
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 13 108

1.2. Asmenų, baigusių programą, dalis proc. 85 87 102

2.1. Apsilankymų pas priklausomybės 

konsultantą skaičius
vnt. 320 493 154 Buvo suteikta daugiau konsultacijų nei buvo planuota.

2.2. Asmenų, gavusių priklausomybių 

konsultavimo paslaugas, skaičius
vnt. 130 146 112

Konsultacijose dalyvavo didesnis skaičius asmenų nei 

buvo planuota.

3.1. Darboviečių, kuriose įgyvendinti 

mokymai,  skaičius
vnt. 2 2 100

3.2. Darbuotojų, dalyvavusių  

mokymuose, skaičius
vnt. 20 34 170

Mokymuose dalyvavo didesnis skaičius darbuotojų, bet 

neviršijant aprašo nustatytų reikalavimų.

4.1.  Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius
vnt. 24 24 100

4.2. Mokyklų, kuriose įgyvendinti 

mokymai, skaičius
vnt. 2 2 100

5. Bazinių savižudybių prevencijos 

mokymų organizavimas savivaldybių 

gyventojams

5.1. Asmenų, dalyvavusių mokymuose, 

skaičius
vnt. 20 26 130

Mokymuose dalyvavo didesnis skaičius dalyvių nei 

buvo planuota.

6.1. Suteiktų individualių konsultacijų 

trukmė
val. 120 270 225

6.2.  Suteiktų grupinių konsultacijų ar 

užsiėmimų trukmė
val. 356 647 182

7.1. Mokyklų, naujai įgyvendinusių 

rekomendacijas dėl švediško stalo 

principo diegimo, skaičius

vnt. 1 1 100

7.2.  Mokyklų, kuriose taikomas  

švediško stalo principas, dalis
proc. 41 41 100

Vertinimo kriterijų reikšmės

Vilkaviškio rajono savivaldybės Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 

2022 m. 12 mėn. ataskaita

Veiklos vertinimo kriterijai
LR SAM strateginio veiklos 

plano priemonė, kodas

7. Sveikos mitybos organizavimo 

tobulinimas, ir maisto švaistymo mažinimas, 

sveikos mitybos skatinimas

Paslaugos pavadinimas

6. Psichologinės gerovės ir psichikos 

sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo 

savivaldybėse organizavimas

I PRIORITETAS. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas

2. Priklausomybių konsultantų paslaugų 

teikimo savivaldybėse organizavimas

II PRIORITETAS. Sveikos gyvensenos  įgūdžių formavimas 

Plėtoti sveiką gyvenseną bei 

stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos stebėseną 

savivaldybėse (kodas 11-001-02-

10-13) 

Plėtoti visuomenės psichikos 

sveikatos paslaugų prieinamumą 

bei ankstyvojo savižudybių 

atpažinimo ir kompleksinės 

pagalbos teikimo sistemą (kodas 

11-001-02-10-21)

3. Darbuotojų kompetencijos psichikos 

sveikatos srityje didinimo mokymų 

savivaldybėse organizavimas 

Pastabos /Komentarai                              

(nurodomos priežastys, jei nepasiektos arba 

viršytos planuotos veiklos vertinimo kriterijų 

reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc., arba 

nepasiekta rekomenduojama norma)

Kriterijaus 

mato vienetas

1. Ankstyvosios intervencijos, skirtos 

nereguliariai vartojantiems 

psichoaktyviąsias medžiagas ar 

eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, 

vykdymas 

Priedas

4. Mokyklų darbuotojų kompetencijos 

psichikos sveikatos srityje didinimo 

mokymų savivaldybėse organizavimas 

Suteikta daugiau paslaugų nei buvo planuota, nes buvo 

gautas papildomas finansavimas šiai paslaugai. 



Planas           

(12 mėn.)

Įvykdymas      

(12 mėn.)

Įvykdymo 

procentas                  

(12 mėn.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Vertinimo kriterijų reikšmės

Veiklos vertinimo kriterijai
LR SAM strateginio veiklos 

plano priemonė, kodas
Paslaugos pavadinimas

Pastabos /Komentarai                              

(nurodomos priežastys, jei nepasiektos arba 

viršytos planuotos veiklos vertinimo kriterijų 

reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc., arba 

nepasiekta rekomenduojama norma)

Kriterijaus 

mato vienetas

7.3. Mokinių, dalyvavusių  sveikos 

mitybos skatinimo užsiėmimuose, 

skaičius

vnt. 1200 3035 253

7.4. Mokinių, dalyvavusių  sveikos 

mitybos skatinimo užsiėmimuose, dalis
proc. 23 59 253

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. 23 18 78

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 5 56

9.1. Mokinių, dalyvavusių traumų  ir 

sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, 

skaičius

vnt. 1200 2449 204

9.2. Mokinių, dalyvavusių traumų  ir 

sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, 

dalis

proc. 23 48 204

10.1. Mokinių, dalyvavusių burnos 

higienos užsiėmimuose, skaičius
vnt. 1200 1518 126

10.2. Mokinių, dalyvavusių burnos 

higienos užsiėmimuose, dalis
proc. 23 30 126

11.1. Asmenų, dalyvavusių sveikos 

mitybos skatinimo užsiėmimuose, 

skaičius

vnt. 233 270 116
Užsiėmimuose dalyvavo didesnis skaičius dalyvių nei 

buvo planuota.

11.2.Sveikatai palankesnių maisto 

produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ 

simboliu, skaičius

vnt. 1 10 1000

Pasiekta aukštesnė kriterijaus reikšmė, nes buvo 

registruota daugiau produktų, atitinkančių "Rakto 

skylutės" nustatytus kriterijus.

12. Traumų  ir sužalojimų prevencijos 

skatinimas bendruomenėse

12.1. Asmenų, dalyvavusių traumų ir 

sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, 

skaičius

vnt. 150 158 105

13. Gyventojų  (iki 64 m. amžiaus) fizinio 

aktyvumo skatinimas

13.1. Asmenų, 18-64 m. amžiaus, 

dalyvavusių reguliariuose fizinio 

aktyvumo užsiėmimuose, skaičius

vnt. 50 56 112
Fizinio aktyvumo veiklose dalyvavo didesnis skaičius 

asmenų nei buvo planuota.

7. Sveikos mitybos organizavimo 

tobulinimas, ir maisto švaistymo mažinimas, 

sveikos mitybos skatinimas

Plėtoti sveiką gyvenseną bei 

stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos stebėseną 

savivaldybėse (kodas 11-001-02-

10-13) 

8.Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra /  

priemonės "Aktyvi mokykla" 

įgyvendinančių mokyklų plėtra

10. Burnos higienos  užsiėmimų 

organizavimas tikslinėse grupėse

Ugdymo įstaigos nespėjo įvykdyti numatytų planų ir 

ruošia dokumentus bei  planuoja įsijungti į aktyvių ir 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą 2023 m.

Užsiėmimuose dalyvavo didesnis skaičius mokinių nei 

buvo planuota.

Užsiėmimuose dalyvavo didesnis skaičius mokinių nei 

buvo planuota.

Užsiėmimuose dalyvavo didesnis skaičius mokinių nei 

buvo planuota.

9. Traumų  ir sužalojimų prevencijos 

skatinimas mokyklose

11. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių 

formavimas, daržovių vartojimo skatinimas



Planas           

(12 mėn.)

Įvykdymas      

(12 mėn.)

Įvykdymo 

procentas                  

(12 mėn.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Vertinimo kriterijų reikšmės

Veiklos vertinimo kriterijai
LR SAM strateginio veiklos 

plano priemonė, kodas
Paslaugos pavadinimas

Pastabos /Komentarai                              

(nurodomos priežastys, jei nepasiektos arba 

viršytos planuotos veiklos vertinimo kriterijų 

reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc., arba 

nepasiekta rekomenduojama norma)

Kriterijaus 

mato vienetas

14. Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir 

daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas

14.1 Vyresnio amžiaus asmenų, 

dalyvavusių reguliariuose fizinio 

aktyvumo užsiėmimuose, skaičius

vnt. 40 28 70

Programas lankyti pradėjo didesnis skaičius asmenų nei 

buvo planuota, bet programas baigė ne visi asmenys. 

Ilga programos trukmė, vyresnio amžiaus asmenų 

sveikatos sutrikimai sąlygojo, kad užsiėmimai buvo 

nereguliariai  lankomi.

15. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio 

diabeto (toliau - ŠKLCD) rizikos grupių 

asmenų sveikatos stiprinimas ir šių ligų 

prevencija

15.1. Asmenų, baigusių ŠKLCD 

sveikatos stiprinimo programą, skaičius
vnt. 24 26 108

16. Burnos higienos užsiėmimų 

organizavimas tikslinėse grupėse

16.1. Asmenų, dalyvavusių  burnos 

higienos užsiėmimuose, skaičius
vnt. 116 117 101

17.Visuomenės raštingumo didinimas 

nėštumo krizių atpažinimo valdymo ir 

įveikos klausimais

17.1 Informacijos pateikčių skaičius 

(nėštumo krizių atpažinimo, valdymo ir 

įveikos klausimais)** 

vnt. 2 2 100

18.1. Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 

(toliau-LNL) sergančių mokinių, kuriems 

suteikta savirūpai reikalinga pagalba  

ugdymo įstaigoje, skaičius

vnt. Pagal poreikį 5 100

18.2. LNL sergančių mokinių, kuriems 

suteikta savirūpai reikalinga pagalba  

ugdymo įstaigoje, dalis.

proc. 100 100 100

19. Supratimo apie mikroorganizmų 

atsparumą antimikrobinėms medžiagoms 

didinimas

19.1. Asmenų, dalyvavusių  

užsiėmimuose apie mikroorganizmų 

atsparumą, skaičius

vnt. 60 84 140
Užsiėmimuose dalyvavo didesnis skaičius dalyvių nei 

buvo planuota.

20.1.Ištirtų atvejų, nesusijusių su ugdymo 

įstaiga, skaičius
vnt. x x x

20.2. Ištirtų atvejų, nesusijusių su 

ugdymo įstaiga, dalis
proc. x x x

20.3. Identifikuotų protrūkių skaičius 

ugdymo įstaigoje
vnt. Pagal poreikį 17 100

20. Priemonės vykdant sustiprintą 

užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą 

(pagal atskirą sprendimą, atsižvelgiant į 

epidemiologinę situaciją)

Plėtoti sveiką gyvenseną bei 

stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos stebėseną 

savivaldybėse (kodas 11-001-02-

10-13) 

18. Pagalbos mokinių savirūpai 

organizavimas ugdymo įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. 

sprendimas Nr. V-438 „Dėl savivaldybių visuomenės 

sveikatos biurų dalyvavimo COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių tyrime“. 

Nebeliko teisinio pagrindo vykdyti šią funkciją. 

III PRIORITETAS. Dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu

Plėtoti sveiką gyvenseną bei 

stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos stebėseną 

savivaldybėse (kodas 11-001-02-

10-13) 



Planas           

(12 mėn.)

Įvykdymas      

(12 mėn.)

Įvykdymo 

procentas                  

(12 mėn.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Vertinimo kriterijų reikšmės

Veiklos vertinimo kriterijai
LR SAM strateginio veiklos 

plano priemonė, kodas
Paslaugos pavadinimas

Pastabos /Komentarai                              

(nurodomos priežastys, jei nepasiektos arba 

viršytos planuotos veiklos vertinimo kriterijų 

reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc., arba 

nepasiekta rekomenduojama norma)

Kriterijaus 

mato vienetas

21.1.Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose 

apie mikroorganizmų atsparumą, skaičius
vnt. 1200 2144 178

21.2. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose 

apie mikroorganizmų atsparumą, dalis
proc. 23 42 178

22.1. Iširtų atvejų, susijusių su ugdymo 

įstaiga, skaičius 
vnt. Pagal poreikį 1163 100

22.2. Ištirtų atvejų, susijusių su ugdymo 

įstaiga, dalis 
proc. 100 100 100

23.1.1. Visuomenės sveikatos specialistų, 

dirbančių ugdymo įstaigose ir kėlusių 

kvalifikaciją, skaičius

vnt. 9 9 100

23.1. 2. Visuomenės sveikatos 

specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose ir 

kėlusių kvalifikaciją dalis

proc. 100 100 100

23.2.1. Visuomenės sveikatos specialistų, 

išskyrus dirbančius ugdymo įstaigose,  

kėlusių kvalifikaciją, skaičius

vnt. 4 4 100

23.2.2.  Visuomenės sveikatos 

specialistų, išskyrus dirbančius ugdymo 

įstaigose,  kėlusių kvalifikaciją  dalis

proc. 100 100 100

23.3.1. Visuomenės sveikatos  biuro 

darbuotojų, išskyrus nurodytus 23.1 ir 

23.2 p.,  kėlusių kvalifikaciją, skaičius

vnt. 2 2 100

23.3. 2. Visuomenės sveikatos  biuro 

darbuotojų, išskyrus nurodytus 23.1 ir 

23.2 p.,  kėlusių kvalifikaciją dalis

proc. 100 100 100

Plėtoti sveiką gyvenseną bei 

stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos stebėseną 

savivaldybėse (kodas 11-001-02-

10-13) 

24.  Sveikos gyvensenos viešinimas  24.1. Informacijos pateikčių  skaičius* vnt. 1200 1213 101

Plėtoti sveiką gyvenseną bei 

stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos stebėseną 

savivaldybėse (kodas 11-001-02-

10-13) 

IV PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

Aušra Šukaitienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, tel. (8342) 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt, 2023-01-11                                                                                                                                                                                                                                                  

Danguolė Balčiūnienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje (koordinatorius), tel. (8342) 31058, el.p. info@vilkaviskiovsb.lt, 2023-01-11

*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

23. Savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro darbuotojų,  kvalifikacijos kėlimas

22. Epidemiologinės priežiūros vykdymas 

ugdymo įstaigose

Plėtoti sveiką gyvenseną bei 

stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos stebėseną 

savivaldybėse (kodas 11-001-02-

10-13) 

Užsiėmimuose dalyvavo didesnis skaičius mokinių nei 

buvo planuota.

21. Supratimo apie mikroorganizmų 

atsparumą antimikrobinėms medžiagoms 

didinimas ugdymo įstaigose



Planas           

(12 mėn.)

Įvykdymas      

(12 mėn.)

Įvykdymo 

procentas                  

(12 mėn.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Vertinimo kriterijų reikšmės

Veiklos vertinimo kriterijai
LR SAM strateginio veiklos 

plano priemonė, kodas
Paslaugos pavadinimas

Pastabos /Komentarai                              

(nurodomos priežastys, jei nepasiektos arba 

viršytos planuotos veiklos vertinimo kriterijų 

reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc., arba 

nepasiekta rekomenduojama norma)

Kriterijaus 

mato vienetas

Ataskaitą parengusių darbuotojų vardas, pavardė, pareigos, tel. ir el. pašto duomenys, užpildymo data  


