
Planas           

(12 mėn.)

Įvykdymas    

(12 mėn.)

Įvykdymo procentas            

(12 mėn.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Asmenų, baigusių programą, skaičius vnt.
12 5

42
Dėl sudėtingos epidemioliginės situacijos ugdymo įstaigose, buvo surinktas mažesnis skaičius 

dalyvių.

1.2. Asmenų, baigusių programą, dalis proc.

85 100

118

Visi programą pradėję asmenys, ją pabaigė. 

2.1. Apsilankymų pas priklausomybės 

konsultantą skaičius
vnt.

320 427
133

Priklausomybių konsultantai suteikė daugiau paslaugų, nei buvo planuota.

2.2. Priklausomybių konsultavimo 

paslaugų teikimo savivaldybėje trukmė 

valandomis per savaitę

val./sav.

6 6

100

2.3. Asmenų, gavusių priklausomybių 

konsultavimo paslaugas, skaičius
vnt.

160 137
86

Stebima, kad daugiau paslaugų prireikia tiems patiems asmenims, o naujų asmenų atsiranda 

truputį mažiau.

3.1. Darboviečių, kuriose įgyvendinti 

mokymai,  skaičius
vnt.

2 2

100

3.2. Darbuotojų, dalyvavusių  mokymuose, 

skaičius
vnt.

20 33

165

Mokymuose dalyvavo maksimalus dalyvių skaičius, pagal įmonėse dirbančių darbuotojų skaičių.

3.3. Mokymų įgyvendinimo kokybės 

vertinimas
proc.

80 89
110

4.1. Mokyklų, kuriose įgyvendinti 

mokymai, dalis
proc.

35 35
100

4.2.  Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius
vnt.

24 22

92

4.3. Mokymų įgyvendinimo kokybės 

vertinimas
proc.

80 86

108

4.4. Mokyklų, kuriose įgyvendinti 

mokymai, skaičius
vnt.

2 2

100

5.1. Asmenų, dalyvavusių mokymuose, 

skaičius
vnt.

30 30
100

1. Ankstyvosios intervencijos, skirtos 

nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias 

medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis 

jaunuoliams, vykdymas 

Veiklos vertinimo kriterijai

Kriterijaus 

mato 

vienetas

Paaiškinimai / Komentarai                                                                                                                               

(nurodomos priežastys, kodėl nepasiektos arba viršytos planuotos veiklos vertinimo kriterijų 

reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc.)      

I PRIORITETAS. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro

2021 m. gruodžio mėn. 22 d. rašto Nr.S(4.8)E-253  

Priedas

4. Mokyklų darbuotojų kompetencijos 

psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų 

savivaldybėse organizavimas 

5. Bazinių savižudybių prevencijos mokymų 

organizavimas savivaldybių gyventojams

Vilkaviškio rajono savivaldybės Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2021 m. 12 mėn. ataskaita 

LR SAM strateginio veiklos plano 

priemonės pavadinimas / visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijos 

pavadinimas

Veiklos kryptys

Vertinimo kriterijų reikšmės

2. Priklausomybių konsultantų paslaugų 

teikimo savivaldybėse organizavimas

Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos 

paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo 

savižudybių atpažinimo ir kompleksinės 

pagalbos teikimo sistemą (01-01-05)

3. Darbuotojų kompetencijos psichikos 

sveikatos srityje didinimo mokymų 

savivaldybėse organizavimas 



Planas           

(12 mėn.)

Įvykdymas    

(12 mėn.)

Įvykdymo procentas            

(12 mėn.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Veiklos vertinimo kriterijai

Kriterijaus 

mato 

vienetas

Paaiškinimai / Komentarai                                                                                                                               

(nurodomos priežastys, kodėl nepasiektos arba viršytos planuotos veiklos vertinimo kriterijų 

reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc.)      

LR SAM strateginio veiklos plano 

priemonės pavadinimas / visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijos 

pavadinimas

Veiklos kryptys

Vertinimo kriterijų reikšmės

5.2. Mokymų įgyvendinimo kokybės 

vertinimas
proc.

70 87
124

Mokymų dalyviai įvertino mokymų įgyvendinimų kokybę geriau nei planavome.

6.1. Suteiktų individualių konsultacijų 

skaičius
vnt.

120 328 273 Buvo stebimas didesnis poreikis individualių paslaugų, nei buvo planuota, todėl  buvo suteikta 

daugiau šių paslaugų. 

6.2. Suteiktų grupinių konsultacijų ar 

užsiėmimų skaičius
vnt.

356 360 101

6.3. Mokymų įgyvendinimo kokybės 

vertinimas
proc.

60 85 142 Mokymų dalyviai įvertino mokymų įgyvendinimų kokybę geriau nei planavome.

6.4. Geros savijautos vertinimo apklausos 

rezultatų pagerėjimas po veiklos
proc.

10 28 280 Po mokymų stebimas didesnis dalyvių savijautos gerėjimas nei buvo planuota.

7.1. Mokyklų, naujai įgyvendinusių 

rekomendacijas dėl švediško stalo 

principo diegimo, skaičius

vnt.

1 0

0

7.2.  Mokyklų, kuriose taikomas  švediško 

stalo principas, dalis
proc.

39 33

85

7.3. Mokinių, dalyvavusių  sveikos 

mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius
vnt.

1200 2271

189

7.4. Mokinių, dalyvavusių  sveikos 

mitybos skatinimo užsiėmimuose, dalis
proc.

23 43

187

8.1. Mokyklų, naujai įsijungusių į sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklą, skaičius
vnt.

1 0

0

8.2. Mokyklų, dalyvaujančių sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinkle, skaičius
vnt.

5 4

80

8.3. Mokyklų, dalyvaujančių sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinkle, dalis
proc.

22 17

77

8.4. Mokyklų, naujai įsijungusių į aktyvių 

mokyklų tinklą, skaičius
vnt.

1 0

0

8.5.  Mokyklų, dalyvaujančių aktyvių 

mokyklų tinkle, skaičius
vnt.

2 1

50

8.6.  Mokyklų, dalyvaujančių aktyvių 

mokyklų tinkle, dalis
proc.

9 4

44

Dėl šalyje paskelbto karantino, ekstremalios situacijos, pamokų vykusių nuotoliniu būdų švediško 

stalo principu maitinimas nebuvo organizuojamas, todėl ir ugdymo įstaigos naujai nesidiegė šio 

tipo maitinimo.

Mokymuose dalyvavo daugiau dalyvių, nei buvo planuota.

II PRIORITETAS. Sveikos gyvensenos  įgūdžių formavimas 

2021 m. naujai įsijungusių į aktybių mokyklų tinklą mokyklų nėra, dėl sudėtingos 

epidemiologinės situacijos šalyje ir paskelbto karantino, ekstremalios situacijos, pamokų vykusių 

nuotolinių būdu, mokyklos šią veiklą pristabdė.

2021 m. naujai įsijungusių į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą mokyklų nėra, dėl sudėtingos 

epidemiologinės situacijos šalyje ir paskelbto karantino, ekstremalios situacijos, pamokų vykusių 

nuotolinių būdu, mokyklos šią veiklą pristabdė.

8.Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra /  

priemonės "Aktyvi mokykla" įgyvendinančių 

mokyklų plėtra

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti 

mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo 

įstaigose (01-01-04) / funkcija - 

mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

5. Bazinių savižudybių prevencijos mokymų 

organizavimas savivaldybių gyventojams

7. Sveikos mitybos organizavimo tobulinimas, 

ir maisto švaistymo mažinimas, sveikos 

mitybos skatinimas

Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos 

paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo 

savižudybių atpažinimo ir kompleksinės 

pagalbos teikimo sistemą (01-01-05)

6. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos 

stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėse 

organizavimas



Planas           

(12 mėn.)

Įvykdymas    

(12 mėn.)

Įvykdymo procentas            

(12 mėn.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Veiklos vertinimo kriterijai

Kriterijaus 

mato 

vienetas

Paaiškinimai / Komentarai                                                                                                                               

(nurodomos priežastys, kodėl nepasiektos arba viršytos planuotos veiklos vertinimo kriterijų 

reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc.)      

LR SAM strateginio veiklos plano 

priemonės pavadinimas / visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijos 

pavadinimas

Veiklos kryptys

Vertinimo kriterijų reikšmės

9. Traumų  ir sužalojimų prevencijos 

skatinimas mokyklose
9.1. Mokinių, dalyvavusių  užsiėmimuose, 

skaičius
vnt.

1200 2427

202

10.1. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, 

dalis
proc.

21 46

219

10.2. Mokinių, dalyvavusių  

užsiėmimuose, skaičius
vnt.

1100 1104
100

11.1. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, 

skaičius
vnt.

1000 1009

101

11.2. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, 

dalis
proc.

19 19

100

12.1. Asmenų, dalyvavusių sveikos 

mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius
vnt.

233 255

109

12.2. Sveikatai palankesnių maisto 

produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ 

simboliu, skaičius

vnt.

2 8

400

Pasiekta aukštesnė kriterijaus reikšmė, nes įmonėje buvo registruota daugiau produktų, 

atitinkančių "Rako skylutės" nustatytus kriterijus.

13. Traumų  ir sužalojimų prevencijos 

skatinimas bendruomenėse

13.1.  Asmenų, dalyvavusių 

užsiėmimuose, skaičius
vnt.

150 152

101

14.1. Asmenų, dalyvavusių reguliariuose 

užsiėmimuose, skaičius
vnt.

1600 1195

75

14.2. Reguliarių praktinių užsiėmimų, 

skaičius
vnt.

200 147
74

15. Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir 

daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas

15.1 Asmenų, dalyvavusių reguliariuose 

užsiėmimuose, skaičius
vnt.

36 36

100

16. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio 

diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos 

stiprinimas ir šių ligų prevencija

16.1. Asmenų, baigusių sveikatos 

stiprinimo programą, skaičius
vnt.

24 25

104

17.1. Asmenų, dalyvavusių   

užsiėmimuose, skaičius
vnt

100 105
105

17.2. Asmenų, dalyvavusių  

užsiėmimuose, dalis
proc.

0,3 0,3
100

11. Psichikos sveikatos stiprinimo ir žalingų 

įpročių prevencijos užsiėmimų organizavimas 

tikslinėms grupėms

Dėl šalyje paskelbto karantino, ekstremalios situacijos, buvo organizuota mažiau užsiėmimų ir 

juose dalyvavo mažiau žmonių nei buvo planuota. 

Mokymuose dalyvavo daugiau dalyvių, nei buvo planuota.

10. Burnos higienos  užsiėmimų organizavimas 

tikslinėse grupėse

17. Burnos higienos užsiėmimų organizavimas 

tikslinėse grupėse

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti 

mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo 

įstaigose (01-01-04) / funkcija - 

mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

12. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių 

formavimas, daržovių vartojimo skatinimas

Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius 

bendruomenėse bei vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną savivaldybėse (01-

01-07) / funkcija – visuomenės 

sveikatos stiprinimas

14. Gyventojų  (iki 64 m. amžiaus) fizinio 

aktyvumo skatinimas



Planas           

(12 mėn.)

Įvykdymas    

(12 mėn.)

Įvykdymo procentas            

(12 mėn.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Veiklos vertinimo kriterijai

Kriterijaus 

mato 

vienetas

Paaiškinimai / Komentarai                                                                                                                               

(nurodomos priežastys, kodėl nepasiektos arba viršytos planuotos veiklos vertinimo kriterijų 

reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc.)      

LR SAM strateginio veiklos plano 

priemonės pavadinimas / visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijos 

pavadinimas

Veiklos kryptys

Vertinimo kriterijų reikšmės

18.Visuomenės raštingumo didinimas nėštumo 

krizių atpažinimo valdymo ir įveikos 

klausimais

18.1 Informacijos veiksmų skaičius vnt.

2 2

100

19.1. Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 

(toliau-LNL) sergančių mokinių, kuriems 

suteikta savirūpai reikalinga pagalba  

ugdymo įstaigoje, skaičius

vnt.

pagal poreikį 8

100

19.2. LNL sergančių mokinių, kuriems 

suteikta savirūpai reikalinga pagalba  

ugdymo įstaigoje, dalis

proc.

100 100

100

Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos 

paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo 

savižudybių atpažinimo ir kompleksinės 

pagalbos teikimo sistemą (01-01-05)

20. Pagalba Nacionaliniam visuomenės 

sveikatos centrui, vykdant sustiprintą 

užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą

20.1. Pagal atskirą pavedimą, atsižvelgiant 

į epidemiologinę situaciją

21. Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą 

antimikrobinėms medžiagoms didinimas

21.1. Asmenų, dalyvavusių  

užsiėmimuose, skaičius
vnt.

60 61

102

22. Pagalba Nacionaliniam visuomenės 

sveikatos centrui, vykdant sustiprintą 

užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą

22.1. Pagal atskirą pavedimą, atsižvelgiant 

į epidemiologinę situaciją

23.1. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, 

skaičius
vnt.

1200 3296

275

23.2.  Mokinių, dalyvavusių 

užsiėmimuose, dalis
proc.

23 62
270

24. Pagalba Nacionaliniam visuomenės 

sveikatos centrui, vykdant sustiprintą 

užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą

24.1. Pagal atskirą pavedimą, atsižvelgiant 

į epidemiologinę situaciją

25.1.1. Apmokytų savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro specialistų 

skaičius

vnt.

10 9

90

23. Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą 

antimikrobinėms medžiagoms didinimas

Mokymuose dalyvavo daugiau dalyvių, nei buvo planuota.

19. Pagalbos mokinių savirūpai organizavimas 

ugdymo įstaigose

Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius 

bendruomenėse bei vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną savivaldybėse (01-

01-07) / funkcija – visuomenės 

sveikatos stiprinimas 

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti 

mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo 

įstaigose (01-01-04) / funkcija - 

mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti 

mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo 

įstaigose (01-01-04) / funkcija - 

mokinių visuomenės sveikatos priežiūra 25. Visuomenės sveikatos specialistų, 

dirbančių mokykloje, kvalifikacijos kėlimas

Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius 

bendruomenėse bei vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną savivaldybėse (01-

01-07) / funkcija – visuomenės 

sveikatos stiprinimas

IV PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti 

mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo 

įstaigose (01-01-04) / funkcija - 

mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

III PRIORITETAS. Dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu



Planas           

(12 mėn.)

Įvykdymas    

(12 mėn.)

Įvykdymo procentas            

(12 mėn.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Veiklos vertinimo kriterijai

Kriterijaus 

mato 

vienetas

Paaiškinimai / Komentarai                                                                                                                               

(nurodomos priežastys, kodėl nepasiektos arba viršytos planuotos veiklos vertinimo kriterijų 

reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc.)      

LR SAM strateginio veiklos plano 

priemonės pavadinimas / visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijos 

pavadinimas

Veiklos kryptys

Vertinimo kriterijų reikšmės

25.1. 2. Apmokytų savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro specialistų 

dalis

proc.

100 90

90

26.1.1. Apmokytų savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro darbuotojų  

skaičius

vnt.

6 6

100

26.1. 2. Apmokytų savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro darbuotojų 

dalis

proc.

100 100

100

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti 

mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo 

įstaigose (01-01-04) / funkcija - 

mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

27. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros 

viešinimo veikla
27.1. Informacijos pateikčių  skaičius* vnt.

700 688

98

Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius 

bendruomenėse bei vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną savivaldybėse (01-

01-07) / funkcija – visuomenės 

sveikatos stiprinimas

28. Visuomenės sveikatos stiprinimo viešinimo 

veikla 
28.1. Informacijos pateikčių  skaičius* vnt.

440 662

150

Dėl šalyje paskelbto karantino, ekstremalios situacijos daugiau buvo platinama informacijos 

susijusios su Covid-19  infekcija. 

     

INFORMACIJA apie savivalybės VSB dalyvavimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių įgyvendinime  (LR sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-06-17 sprendimas Nr. V-1506)

Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius 

bendruomenėse bei vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną savivaldybėse (01-

01-07) / funkcija – visuomenės 

sveikatos stiprinimas

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti 

mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo 

įstaigose (01-01-04) / funkcija - 

mokinių visuomenės sveikatos priežiūra 25. Visuomenės sveikatos specialistų, 

dirbančių mokykloje, kvalifikacijos kėlimas

 Ataskaitą parengusio darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, tel. ir el. pašto duomenys, užpildymo data  

*Informacijos pateiktis - tai žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija (interviu, pasisakymas televizijos ir radijo laidose, straipsnis, stendas, atmintinė ir kt. leidiniai, siužetai miesto transportui, viešiesiems ekranams, medžiaga internete ir pan.) skirta plačiajai visuomenei ar tikslinei gyventojų grupei, 

transliuojama per televiziją ar radiją, išleidžiama atskiru leidiniu, publikuojama periodinėje spaudoje ar internete. 

V PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų vykdoma viešinimo veikla

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijos vadovo 2020-06-17 sprendimu Nr. V-1506  bendradarbiaujame su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės Departamento Vilkaviškio skyriumi. Tiriame 

COVID-19 epidemiologinius atvejų tyrimus, susijusius su ugdymo įstaigomis (vaikai 0-18 m., ugdymo įstaigų darbuotojai). Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio ištirti 455 atvejai. Vykdomas testavimas greitaisiais savikontrolės testais ugdymo įstaigose, atlikti 13926 greitieji savikontrolės testai. Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje 3 ugdymo įstaigose periodiškai atliekamas aplinkos paviršių ėminių tyrimas. Darbas vykdomas Vilkaviškio mobiliame COVID-19 patikros punkte. SAM rekomendacijų sklaida apie COVID-19 viruso suvaldymo priemones.

Aušra Šukaitiene, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, tel. (8342) 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt, 2022-01-11.                                                                                                                                                                                                                                                  

Danguolė Balčiūnienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje (koordinatorius), tel. (8342) 31058, el.p. info@vilkaviskiovsb.lt, 2022-01-11.
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