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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

Įstaigos misija 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. 

Veiklos prioritetai Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas 

Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas 

Dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu 

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas 

Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų vykdoma viešinimo veikla 

Svarbiausi darbai Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis 

jaunuoliams, vykdymas.   

Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas.   

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams, mokyklų bendruomenėms.   

Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas - mokymų / supervizijų organizavimas mokyklos 

bendruomenių komandoms 

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybių gyventojams 

 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas 

Burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse.      

Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas.  

Sveikos mitybos ir sveiko maisto gaminimo mokymų organizavimas tikslinėms grupėms, gyventojams.    

Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas.  

Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas.    

Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas. 

Visuomenės sveikatos biuro veiklos viešinimas.   

Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra.   

Planuojami pasiekti 
rezultatai 

*Gerėjantis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei gaunama informacija turės įtakos gyventojų sveikatos rodiklių gerėjimui 
ir gyvenimo kokybei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*Padaugės teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų skaičius rajono gyventojams, daugiau gyventojų bus sudarytos 



sąlygos dalyvauti sveikatos stiprinimo renginiuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

*Pagerės visuomenės gebėjimas stiprinti ir saugoti savo sveikatą, padidės asmeninė  atsakomybę bei sveikos gyvensenos 

siekiamybė. 

 

Pavadinimas Asignavimų 

šaltinis 

Asignavimai, 

tūkst. eurų 

Vertinimo 

kriterijai. 

Pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijai. 

Reikšmė 

Metų 

ketvirtis, 

kada 

planuojama 

pasiekti 

rezultatus 

Vertinimo 

kriterijai. 

Reikšmė 

Metų 

ketvirtis, 

kada  

pasiekti 

rezultatai 

Atsakingas 

vykdytojas 

Tikslas.Užtikrinti 

tinkamą sveikatos 

priežiūrą Jonavos 
rajono gyventojams 

  Įstaigoje esančių 

etatų skaičius (vnt.) 

17,15 Visus metus 17,15 I ketv. Direktorė 

Uždavinys. 

Priartinti 

visuomenės 
sveikatos priežiūrą 

prie savivaldybės 

gyventojų 

 430,63       

Priemonė. 

Palaikyti 

Visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklą 

VB-STD 119,10       

SAARS 11,83       

TPP 5,10       

Veikla. Visuomenės 

sveikatos stiprinimo 
renginių 

organizavimas 

  Suorganizuotų 

renginių skaičius 
(vnt.) 

206 IV 646 IV Visuomenės 

sveikatos 
stiprinimo 

specialistas 

Dalyvių skaičius, 

dalyvavusių 
visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

renginiuose (vnt.) 

2754 IV 5833 IV Visuomenės 

sveikatos 
stiprinimo 

specialistas 

Veikla. Gyventojų   Pateiktų viešinimo 120 IV 122 IV Visuomenės 



informuotumo 

didinimas sveikatos 

stiprinimo 

klausimais. 

priemonių skaičius 

(Straipsniai 

internete, 

lankstinukai ir kt.) 
(vnt.) 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Veikla. Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 
vykdymas ir 

sveikatos pokyčių 

vertinimas. 

  Atliktų ataskaitų 

skaičius (vnt.) 

1 IV  IV Visuomenės 

sveikatos 
stebėsenos 

specialistas 

Veikla. Privalomas 
higienos įgūdžių 

mokymas 

  Dalyvių skaičius, 
dalyvavusių  

higienos įgūdžių 

mokymuose (vnt.) 

300 IV 459 IV Visuomenės 
sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Veikla. Privalomas 
pirmos pagalbos 

mokymas 

  Dalyvių skaičius, 
dalyvavusių  

pirmosios pagalbos 

mokymuose (vnt.) 

150 IV 193 IV Visuomenės 
sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Veikla. Privalomas 

mokymas apie 

alkoholio ir 

narkotikų žalą 
žmogaus sveikatai 

  Dalyvių skaičius, 

dalyvavusių  

alkoholio ir 

narkotikų žala 
žmogaus sveikatai 

mokymuose (vnt.) 

2 IV 4 IV Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Priemonė. 

Sveikatos 

priežiūros 

švietimo įstaigose 

finansavimas 

VB-STD 215,20       

Veikla. Mokinių 

sveikatos ugdymo ir 

mokymo renginiai 

  Suorganizuotų 

renginių skaičius, 

(vnt.) 

617 IV 1013 IV Visuomenės 

sveikatos  

specialistas 

Dalyvių skaičius, 
dalyvavusių, 

mokinių sveikatos 

ugdyme ir 
mokymuose (vnt.) 

15404 IV 19552 IV Visuomenės 
sveikatos  

specialistas 



Veikla. 

Sveikatinimo 

veiklos metodinių 

konsultacijų 
mokytojams, 

mokiniams, jų 

tėvams, ar 
globėjams teikimas 

  Konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

Pagal 

poreikį 

IV 3049 IV Visuomenės 

sveikatos  

specialistas 

Veikla. Pirmosios 

pagalbos teikimas 

  Atvejų skaičius 

(vnt.) 

Pagal 

poreikį 

IV 1214 IV Visuomenės 

sveikatos  

specialistas 

Veikla. Mokinių 

maitinimo 

organizavimo 
atitikties priežiūra 

  Valgiaraščių ir 

vaikų maitinimo 

atitikties tikrinimas 
(vnt.) 

747 IV 660 IV Visuomenės 

sveikatos  

specialistas 

Veikla. Mokinių 

asmens higienos 

tikrinimas 

  Patikrinimų skaičius 

(vnt.) 

Pagal 

poreikį 

IV 461 IV Visuomenės 

sveikatos  

specialistas 

Veikla. Pagalbos 

mokinių savirūpai 

organizavimas 

ugdymo įstaigose 

  Lėtinėmis 

neinfekcinėmis 

ligomis (toliau-

LNL) sergančių 
mokinių, kuriems 

suteikta savirūpai 

reikalinga pagalba  
ugdymo įstaigoje, 

skaičius (vnt.) 

Pagal 

poreikį 

IV 11 IV Visuomenės 

sveikatos  

specialistas 

Veikla. Mokyklos 

aplinkos atitikties 
visuomenės 

sveikatos priežiūros 

teisės aktų 
reikalavimams 

vertinimas 

  Vertinimų skaičius 

(vnt.) 

40 IV 42 IV Visuomenės 

sveikatos  
specialistas 

Veikla. Mokyklos 

bendruomenės 
informuotumo 

  Pateiktų viešinimo 

priemonių skaičius 
(Straipsniai 

79 IV 74 IV Visuomenės 

sveikatos  
specialistas 



didinimas sveikatos 

stiprinimo 

klausimais. 

internete, 

lankstinukai ir kt.) 

(vnt.) 

Priemonė. 

Savižudybių 

prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimas. 

VB-STD 79,40       

Veikla. Visuomenės 

psichikos sveikatos 

gerinimas 
 

 

 
 

 

  Suorganizuotų 

renginių skaičius, 

(vnt.) 
 

70 IV 162 IV Psichologas 

Dalyvių skaičius, 

dalyvavusių 

renginiuose (vnt.) 

700 IV 884 IV Psichologas 

Psichologo 
konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

1202 IV 131 IV Psichologas, 
visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 
specialistas 

Pateiktų viešinimo 

priemonių skaičius 

(Straipsniai 
internete, 

lankstinukai ir kt.) 

(vnt.) 

50 IV 39 IV Psichologas 

Apsilankymų pas 
priklausomybės 

konsultantą skaičius 

(vnt.) 
 

600 IV 248 IV Visuomenės 
sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Reikšmės: 

VB (STD) - valstybės biudžeto special. tikslinė dotacija. 

SAARS - aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. 

TPP - teikiamų paslaugų pajamos. 


