
Pusmečio Metinės

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Asmenų, baigusių 

programą, skaičius 
vnt. x 12

1.2. Asmenų, baigusių 

programą, dalis
proc. x 85

2.1. Apsilankymų pas 

priklausomybės konsultantą 

skaičius

vnt. x 350

2.2. Asmenų, gavusių 

priklausomybių 

konsultavimo paslaugas, 

skaičius

vnt. x 135

Plėtoti psichikos sveikatos 

stiprinimo, 

psichosocialinės pagalbos 

ir savižudybių prevencijos 

intervencijas (kodas 11-

001-02- 10-20 (TD)

1. Ankstyvosios intervencijos, skirtos 

nereguliariai vartojantiems 

psichoaktyviąsias medžiagas ar 

eksperimentuojantiems jomis 

jaunuoliams, vykdymas 

Kriterijaus mato 

vienetas

Komentarai, jei 

veikla neplanuojama, 

ar neatitinka SAM 

rekomenduojamos 

normos

Ministerijos 

strateginio veiklos 

plano priemonės 

pavadinimas,  kodo 

numeris

Sveikatos 

stiprinimo 

sritis

I. Visuomenės 

psichikos 

sveikatos 

gerinimas

2. Priklausomybių konsultantų 

paslaugų teikimo savivaldybėse 

organizavimas

Bazinės visuomenės sveikatos 

stiprinimo paslaugos 

pavadinimas

Paslaugos vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas

Paslaugos vertinimo kriterijaus 

planuojamos reikšmės

Vilkaviškio rajono savivaldybės Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų  bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 2023 metų planas 

Plano forma patvirtinta 2023 m. sausio 12 d.



3. Bazinių savižudybių prevencijos 

mokymų organizavimas savivaldybių 

gyventojams 3.1. Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius
vnt. 20 38

4. Psichologinės gerovės ir psichikos 

sveikatos stiprinimo paslaugų 

teikimo savivaldybėse organizavimas
4.1. Psichologinės gerovės 

paslaugos (vienetai)
vnt. x 975

5. Darbuotojų kompetencijos 

psichikos sveikatos srityje didinimo 

mokymų savivaldybėse 

organizavimas 

5.1. Darbuotojų, 

dalyvavusių  mokymuose, 

skaičius

vnt. 12 12

6. Mokyklų darbuotojų 

kompetencijos psichikos sveikatos 

srityje didinimo mokymų 

savivaldybėse organizavimas 
6.1.  Mokyklų darbuotojų, 

dalyvavusių mokymuose, 

skaičius 

vnt. 12 12

7. Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos 

paslaugų (konsultavimo metimo 

rūkyti klausimais) teikimas 7.1. Išplėstinės metimo 

rūkyti pagalbos paslaugos 

(konsultacijų skaičius)

vnt. x 0

Paslauga neplanuojama, 

nes planuojama 

ankstyvosios intevencijos 

reikšmė viršinanti 

lūkesčius (pilka spalva).

8.1. Mokinių, dalyvavusių  

užsiėmimuose, skaičius
vnt. 1307 3325

8.2. Unikalių mokinių, 

dalyvavusių  užsiėmimuose, 

dalis***

proc. 0 0 Rodiklis neplanuojamas.

Plėtoti psichikos sveikatos 

stiprinimo, 

psichosocialinės pagalbos 

ir savižudybių prevencijos 

intervencijas (kodas 11-

001-02- 10-20 (TD)

Plėtoti sveiką gyvenseną 

bei stiprinti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse 

(kodas 11-001-02- 10-14 

(TD)

II.Sveikos 

gyvensenos  

įgūdžių 

formavimas ir  

užkrečiamųjų 

ligų profilaktika

I. Visuomenės 

psichikos 

sveikatos 

gerinimas

8. Sveikos mitybos ir maisto 

švaistymo mažinimas bei švediško 

stalo principo diegimo skatinimas



8.3. Užsiėmimų skaičius vnt. 68 175

9. Sveikatos stiprinimo programos 

tėvams „Neįtikėtini metai“ vykdymas

9.1.Programą baigusių 

(apmokytų) dalyvių 

skaičius (žr. išlygą)

vnt. 0 0

Rodiklis neplanuojamas. 

Nepasirašytos keturšalės 

sutartys.

10.1. Mokyklų, 

dalyvaujančių sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinkle, 

dalis

proc. x 24

10.2.  Mokyklų, 

dalyvaujančių aktyvių 

mokyklų tinkle, dalis

proc. x 6

11.1. Mokinių, dalyvavusių  

užsiėmimuose, skaičius
vnt. 1916 3502

11.2. Unikalių mokinių, 

dalyvavusių  užsiėmimuose, 

dalis***

proc. 0 0 Rodiklis neplanuojamas.

11.3.Užsiėmimų skaičius vnt. 95 188

12.1. Mokinių, dalyvavusių  

užsiėmimuose, skaičius
vnt. 1420 2410

12.2. Unikalių mokinių, 

dalyvavusių  užsiėmimuose, 

dalis***

proc. 0 0 Rodiklis neplanuojamas.

Plėtoti sveiką gyvenseną 

bei stiprinti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse 

(kodas 11-001-02- 10-14 

(TD)

II.Sveikos 

gyvensenos  

įgūdžių 

formavimas ir  

užkrečiamųjų 

ligų profilaktika

8. Sveikos mitybos ir maisto 

švaistymo mažinimas bei švediško 

stalo principo diegimo skatinimas

10.Sveikatą stiprinančių mokyklų 

plėtros skatinimas /  priemonės 

"Aktyvi mokykla" įgyvendinančių 

mokyklų plėtros skatinimas

11. Traumų  ir sužalojimų 

prevencijos skatinimas mokyklose

12. Burnos higienos  užsiėmimų 

organizavimas tikslinėse grupėse



12.3.Užsiėmimų skaičius vnt. 93 164

13.1. Asmenų, dalyvavusių  

užsiėmimuose, skaičius
vnt. 100 233

13.2.Užsiėmimų skaičius vnt. 4 8

13.3.Sveikatai palankesnių 

maisto produktų, pažymėtų 

„Rakto skylutės“ simboliu, 

skaičius (žr. išlygą)

vnt. 0 1

14.1. Asmenų, dalyvavusių 

užsiėmimuose, skaičius
vnt. 60 160

14.2.Užsiėmimų skaičius vnt. 4 8

15.1.Asmenų, dalyvavusių 

užsiėmimuose, skaičius
vnt. x 70

15.2..Užsiėmimų skaičius vnt. x 200

16.1. Asmenų, dalyvavusių 

reguliariuose 

užsiėmimuose, skaičius

vnt. x 40

16.2. Užsiėmimų skaičius vnt. x 220

17. Širdies ir kraujagyslių ligų ir 

cukrinio diabeto (toliau - ŠKLCD) 

rizikos grupių asmenų sveikatos 

stiprinimas ir šių ligų prevencija

17.1. Asmenų, baigusių  

programą, skaičius
vnt. 25 25

16. Vyresnio amžiaus žmonių (65 

metų ir daugiau) fizinio aktyvumo 

skatinimas

14. Traumų  ir sužalojimų 

prevencijos skatinimas 

bendruomenėse

15. Gyventojų  (iki 64 m. amžiaus) 

fizinio aktyvumo skatinimas

Plėtoti sveiką gyvenseną 

bei stiprinti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse 

(kodas 11-001-02- 10-14 

(TD)

II.Sveikos 

gyvensenos  

įgūdžių 

formavimas ir  

užkrečiamųjų 

ligų profilaktika

13. Gyventojų sveikos mitybos 

įgūdžių formavimas ir skatinimas

12. Burnos higienos  užsiėmimų 

organizavimas tikslinėse grupėse



18 . Pagalbos mokinių savirūpai 

organizavimas ugdymo įstaigose

18.1. Lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis  

sergančių mokinių, kuriems 

suteikta savirūpai reikalinga 

pagalba  ugdymo įstaigoje, 

skaičius

vnt. x Pagal poreikį

19.1. Mokinių, dalyvavusių  

užsiėmimuose, skaičius
vnt. 1968 3670

19.2. Unikalių mokinių, 

dalyvavusių  užsiėmimuose, 

dalis***

proc. 0 0 Rodiklis neplanuojamas.

19.3. Užsiėmimų, kuriuose 

dalyvavo mokiniai, skaičius
vnt. 114 220

19.4. Asmenų, dalyvavusių 

užsiėmimuose, skaičius
vnt. 50 160

19.5. Užsiėmimų, kuriuose 

dalyvavo asmenys, skaičius
vnt. 4 8

20.1. Visuomenės sveikatos 

specialistų, dirbančių 

ugdymo įstaigose ir kėlusių 

kvalifikaciją skaičius

vnt. 4 9

20.2. Visuomenės sveikatos 

specialistų, dirbančių 

ugdymo įstaigose ir kėlusių 

kvalifikaciją dalis

proc. 50 100

20.3. Visuomenės sveikatos 

specialistų, išskyrus 

dirbančius ugdymo 

įstaigose,  kėlusių 

kvalifikaciją skaičius

vnt. 2 4

20.4. Visuomenės sveikatos 

specialistų, išskyrus 

dirbančius ugdymo 

įstaigose,  kėlusių 

kvalifikaciją dalis

proc. 50 100

Plėtoti sveiką gyvenseną 

bei stiprinti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse 

(kodas 11-001-02- 10-14 

(TD)

II.Sveikos 

gyvensenos  

įgūdžių 

formavimas ir  

užkrečiamųjų 

ligų profilaktika

Plėtoti sveiką gyvenseną 

bei stiprinti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse 

(kodas 11-001-02- 10-14 

(TD)

20. Savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro darbuotojų,  

kvalifikacijos kėlimas

III.Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

darbuotojų 

administracinių 

gebėjimų 

stiprinimas

19. Užkrečiamųjų ligų prevencijos 

skaitinimas ir supratimo apie 

mikroorganizmų atsparumą 

antimikrobinėms medžiagoms 

didinimas



20.5. Visuomenės sveikatos  

biuro darbuotojų, išskyrus 

nurodytus 20.1. ir 20.3. 

punktuose,  kėlusių 

kvalifikaciją skaičius

vnt. 1 2

20.6. Visuomenės sveikatos  

biuro darbuotojų, išskyrus 

nurodytus 20.2. ir 20.4. 

punktuose,  kėlusių 

kvalifikaciją dalis 

proc. 50 100

Plėtoti sveiką gyvenseną 

bei stiprinti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse 

(kodas 11-001-02- 10-14 

(TD)

IV. Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biurų 

vykdomos 

veiklos 

viešinimas

21.  Sveikos gyvensenos viešinimas  

21.1. Informacijos pateikčių  

skaičius**
vnt. 500 1200

x

Aušra Šukaitienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, tel. (8 342) 31058, el.p. vilkaviskis.vsb@gmail.com, 2023-01-19. 

*Planuojant sveikatos priežiūros veiklas vadovautis metodine medžiaga: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura; https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-

prieziura/visuomenes-sveikatos-prieziura-savivaldybese

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

*** Šie veiklos vertinimo  kriterijai gali būti apskaitomi pasirinktinai savivaldybėds nuožiūra (piloto principu).

Planuojama tik metinė veiklos vertinimo kriterijaus reikšmė 

**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 (http://www.smlpc.lt/media/file/Metodine%20medziaga/2014-09-

7%20Visuomenes%20sveikatos%20stiprinimo%20vadovas%20savivaldybems_2014%20galutinis%20%281%29.pdf).

Plėtoti sveiką gyvenseną 

bei stiprinti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse,  vykdyti 

visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse 

(kodas 11-001-02- 10-14 

(TD)

20. Savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro darbuotojų,  

kvalifikacijos kėlimas

III.Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

darbuotojų 

administracinių 

gebėjimų 

stiprinimas













Aušra Šukaitienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, tel. (8 342) 31058, el.p. vilkaviskis.vsb@gmail.com, 2023-01-19. 


