
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEKATOS BIURAS

Planas 

(pusmečio/ 

metų)

Įvykdymas Įvykdymo 

procentas

1 3 4 5 6 7

1.1.1. Asmenų, baigusių programą, skaičius 

(proc.) 

I-IV ket. 15 18/86 120

1.2.1. Suteiktų priklausomybės konsultanto 

paslaugų skaičius

II-IV ket. 75 76 101

1.2.2. Asmenų, gavusių priklausomybių 

konsultavimo paslaugas, skaičius 

II-IV ket. - 104 -

1.3.1. Įmonių kuriose įvykdyti psichikos 

sveikatos stiprinimui skirti mokymai,  

skaičius (vnt.)

II-IV ket. - - -

1.3.2. Dalyvavusių darbuotojų psichikos 

sveikatos stiprinimo mokymuose skaičius 

(vnt.)

II-IV ket. - - -

1.3.3. Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, 

žinių psichikos sveikatos srityje gerėjimas 

(proc. punktai)

II-IV ket. - - -

1.4.1. Mokyklų, kuriose įgyvendinta 

priemonė, dalis (proc.)

III-IV ket. - - -

1.4.2. Mokyklos bendruomenės narių žinių 

psichikos sveikatos srityje gerėjimas (proc. 

punktai)

III-IV ket. - - -

1.4.3. Parengtų rekomendacijų, skirtų spręsti 

aktualias psichikos sveikatos problemas 

mokyklose, skaičius (vnt.)

III-IV ket. - - -

1.1.1. Mokyklų, įgyvendinusių 

rekomendacijas / priemones dėl „švediško 

stalo“ diegimo, mažinant maisto švaistymą, 

dalis (proc.)

II-IV ket. - - -

1.2.1. Naujai įsijungusių į Sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklą mokyklų skaičius 

(vnt.) 

I-IV ket. 0 1 -

1.2.2. Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle 

dalyvaujančių mokyklų skaičius (vnt.) / 

(proc.)

I-IV ket. 4/16 5/19 125

1.2.3. Įgyvendinusių priemonę "Aktyvi 

mokykla" mokyklų skaičius (vnt.) 

III-IVketv. - - -

II PRIORITETAS. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas

1.3. Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių 

darbuotojams

1.2. Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra /  priemonės "Aktyvi 

mokykla" įgyvendinančių mokyklų plėtra

 Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2019 m. ataskaita (pusmečio)

1.1. Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems 

psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis 

jaunuoliams, vykdymas 

I PRIORITETAS. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas

LR SAM strateginio veiklos plano priemonės pavadinimas / visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijos pavadinimas

Veiklos kryptys Veiklos vertinimo kriterijai Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

įgyvendinimo 

terminas

2

1.Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių 

savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą 

(LRV prioritetas)  (01-01-05) / funkcija – visuomenės sveikatos stiprinimas

1.2. Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse 

organizavimas

1. Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose (01-

01-04) / funkcija - mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

1.1. Sveikos mitybos organizavimo tobulinimas ir maisto švaistymo 

mažinimas 

Vertinimo kriterijų  reikšmės

1.4. Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje 

stiprinimas - mokymų / supervizijų organizavimas mokyklos 

bendruomenių komandoms



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEKATOS BIURAS

Planas 

(pusmečio/ 

metų)

Įvykdymas Įvykdymo 

procentas

1 3 4 5 6 7

LR SAM strateginio veiklos plano priemonės pavadinimas / visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijos pavadinimas

Veiklos kryptys Veiklos vertinimo kriterijai Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

įgyvendinimo 

terminas

2

Vertinimo kriterijų  reikšmės

1.3.1. Mokinių, dalyvavusių grupiniuose 

užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

I-IV ket. 500 1556 311

1.3.2. Mokinių dalyvavusių grupiniuose 

užsiėmimuose, žinių gerėjimas (proc.)

I-IV ket. - - -

2.1.1. Sveikos mitybos grupinių užsiėmimų 

skaičius (vnt.)

I-IV ketv. 8 13 163

2.1.2. Bendras sveikos mitybos grupiniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių asmenų  skaičius 

(vnt.)

I-IV ketv. 250 330 132

2.1.3.Gyventojų sveikos mitybos žinių 

gerėjimas (proc.)

I-IV ketv. - - -

2.2.1. Organizuotų sveikos mitybos ir sveiko 

maisto gaminimo mokymų tikslinei 

 pedagogų grupei skaičius (vnt.) / 

dalyvavusių mokymuose pedagogų skaičius 

(vnt.), / ugdymo įstaigų  dalis (proc.)

III-IV ket. - - -

2.2.2. Organizuotų sveikos mitybos ir sveiko 

maisto gaminimo mokymų mokinių tėvams 

skaičius (vnt.) / dalyvavusių mokymuose  

tėvų skaičius (vnt.),/ ugdymo įstaigų, kuriose 

vyko mokymai,  dalis (proc.)

III-IV ket. - - -

2.2.3. Organizuotų sveikos mitybos mokymų 

virėjams ugdymo įstaigose skaičius (vnt.) / 

dalyvavusių mokymuose virėjų skaičius 

(vnt.), / ugdymo įstaigų dalis (proc.) 

III-IV ket. - - -

2.3.1.Grupiniuose užsiėmimuose dalyvavusių 

asmenų  skaičius (vnt.)

I-IV ketv. 1000 2556 256

2.3.2.Reguliarių praktinių grupinių 

užsiėmimų  skaičius (vnt.)

I-IV ketv. 5 6 120

2.3.3.Gyventojų fizinio aktyvumo žinių 

gerėjimas (proc.)

I-IV ketv. - - -

2.4.1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų, kurios siuntė asmenis į sveikatos 

stiprinimo programą, skaičius (vnt.) / dalis 

(proc.)

I-IV ketv. -

2.4.2. Asmenų, šeimos gydytojų nukreiptų 

dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje, 

skaičius (vnt.)

I-IV ketv. -

2.4.3. Asmenų, baigusių sveikatos stiprinimo 

programą, skaičius (vnt.)

I-IV ketv. -

2. Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną savivaldybėse (01-01-07) / funkcija – visuomenės sveikatos 

stiprinimas

2.1. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas, daržovių 

vartojimo skatinimas

2.2. Sveikos mitybos  ir sveiko maisto gaminimo mokymų 

organizavimas tikslinėms grupėms 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybės asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos/ 

šeimos gydytojai neteikia 

duomenų Biurui, apie asmenis 

norinčius dalyvauti sveikatos 

stiprinimo programoje

2.3. Gyventojų  fizinio aktyvumo skatinimas

2.4. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių 

asmenų sveikatos stiprinimas

Programa pradėta vykdyti 

2019 m. kovo mėn.

1.3.Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms 

medžiagoms didinimas

1. Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose (01-

01-04) / funkcija - mokinių visuomenės sveikatos priežiūra



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEKATOS BIURAS

Planas 

(pusmečio/ 

metų)

Įvykdymas Įvykdymo 

procentas

1 3 4 5 6 7

LR SAM strateginio veiklos plano priemonės pavadinimas / visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijos pavadinimas

Veiklos kryptys Veiklos vertinimo kriterijai Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

įgyvendinimo 

terminas

2

Vertinimo kriterijų  reikšmės

2.4.4. Asmenų,  savanoriškai dalyvavusių be 

gydytojo siuntimo sveikatos stiprinimo 

programoje, skaičius (vnt.)

I-IV ketv. 6 (programa 

pradėta vykdyti 

2019 m. kovo 

mėn.)

13 (programa 

pradėta vykdyti 

2019 m. kovo 

mėn.)

217

2.5.1. Asmenų, dalyvavusių grupiniuose 

užsiėmimuose, skirtuose didinti jų supratimą 

apie mikroorganizmų atsparumo 

antimikrobinėmis medžiagomis problemą, 

skaičius (vnt.) (išskyrus tikslinę grupę -  

mokinius, nurodytą 1.3.1. p.) 

I-IV ketv. 20 20 100

2.5.2. Asmenų, dalyvavusių grupiniuose 

užsiėmimuose, žinių gerėjimas (proc.)

I-IV ketv. - - -

2.6.1. Mokinių, dalyvavusių burnos higienos 

grupiniuose užsiėmimuose, skaičius (vnt.) 

I-IV ket. 1000 2238 (sumaišėm 

turi būti 2976)
224

2.6.2.  Asmenų, dalyvavusių burnos higienos 

grupiniuose užsiėmimuose, skaičius (vnt.). 

(Išskyrus tikslinę grupę -  mokinius, 

nurodytą 2.6.1 p .) 

I-IV ket. - 199

3. Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną savivaldybėse (01-01-07) / funkcija – visuomenės sveikatos stebėsena

3.1.1. Tyrimo ataskaitos  pateikimas SMLPC 

(proc.)

III-IV ket. - - -

1. Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose (01-

01-04) / funkcija - mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

1.1.1. Apmokytų savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro specialistų skaičius (vnt.) / 

 (proc.)

I-IV ketv. 5/50 10/100 200

2. Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną savivaldybėse (01-01-07) / funkcija – visuomenės sveikatos 

stiprinimas

2.1.1. Apmokytų savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro darbuotojų  skaičius (vnt.) / 

 (proc.)

I-IV ketv. 2/50 4/100 200

1. Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose (01-

01-04) / funkcija - mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

1.1.1. Informavimo veiksmų  skaičius* (vnt.) I-IV ket. 30 450 1500

2. Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną savivaldybėse (01-01-07) / funkcija – visuomenės sveikatos 

stiprinimas

2.1.1. Informavimo veiksmų  skaičius* (vnt.) I-V ketv. 15 252 1680

Direktorė Laura Sadauskienė

2.6. Burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse

2.5.Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms 

medžiagoms didinimas

3.1. Lietuvos suaugusių gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir fizinio 

aktyvumo įpročių tyrimas

2.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 

stiprinimo veiklos viešinimas

2.4. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių 

asmenų sveikatos stiprinimas

IV PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų veiklos viešinimas

1.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklos viešinimas

*Informavimo veiksmas, tai žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija (interviu, pasisakymas televizijos ir radijo laidose, straipsnis, paskaita, pranešimas, stendas, atmintinė ir kt. leidiniai), skirta plačiajai visuomenei ar tikslinei gyventojų grupei, pateikiama seminarų, 

konferencijų, susirinkimų, pamokų metu, transliuojama per televiziją ar radiją, išleidžiama atskiru leidiniu, publikuojama periodinėje spaudoje ar internete. 

2.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, 

 kvalifikacijos kėlimas

III PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

1.1.Visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių mokykloje, 

kvalifikacijos kėlimas


