS

•  REPREZENTACINIŲ SVEIKO MIESTO 
PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS.

•  KIEKVIENĄ MĖNESĮ LEIDŽIAMAS 
NEMOKAMŲ VEIKLŲ KALENDORIUS 
„IR KŪNUI, IR SIELAI“

  SUKURTA EFEKTYVIAI VEIKIANTI VIEŠINIMO SKLAIDA  31
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Daugiau informacijos:

 Taikos pr. 76, Klaipėda. Tel./faks. (8 46) 234796. El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
„Facebook“: https://www.facebook.com/biuras
www.sveikatosbiuras.lt

Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimimo 
specialiosios programos.

GYVENTOJŲ KOMENTARAI

„Paskaitos būsimiems tėveliams labai naudingos. Informaciją apie užsiėmimus suteikė mano šeimos gydy-toja, labai džiaugiuosi, kad sudalyvavome, buvo tikrai verta. Rekomenduosiu savo draugėms“.              Renata

„Konkurso „Klaipėdos sveikiausia 

mokykla“ uždarymas ir smagios 

sporto šventės akimirkos į sūkurį 

įtraukė ne tik dalyvius, bet ir 

sirgalius, suartino skirtingo 

amžiaus ir pajėgumo mokinius. 

Buvo labai linksma!“ 
                                           Mokytoja

„Baigiamasis „Judriausios 
klasės“ etapas suteikė daug 
puikių emocijų, daug šypsenų 
ir dar daugiau ryžto!

„Džiaugdamiesi pavasariu, 
grynu oru bei saule smagiai 
pasimankštinome šokio ritmu ir 
iš balionų sudarėme Lietuvos 
trispalvę bangą. Mes ne tik 
puikiai praleidome laiką, bet ir 
buvome apdovanoti padėkomis.“ 
                                              Mokinė

„Labai smagu, kad Klaipėdoje 
vyksta įvairios mankštos. To 
labai reikia mums, vyresniems 
žmonėms, nes turime galimybę 
susiburti ne tik pasimankštinti, 
bet ir pabendrauti, susipažinti 
su naujais žmonėmis.“ 

Kalanetikos treniruotės dalyvės 
atsiliepimas

„Jūsų organizuojamos 
mankštos „pastatė“ mane ant 
kojų, atsirado noras gyventi.“

 ŠKL mankštų dalyvės  atsiliepimas

„Programa labai patiko. Pradėjus 
naudotis patarimais tikrai 
pastebėjau gerų pasikeitimų savyje. 
Jei kažkas nepavyksta, neteisiu 
savęs iškart, nes čia išmokau, kad 
svarbiausia stengtis kažką daryti 
ir nenuleisti rankų. Merginos labai 
draugiškos, buvo malonu bendrauti 
ir klausyti jų. Ačiū Jums!“
                                                 Ieva, 15 m.

„Man labiausiai naudinga paskaita 
buvo apie motyvaciją, tikslų 
siekimą bei mitybos reguliavimą. 
Pati programa labai naudinga, 
buvo pateikta užtektinai informaci-
jos apie tai, kaip pradėti keisti 
gyvenimo įpročius. Programos 
metu pradėjau sportuoti ir tai 
darau iki šiol.“               Emilija, 16 m.


