
 

 
PATVIRTINTA 

Jonavos rajono savivaldybės  

Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 

2016-01-20 d. įsakymu Nr. V-4 

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

Pagrindinis biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, taikant koordinacines, informacines ir kitas 

profilaktikos priemones, informuoti ir mokyti gyventojus apie rizikos veiksnius ir, pagal galimybes, mažinti rizikos veiksnių paplitimą, sergamumą, 

propaguoti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenės narių tarpe, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti koordinuotą, nuolatinę visuomenės sveikatos priežiūrą Jonavos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, formuojant vaikų ir 

jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius bei teisingą jų požiūrį į savo sveikatą. 

2. Vykdyti Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, analizuoti ir vertinti gyventojų sveikatą, jos pokyčius, 

gyvensenos įpročius ir jų poveikį sveikatai, planuoti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stiprinimo priemonesw didinant gyventojų 

informuotumą ir dalyvavimą valstybės finansuojamose prevencinėse programose. 

3. Stiprinti visuomenės sveikatą Jonavos rajono savivaldybės bendruomenėse, organizuojant fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimus, 

didinant gyventojų informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų pagrindinius rizikos veiksnius, ligų ir traumų profilaktiką. 

4. Tobulinti įstaigos veiklos organizavimą, siekiant gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. 

 

Prioritetinės veiklos sritys: 

1. Gerėjantis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei gaunama informacija turės įtakos gyventojų sveikatos rodiklių gerėjimui ir 

gyvenimo kokybei.      

2. Padaugės teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų skaičius rajono gyventojams, daugiau gyventojų bus sudarytos sąlygos 

dalyvauti sveikatos stiprinimo renginiuose.                         

3. Didės gyventojų informuotumas ir prieinamumas sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais.  

4. Pagerės visuomenės gebėjimas stiprinti ir saugoti savo sveikatą, padidės asmeninė  atsakomybę bei sveikos gyvensenos siekiamybė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

I. Visuomenės sveikatos priežiūra Jonavos rajono ugdymo mokyklose. 

1.1. Vykdyti mokinių sveikatos stebėseną. Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas,  

visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

(jaunimo sričiai), 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

I–IV ketv. Stebėsenos duomenys. 

Pasitikrinusių 

profilaktiškai vaikų 

skaičius (procentinė dalis). 

Bus vykdoma mokinių 

sveikatos stebėsena, pagerės 

mokyklos bendruomenės 

informavimas apie mokinių 

sveikatos būklę, bus vykdoma 

infekcinių ir neinfekcinių ligų 

prevencija, bus organizuojamos 

kokybiškesnės sveikatos 

stiprinimo priemonės, 

moksleiviams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

pedagogams pagal mokyklų 

nusistatytas prioritetines 

kryptis. 

 

1.2. Teikti informaciją ir konsultuoti 

ugdymo įstaigų administraciją, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) ir klasių vadovus 

apie mokinių sveikatą žodžiu (grupėms 

ir individualiai) ir  raštu, naudojant 

įvairias informacijos teikimo 

priemones. 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas,  

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Parengtos ir pristatytos 

informacijos skaičius. 

Suteiktų individualių 

konsultacijų skaičius 

pedagogams. 

500 konsultacijų ir 

informacijų. 

1.3. Teikti konsultacijas kūno kultūros 

mokytojams dėl darbo su skirtingomis 

fizinio ugdymo grupėmis ir dėl mokinių 

galimybės dalyvauti sporto varžybose. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Suteiktų konsultacijų 

skaičius.  

 450 konsultacijų. 

1.4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos 

gyvensenos įgūdžius (individualių 

konsultacijų dėl sveikos gyvensenos ir 

asmens higienos įgūdžių formavimo 

teikimas mokiniams, tėvams 

(globėjams), mokytojams). 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Pateiktų rekomendacijų 

skaičius. 

400 rekomendacijų. 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

1.5. Organizuoti sveikatos stiprinimo 

priemones, skirtas tėvams (globėjams, 

rūpintojams), pedagogams pagal atskirų 

mokyklų nustatytas prioritetines kryptis 

ir poreikius (grupėms ir individualiai), 

raštu, naudojant įvairias informacijos 

teikimo priemones. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

I–IV ketv. Organizuotų priemonių  

skaičius (stendai, plakatai, 

brošiūros, knygos, 

atmintinės, lankstinukai ir 

kt. leidiniai). 

Unikalūs vienetai – 94, 

tiražas 243 vnt. 

1.6. Mokinių maitinimo organizavimo 

priežiūra, skatinant sveiką mitybą, 

sveikos mitybos įgūdžių formavimas. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Maitinimo atitikties prie-

žiūros patikrinimų 

skaičius. 

500 patikrinimų. 

 

1.7. Informacijos apie kasmetinius mokinių 

sveikatos profilaktinius patikrinimus 

kaupimas, sisteminimas, analizė ir 

mokinių sveikatos būklės 

apibendrinimų pateikimas. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Pateiktų vaiko sveikatos 

pažymėjimų, parengtų bei 

pateiktų sveikatos būklės 

apibendrinimų skaičius. 

5100 pateiktų vaiko 

sveikatos pažymėjimų,  21 

apibendrinimas. 

1.8. Dalyvavimas mokyklos tarybos, vaiko 

gerovės komisijos, administracijos, 

tėvų, mokinių  susirinkimuose. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Dalyvavimų skaičius. 

83 dalyvavimai.  

 

1.9. Pirmos medicinos pagalbos teikimas ir 

koordinavimas. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Pirmosios pagalbos 

suteikimų skaičius 

(atvejais). 

1400 atvejų. 

1.10. Sveikatinimo programų įgyvendinimas. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv.  Programų skaičius. 

6 programos. 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

1.11. Rekomendacijos, pasiūlymai dėl  

mokyklos aplinkos atitikties 

visuomenės sveikatos priežiūros teisės 

aktų reikalavimų atitikimo. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Pateiktų pasiūlymų ir 

rekomendacijų skaičius. 

21 pasiūlymas bei 

rekomendacija. 

 

II. Jonavos rajono mokinių sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. 

2.1. Burnos higienos įgūdžių formavimas. 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius. 

30 užsiėmimų,  612 

dalyvių, 6 inf. priemonės. 

Mokiniams sistemingai bus 

suteikiamos žinios apie 

sveikatą žalojančius veiksnius 

(ypač psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijos srities), 

mokiniai nuolat gilins žinias 

įvairiomis sveikatos temomis. 

Organizuojamų renginių metu 

sistemingai bus teikiamos  

žinios mokiniams apie 

neinfekcinių ligų ir traumų 

profilaktiką bei sveikatos 

stiprinimą, dalijami 

lankstinukai, naudojamos 

vaizdinės priemonės.  

Bus pateikiama informacija ir 

rekomendacijos apie mokinių  

sveikatos gerinimą. Didės 

gyventojų informuotumas 

sveikatos išsaugojimo 

klausimais. 

2.2. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų 

vartojimo prevencija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskaita tėvams  ir mokytojams  

„Nelegalių narkotinių medžiagų 

poveikis sveikatai, vartojančiojo 

atpažinimas, prevencijos principai“. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai, 

Lektorius A.Veryga. 

I–IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ketv. 

Organizuotų renginių, 

akcijų, dalyvių, 

informavimo priemonių 

skaičius. 

92 renginiai, 2835  

dalyviai;   

7 stendai (unikalūs vnt, 

tiražas 65);  

14 inf. pranešimų. 

 

 

2 paskaitos, 200 dalyvių; 

 2 inf. priemonės. 

 

2.3. Fizinio aktyvumo skatinimas. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

I–IV ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius. 

33 renginiai, 1547 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

 dalyviai;  

10 stendų (unikalūs vnt., 

tiražas 16); 

 4 inf. priemonės. 

2.4. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji 

sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 

klausimai. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas.  

I–IV ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius. 

 57 renginys,  1575 

dalyviai; 

12 inf. priemonių; 

12 stendų (unikalūs vnt., 

tiražas 29). 

2.5. Sveikos mitybos propagavimas. 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

 

I–IV ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius. 

43 renginiai, 1482 

dalyviai; 

 8 inf. priemonės; 

12 stendų (unikalūs vnt., 

tiražas 16). 

2.6. Aplinkos sveikata. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius. 

20 renginių, 460 dalyvių; 

4 inf. priemonės; 

3 stendai (unikalūs vnt., 

tiražas 8). 

2.7. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika, 

onkologinių ligų profilaktika. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Organizuotų renginių,  

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius. 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

9 renginiai, 170 dalyvių;  

7 stendai (unikalūs vnt., 

tiražas 14). 

2.8. Lytiškumo ugdymas, pasirengimas 

šeimai, atsakomybė.  

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

Surengtų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius. 

71 renginys, 1843 dalyvių;  

4 inf. priemonės; 

6 stendai (unikalūs vnt., 

tiražas 11).  

2.9. Pedikuliozės patikra ir profilaktika. 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I–IV ketv. Patikrintų mokinių 

skaičius. 

4300 patikrintų mokinių. 

2.10. Psichikos sveikata (smurto, patyčių, 

savižudybių prevencija, streso kontrolė 

ir kt.). 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai.  

 

I–IV ketv. Organizuotų  renginių, 

dalyvių, informacinių 

priemonių skaičius. 

20 renginių, 612 dalyviai;  

7 stendai (unikalūs vnt., 

tiražas 17). 

2.11. Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija.  

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas,  

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

 

 

I–IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius. 

35 renginiai, 1145 

dalyviai;  

1  inf. priemonė; 

7 stendai (unikalūs vnt., 

tiražas 18). 

2.12. Akcija „Pavojus keliuose žiemą“. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

I ketv.  Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

priemonių skaičius. 

1 renginys, 800 dalyviai;  

1  inf. priemonė. 

2.13. Dantų priežiūros projektas 1-4 kl. 

„Mano dantukai bus sveiki“  (Bukonių 

pagrindinė mokykla).  

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas.  

I-IV ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius. 

8 renginiai, 52 dalyviai;  

2  inf. priemonės. 

2.14 Projektas „Jaunieji mokyklos 

paramedikai“ (kartu su Maltos ordinu). 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

I-IV ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius. 

70 dalyvių; 

3 inf. priemonės. 

2.15. Mokinių, mokytojų ir visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistų 

konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II 

etapas. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

    I ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius.   

5 renginiai,  28 dalyviai; 

2 inf. priemonės. 

2.16. Psichologo paskaita jaunimui „Savęs 

pateikimas viešumoje. Kūno kalba“.  

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

(jaunimo sričiai). 

I ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius.   

1 renginys,  20 dalyvių; 

2 inf. priemonės. 

2.17. Jonavos raj. savivaldybės visuomenės 

sveikatos specialiosios programos 

įgyvendinimas. Psichotropinių 

medžiagų vartojimo prevencinė 

stovykla „bendravimas sveikatai – 

„Sniego gniūžtė“. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

II ketv.  Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius.  

1 renginys, 60 dalyvių; 

2 inf. priemonės. 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

2.18. Pasaulinės dienos be tabako (gegužės 

31 d.) paminėjimas „Gimiau 

nerūkantis“. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

(jaunimo sričiai). 

II ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius.  

1 renginys, 10 dalyvių; 

1 inf. priemonė. 

2.19. Fizinio aktyvumo skatinimas.   

Box – fit treniruotės (jėgos, ištvermės, 

lankstumo lavinimas) jaunimui. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

(jaunimo sričiai). 

II-III ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius.  

1 renginys, 40 dalyvių; 

2 inf. priemonės. 

2.20. Pasaulinės maisto dienos minėjimas 

(spalio 16 d.). Praktinis užsiėmimas 

jaunimui Ruklos vaikų dienos centre  

„Gaminame sveikai“. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

(jaunimo sričiai). 

IV ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius. 

1 renginys, 30 dalyvių; 

1 inf. priemonė.  

2.21. Pasaulinės psichikos dienos 

paminėjimas (spalio 10 d.). Praktinis 

užsiėmimas „Savęs pažinimas“, skirtas 

jaunimui. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

(jaunimo sričiai). 

IV ketv. Organizuotų renginių, 

dalyvių, informavimo 

priemonių skaičius.  

1 renginys, 30 dalyvių; 

1 inf. priemonė. 

2.22. Veiklos planų, metinių ir ketvirtinių 

ataskaitų koordinavimas bei kontrolė  ir 

rengimas. 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

 

I-IV ketv. Parengtų veiklos planų, 

ataskaitų skaičius. 

23 planai,  12 ataskaitų. 

 

2.23. Metodinės konsultacijos. 

 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

(jaunimo sričiai). 

I-IV ketv. Konsultacijų skaičius. 

45 konsultacijos. 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

2.24. Informacijos sklaida (straipsniai, 

pranešimai, interviu TV publikacijos 

periodiniuose leidiniuose ir internete). 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

(jaunimo sričiai). 

I-IV ketv. Parengtų informacinių 

pranešimų skaičius. 

11  informacinių 

pranešimų. 

2.25. Parengimas lankstinukų, atmintinių, 

skirtukų apie ligų profilaktiką, sveiką 

gyvenseną. 

 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija. Skrajutė „Saugumas 

kelyje“. 

 

Lytiškumo ugdymas, pasirengimas 

šeimai, atsakomybė. Skrajutė tėvams 

‚Ankstyvas nėštumas“. 

 Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

I-IV ketv.  Parengtų lankstinukų 

skaičius. 

 

 

1 lankstinukas (skrajutė) 

(tiražas 500 vnt). 

 

1 lankstinukas (skrajutė) 

(tiražas 500 vnt). 

2.26 Teikti informacinę, konsultacinę ir 

metodinę pagalbą miesto 

bendruomenei. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

(jaunimo sričiai). 

I-IV ketv. Parengtų informacinių 

pranešimų skaičius. 

 pranešimai. 

3 inf. pranešimai. 

2.27. Teikti sveikatinimo veiklos metodines 

konsultacijas mokytojams, mokiniams, 

jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

I-IV ketv. Suteiktų konsultacijų 

skaičius. 

14 konsultacijų. 

2.28. Organizuoti ir kontroliuoti mokyklų 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų kvalifikacijos kėlimą. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas. 

I-IV ketv. Kvalifikaciją kėlusių  

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistų 

skaičius. 

6 dalyvavę visuomenės 

sveikatos priežiūros 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

specialistai. 

III. Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas didinat gyventojų informuotumą bei organizuojant sveikatos stiprinimo 

renginius bendruomenėse 

3.1 Informacijos visuomenės sveikatos klausimais teikimas gerinant gyventojų informuotumą sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo, sveikatos 

tausojimo, stiprinimo ir gražinimo klausimais, panaudojant informacijos perdavimo priemones  (svarbių sveikatai klausimų perteikimas 

asmenims, institucijoms ir visuomenei). 

3.1.1 Aktualios sveikatos informacijos 

sklaida sveikatos saugos ir stiprinimo, 

bendraisiais  sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimais,  sveikos 

mitybos skatinimo ir nutukimo 

prevencijos fizinio aktyvumo 

skatinimo, psichikos sveikatos (smurto, 

savižudybių prevencija, streso kontrolė 

ir kt.), aplinkos sveikatos, rūkymo, 

alkoholio ir narkotikų vartojimo 

prevencijos, lytiškumo ugdymo,  AIDS 

ir lytiškai plintančių ligų prevencijos, 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos,  

asmens higienos, ėduonies profilaktikos 

ir burnos higienos, kraujotakos sistemos 

ligų profilaktikos,  traumų ir 

nelaimingų atsitikimų prevencijos, 

onkologinių ligų profilaktikos srityse. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. Parengtų straipsnių, 

informacinių pranešimų, 

interviu,  TV, radijo laidų 

skaičius 50  

 

Pagerės gyventojų 

informuotumas visuomenės 

sveikatos klausimais. 

Įgytos  žinios, įgūdžiai, 

nuostatos ir vertybės skatins  

analizuoti elgesį ir motyvus 

siekiant tam tikro asmeninio 

sprendimo. 

Formuosis nuo elgsenos 

priklausomų visuomenės 

sveikatos rizikos veiksnių 

mažinimas visose socialinėse 

gyventojų grupėse. 

 

3.1.2. Platesnis šiuolaikinių  informacinių  

technologijų naudojimas informuojant  

visuomenę įvairiais sveikatos, jos 

stiprinimo, vykdomų sveikatinimo 

priemonių bei jų veiksmingumo 

klausimais  

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. El. paštas, socialiniai 

tinklapiai, trumpieji SMS 

ir kt.  
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

3.1.3. Gyventojų grupių  ir atskirų individų 

konsultavimas sveikatos stiprinimo bei 

rizikos veiksnių mažinimo klausimais 

(parama konsultuojamajam mokantis ir 

įgyjant žinių, įgūdžių, nuostatų ir 

vertybių) 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. Konsultacijos/  

planuojama pagal poreikį  

3.1.4. Informacinės, metodinės padalomosios 

medžiagos visuomenės sveikatos 

klausimais rengimas ir platinimas  

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. Pavadinimų  skaičius 5, 

vnt. skaičius 1600 vnt. 

3.1.5. Kitų įstaigų informacinės, metodinės 

padalomosios medžiagos visuomenės 

sveikatos klausimais   sklaida 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

 I-IV ketv. Pavadinimų  skaičius 10, 

2500 vnt. skaičius 

 

3.1.6. Socialinė reklama sveikatos temomis  Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. Pavadinimų  skaičius 1 

plakatas,  

vnt. skaičius 200  

3.2. Sveikatos mokymas formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinant sveiką gyvenseną,  propaguojant sveiką gyvenimo, mokant bei 

skleidžiant informaciją (visuomenės sveikatos mokymo renginių organizavimas ir vykdymas).  

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtojimas ugdant  socialinių partnerių kompetenciją sveikatos stiprinimo klausimais bei siekiant 

įdiegtį visuomenės sveikatą į jų atstovaujamą sektorių.  

3.2.1. Bendraisiais  sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimais 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. Renginių skaičius 16, 

Dalyvių skaičius 368 

 Bus organizuojami sveikatos 

stiprinimo renginiai Jonavos 

rajono savivaldybės 

gyventojams.  

Didės visuomenės sveikatos 

paslaugų prieinamumas 

gyventojams organizuojant 

akcijas, mokymus, praktinius 

užsiėmimus ir kitus renginius 

bendruomenėse.  

3.2.2. Sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo 

prevencijos srityje 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. Renginių skaičius 22, 

Dalyvių skaičius 220 

3.2.3. Fizinio aktyvumo skatinimo srityje Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. Renginių skaičius 37, 

Dalyvių skaičius 740 

3.2.3. Psichikos sveikatos srityje (smurto, 

savižudybių prevencija, streso kontrolė 

ir kt.)  

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. Renginių skaičius 13, 

Dalyvių skaičius 330 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

3.2.4. Aplinkos sveikatos srityje  Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. Renginių skaičius 2 , 

Dalyvių skaičius 20 

Bus aktyvinami bendruomenių 

nariai.  

3.2.5. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų 

vartojimo prevencijos srityje 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. Renginių skaičius 5, 

Dalyvių skaičius 100 

3.2.6. Lytiškumo ugdymo,  AIDS ir lytiškai 

plintančių ligų prevencijos srityje  

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I ketv. Renginių skaičius 1 , 

Dalyvių skaičius 15 

3.2.7. Kraujotakos sistemos ligų profilaktikos 

srityje 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I-IV ketv. Renginių skaičius 9, 

Dalyvių skaičius 60 

3.2.8. Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencijos srityje: 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

IV ketv. Renginių skaičius 5, 

Dalyvių skaičius 165 

3.2.9. Onkologinių ligų profilaktikos srityje 

 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

II ketv. Renginių skaičius 1, 

dalyvių skaičius 25 

3.3. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais sveikatos stiprinimo 

klausimais siekiant įdiegtį visuomenės 

sveikatą į jų atstovaujamą sektorių  

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I – IV ketv. Pasirašytų 

bendradarbiavimo sutarčių 

skaičius 4 

Plėtojamas  bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais 

suteikiant joms realaus 

partnerio statusą 

(nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir 

bendruomenėmis). 

Didinama jų kompetenciją 

sveikatos stiprinimo klausimais   

gerinant  visuomenės gebėjimą 

stiprinti ir saugoti savo 

sveikatą bei skatinant 

asmeninę ir bendruomeninę 

atsakomybę už ją.   

3.4 Visuomenės sveikatos mokymas 

(licencijuota sveikatos mokymo tvarka)  

Licencijuojamos visuomenės sveikatos 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

I – IV ketv. Mokytų asmenų skaičius  

363 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

priežiūros veiklos rūšys: 

1) privalomasis pirmosios pagalbos 

mokymas; 

2) privalomasis higienos įgūdžių 

mokymas;  

3) privalomasis mokymas apie 

alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus 

sveikatai. 

3.5. Dalyvavimas  visuomenės sveikatos 

renginiuose kvalifikacijai tobulinti 

 Per metus  

 

Sveikatos renginių 

skaičius  kvalifikacijai 

kelti. 

Planuojama pagal poreikį 

ir galimybes 

Nuolat gilinamos ir 

atnaujinamos  teorinės bei 

praktinės profesiniam darbui 

reikalingos žinios, lavinami 

praktiniai įgūdžiai,  keliama  

profesinė motyvacija. 

3.5. Atskaitomybės dokumentų  

rengimas ir pateikimas suinteresuotoms 

įstaigoms  

 Per metus  

 

Parengtų planų, ataskaitų 

skaičius 

Bus kryptingai organizuojama 

veikla įgyvendinant 

prioritetines veiklos kryptis, 

tikslus ir uždavinius bei metinį 

darbo planą.  

IV. Visuomenės sveikatos stebėsenos programos vykdymas. 

4.1. Visuomenės sveikatos stebėsenos 

duomenų rinkimas, Jonavos rajono 

savivaldybės demografinės ir socialinės 

ekonominės, gyventojų sveikatos 

būklės, fizinės aplinkos veiksnių 

pokyčių analizė ir vertinimas. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

III-IV ketv. 

 

51 rodiklis. Bus sistemingai kaupiami 

visuomenės sveikatos 

stebėsenos duomenys. 

Visuomenei ir sveikatos 

politikos formuotojams bus 

pateikta informacija apie 

Jonavos rajono savivaldybės 

gyventojų sveikatą, 

vadovaujantis gautais 

4.2. Visuomenės sveikatos stebėsenos 

duomenų analizė. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

III-IV ketv. 51 rodiklis. 

4.3. Kasmetinės visuomenės sveikatos Visuomenės sveikatos IV ketv. 1 ataskaita. 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

stebėsenos ataskaitos parengimas ir 

pateikimas savivaldybės 

administracijos direktoriui. 

stebėsenos specialistas. duomenimis bus planuojamos 

ir įgyvendinamos savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

stiprinimo priemonės. 

 
4.4. Jonavos rajono savivaldybės mokinių 

sveikatos būklės analizė. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

I-II ketv. 1 ataskaita  

4.5. Vaikų gyvensenos tyrimo apklausos 

vykdymas ir duomenų iš užpildytų 

klausimynų suvedimas į programinę 

duomenų suvedimo formą. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

I-IV ketv. 5-ų, 7-ų ir 9-ų klasių 

mokinių apklausa ir 

duomenų suvedimas. 

4.6. Informacijos apie visuomenės sveikatos 

stebėsenos rodiklius, patalpinimas 

Biuro internetinėje svetainėje. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

I ketv. Pagal poreikį. 

 

 

4.7. Informacijos sklaida apie Savivaldybėje 

vykdomas ankstyvosios prevencijos 

valstybines programas.  

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

II ketv. 1 informacinis 

pranešimas. 

 

4.8. Informacinių pranešimų, apie Jonavos 

rajono gyventojų sveikatos būklę, 

parengimas ir išplatinimas 

žiniasklaidoje. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

I-IV ketv. 15 informacinių 

pranešimų. 

4.9. Gyventojų apklausa Biuro 

internetiniame tinklalapyje esančioje  

rubrikoje „Savaitės klausimėlis“. 

Klausimų sudarymas ir rezultatų 

apibendrinimas gyventojų sveikatos 

raštingumo nustatymui. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

I-IV ketv. Klausimų skaičius - 60 

4.10. Konkursas, skirtas valstybinių 

prevencinių programų viešinimui. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

III ketv. Dalyvių skaičius - 20 



15 

 

Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

4.11. Jonavos raj. savivaldybės gyventojų 

fizinio aktyvumo poreikio apklausos 

atlikimas ir rezultatų apibendrinimas.  

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

I-IV ketv. Respondentų skaičius - 

100 

4.12. Informacinių plakatų, skirtų valstybės 

finansuojamų atrankinės patikros 

programų viešinimui, parengimas ir 

išplatinimas mieste. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

II ketv. 10 informacinių plakatų. 

4.13. Dalyvavimas Higienos instituto, 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centro organizuojamuose tyrimuose. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

I-IV ketv. Pagal poreikį. 

 

4.14. Gyventojų sveikatos būklės analizė 

pagal pasirinktas sveikatos sritis. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

I-IV ketv. 3 analitiniai dokumentai.  

V. Stiprinti ir gerinti visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant visuomenės sveikatos paslaugų kokybę, tobulinant įstaigos veiklos 

organizavimą 

5.1.  Organizuoti biuro specialistų darbą 

pagal individualius ir metinius veiklos 

planus. 

 

Biuro direktorius. 

 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

 

 

Atliktos planuotos veiklos 

proc. 

Įvykdymas 90 proc. 

 

 

Kryptingai organizuojama 

biuro veikla, kontroliuojamos 

specialistams pavestos 

užduotys, įgyvendinant metinį 

veiklos planą. Vyks kūrybinis 

veiklos planavimo procesas 

siekiant įgyvendinti biuro 

veiklos tikslus, ieškoma 

geriausių formų ir būdų 

administravimo funkcijoms 

vykdyti bei pažangesnių 

darbuotojų motyvacijos 

metodų. 

 

5.2. Koordinuoti visuomenės sveikatos  

specialistų veiklą, patvirtinti metinius 

veiklos planus. 

Biuro direktorius. 

 

 

 

Iki sausio 29 

dienos. 

Patvirtintų darbo planų 

skaičius. 

22 planai. 

5.3. Tobulinti visuomenės sveikatos  

specialistų kvalifikaciją. 

Biuro direktorius. 

 

 

 

I-IV ketv. Kvalifikaciją kėlusių 

visuomenės sveikatos  

specialistų  skaičius. 

12 visuomenės sveikatos  

specialistų.  
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

5.4. Organizuoti darbuotojų susirinkimus 

poreikių, interesų, pasiūlymų bei 

veiklos klausimais. 

Biuro direktorius. 

 

 

 

I-IV ketv. Susirinkimų skaičius per 

metus. 

11 susirinkimų. 

5.5. Plėsti bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais sveikatos stiprinimo ir 

veiklos organizavimo klausimais. 

Biuro direktorius. 

 

 

 

I-IV ketv. Pasirašytų 

bendradarbiavimo sutarčių 

skaičius. 

4 bendradarbiavimo 

sutartys. 

5.6. Dalyvauti tarpžinybinių komisijų, 

komitetų ir darbo grupių veikloje. 

Biuro direktorius. 

 

 

 

I-IV ketv. Organizuojamų posėdžių, 

susirinkimų, komisijų 

skaičius. 

 

5.7. Parengti ir suderinti 2017 metų Biuro 

dokumentacijos planą. 

Visuomenės sveikatos 

administratorius 

IV ketv. Parengtas ir suderintas 

2017 metų 

dokumentacijos planas. 

1 dokumentacijos planas. 

5.8. Biuro veiklos dokumentų registravimas, 

tvarkymas, apskaita, saugojimas. 

Visuomenės sveikatos 

administratorius 

I-IV ketv. Užbaigtų bylų skaičius. 

70 bylų skaičius. 

5.9. Biuro viešųjų pirkimų funkcijų 

vykdymas. 

Visuomenės sveikatos 

administratorius 

I-IV ketv. Atliktų mažos vertės 

pirkimų skaičius. 

80 mažos vertės pirkimų. 

5.10. Biuro reikmėms reikalingų darbų, 

prekių ir paslaugų plano rengimas. 

Visuomenės sveikatos 

administratorius 

I-IV ketv. Parengtas ir patvirtintas 

Biuro veiklai reikalingų 

darbų, prekių, paslaugų 

planas. 

1 planas. 

5.11. 2015 m. atliktų viešųjų pirkimų Visuomenės sveikatos I ketv. 1 ataskaita. 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos programos, projektai, 

priemonės 
Vykdytojai 

Vykdymo 

laikotarpis 
Vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

ataskaitos rengimas. administratorius (AT-6 tipinė forma). 

5.12. Personalo operacijų atlikimas My 

lobster programoje 

Visuomenės sveikatos 

administratorius 

I-IV ketv. Personalo operacijų 

skaičius. 

5.13. Laiko apskaitos žiniaraščių rengimas Visuomenės sveikatos 

administratorius 

I-IV ketv. Parengta 12 laiko 

apskaitos žiniaraščių. 

5.14. Ūkinės dalies apskaita Visuomenės sveikatos 

administratorius 

IV ketv. Turto atidavimo aktai 

5.15. Teikti konsultacinę metodinę bei 

organizacinę pagalbą organizuojant ir 

vykdant visuomenės sveikatos 

stiprinimą bendruomenėje. 

Visuomenės sveikatos 

administratorius 

I-IV ketv. Visuomenės sveikatos 

stiprinimo renginių, 

kuriems buvo teikiama 

konsultacinė metodinė ar 

organizacinė pagalba, 

skaičius. 

Pagal poreikį. 

5.16. Teikti konsultacinę metodinę pagalbą 

vykdant visuomenės sveikatos 

stebėseną (monitoringą), renkant, 

tvarkant, analizuojant ir interpretuojant 

duomenis, siekiant gauti išsamią 

informaciją apie savivaldybės 

bendruomenės sveikatos būklę, 

sveikatos rizikos veiksnius. 

Visuomenės sveikatos 

administratorius 

I-IV ketv. Visuomenės sveikatos 

stebėsenos ataskaitų, 

organizuotų ar dalyvautų 

organizuojamuose 

tyrimuose, kuriems buvo 

teikiama konsultacinė 

metodinė pagalba, 

skaičius. 

Pagal poreikį. 

5.17. Stebėsenos ataskaitos pristatymas 

savivaldybės komitetams ir Tarybai. 

Biuro direktorius I ketv. 1 ataskaita  

 

Pagal visuomenės sveikatos specialistų planus parengė Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  

visuomenės sveikatos administratorė, pavaduojanti direktorių  Modesta Bartošienė  

 


