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BENDROJI INFORMACIJA 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA 

Pagrindinis tikslas – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių 

rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. 

Visuomenės sveikatos stebėsenos uždaviniai: 

 nuolat stebėti, analizuoti visuomenės sveikatą, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas; 

 teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę ir jos kitimo priežastis, reikalingą ūkio plėtros, 

socialinės raidos, prevencinės (profilaktinės) medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms 

reikmėms; 

 formuoti bendrą visuomenės sveikatos duomenų sistemą; 

 visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialisto funkcijos; 

 planuoja, rengia ir įgyvendina visuomenės sveikatos stebėsenos programas; 

 analizuoja duomenis, atlieka duomenų interpretavimą, teikia išvadas ir rekomendacijas; 
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 rengia Šiaulių rajono gyventojų sveikatos būklės ataskaitas; 

 vykdo visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą įvairiomis informacijos viešinimo priemonėmis; 

 formuoja siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, kitoms įstaigoms sveikatos politikos ir priemonių formavimo 

klausimais; 

 planuoja, rengia ir įgyvendina vaikų ir jaunimo sveikatos stebėseną; 

 teikia siūlymus Biuro direktoriui ir mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams dėl sveikatos priežiūros organizavimo 

rajono bendruomenėje ir ugdymo įstaigose; 

 planuoja, rengia ir įgyvendina tikslinius sveikatos tyrimus; 

 rengia Biuro metinės veiklos programos ir strateginio plano sveikatos stebėsenos dalį ir ataskaitų ir atsakymų projektus; 

 pagal kompetenciją atstovauja Biuro interesus įstaigose, organizacijose ir kt.; 

 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Biuro direktoriaus pavedimus, atitinkančius Biuro tikslus ir funkcijas; 

 atsako už laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą; 

 tvarko dokumentus pagal dokumentų valdymo reikalavimus. 

 

VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) tikslas – organizuoti, vykdyti ir vertinti visuomenės sveikatą apibūdinančius 

rodiklius, jos kitimo dinamiką, aplinkos ir socialinius, ekonominius, psichosocialinius veiksnius, gyvenseną bei jų ryšį su sveikata, sveikatos 

priežiūros sistemos raidą. Informuoti Šiaulių rajono savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių bei savarankiškų visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje (atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros 

programą 2016-2018 m. Pagal sveikatos priežiūros programą. Kodas 07). 
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Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) uždaviniai (atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros 

programą 2016-2018 m. Pagal sveikatos priežiūros programą ir programos uždavinius 01. Uždavinių įgyvendinimo priemonės – 3 

Bendruomeninės sveikatinimo programos „Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa“ įgyvendinimas; 4. Triukšmo lygio 

stebėsena-tyrimai; 5. Maudyklų vandens kokybės stebėsena, tyrimai, informacijos sklaida, viešinimas.): 

 triukšmo lygio stebėsenos tyrimas (numatomas iš Bendruomeninės sveikatinimo programos „Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialioji programa“ įgyvendinimui skirtų lėšų pagal pateiktą sveikatos projekto paraišką);   

 maudyklų vandens kokybės stebėsenos tyrimų, informacijos sklaidos viešinimas; 

 sistemingai rinkti, kaupti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės ir ją įtakojančių veiksnių kitimo duomenis ir 

rodiklius, analizuoti ir vertinti jų pokyčius; 

 remiantis visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatų išvadomis, teikti siūlymus visuomenės sveikatinimo veiklą vykdančioms 

institucijoms ir organizacijoms; 

 teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos būklę ir jos kitimo 

priežastis, reikalingą socialinės raidos, prevencinės (profilaktinės) medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo sprendimams 

priimti, mokslo ir kitoms reikmėms. 

 

LĖŠOS PLANO VYKDYMUI 

Asignavimų valdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms 

Programa: Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena 

Lėšų suma skirta visuomenės sveikatos funkcijoms įgyvendinti: 0 eurų. 
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Pastabos, 

komentarai 

1. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas): organizuoti, vykdyti ir vertinti visuomenės sveikatą apibūdinančius rodiklius, 

jos kitimo dinamiką, aplinkos ir socialinius, ekonominius, psichosocialinius veiksnius, gyvenseną bei jų ryšį su sveikata, sveikatos priežiūros 

sistemos raidą. Informuoti Šiaulių rajono savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių bei savarankiškų visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje 

1. 1. 
Sistemingai rinkti, kaupti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės ir ją įtakojančių veiksnių kitimo duomenis ir 

rodiklius, analizuoti ir vertinti jų pokyčius 

1. 1. 1. Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) 

1. 1. 1. 1. 

Rinkti, kaupti ir analizuoti 

duomenis ir rodiklius, 

susijusius su Šiaulių rajono 

savivaldybės gyventojų 

demografine ir socialine būkle. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Surinktų duomenų dalis 

bei atlikta analizė. 

 

1. 1. 1. 2. 

Kaupti Šiaulių rajono 

savivaldybės sveikatos būklės 

ir jos kitimo duomenis, 

vertinant ir analizuojant jų 

pokyčius. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Surinktų stebėsenos 

programoje numatytų 

duomenų dalis. 

 

1. 1. 1. 3. 

Duomenų rinkimas, kaupimas 

bei analizė apie Šiaulių 

rajono savivaldybės mokinių 

sveikatos būklę mokyklose. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas; visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas, atsakingas 

už vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūrą 

- 
Surinktų duomenų dalis 

bei atlikta analizė. 
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1. 1. 1. 4. 

Moksleivių sveikatos 

stebėsenos analizė. Duomenų 

apie moksleivių sveikatą 

rinkimas iš vaiko sveikatos 

pažymėjimo (forma 027-1/a). 

Traumų, infekciniu ligų 

susirgimų, atvejų analizė. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas; visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas, atsakingas 

už vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūrą 

- 

Surinktų stebėsenos 

programoje numatytų 

duomenų dalis. 

 

1. 1. 1. 5. 

Išanalizuoti, parengti, išplatinti 

ir kuprinių svėrimo akcijos 

mokyklose anketas.  

Anketų vertinimas, 

analizavimas. Gautų tyrimų 

rezultatų viešinimas 

visuomenei. 

III-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose 

- 
Surinktų duomenų dalis 

bei atlikta analizė. 

 

1. 1. 1. 6. 

Atlikti 2016 m. Šiaulių rajono 

savivaldybėje besimokančių 

moksleivių gyvensenos ir 

sveikatos tyrimą. 

I-III 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Atliktame tyrime 

dalyvavusių asmenų 

skaičius ir gautų rezultatų 

analizė. 

 

1. 1. 1. 7. 

Fizinių, cheminių, biologinių ir 

kitų aplinkos veiksnių poveikio 

sveikatai stebėsena (maudyklų 

vandens mikrobiologinių 

rodiklių analizė, triukšmo 

tyrimas ir analizė). 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Surinktų duomenų dalis 

bei atlikta analizė. 

 

1. 1. 1. 8. 

Šiaulių rajono savivaldybės 

asmenų, žuvusių ar sunkiai 

sužeistų dėl nelaimingo 

atsitikimo darbe, statistinė 

analizė ir duomenų pateikimas 

pranešimo forma. 

II-III 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Surinktų stebėsenos 

programoje numatytų 

duomenų informacijos 

pateikimas. 
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1. 1. 1. 9. 

Šiaulių rajono savivaldybės 

asmenų mirtingumas dėl 

atsitiktinių paskendimų 

statistinė analizė ir duomenų 

pateikimas. 

II ketv. 
Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Surinktų stebėsenos 

programoje numatytų 

duomenų informacijos 

pateikimas. 

 

1. 1. 1. 10. 

Šiaulių rajono savivaldybės 

transporto įvykiuose patirtų 

traumų statistinė analizė ir 

duomenų pateikimas. 

II-III 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Surinktų stebėsenos 

programoje numatytų 

duomenų informacijos 

pateikimas. 

 

1. 1. 1. 11. 

Kaupti ir analizuoti, kaip 

Šiaulių rajono savivaldybės 

gyventojai dalyvauja 

vykdomosiose ligų prevencijos 

programose. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Surinktų stebėsenos 

programoje numatytų 

duomenų informacijos 

pateikimas. 

 

1. 1. 1. 12. 

Apklausos būdu rinkti, 

analizuoti ir viešinti duomenis 

Šiaulių rajono visuomenei, 

aktualiomis temomis 

susijusiomis su asmens ir 

visuomenės sveikata. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Atliekamos apklausos 

pasirenkant aktualias 

temas, susijusias su 

visuomenes sveikata. 

 

1. 1. 1. 13. 

Parengti Šiaulių rajono 

savivaldybės, visuomenės 

sveikatos 2015 metų 

stebėsenos būklės, metinę 

ataskaitą. 

IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Surinktų stebėsenos 

programoje numatytų 

duomenų informacijos 

pateikimas. 
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1. 1. 1. 14. 

Triukšmo lygio stebėsenos 

tyrimas (numatomas iš 

Bendruomeninės sveikatinimo 

programos „Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialioji 

programa“ įgyvendinimui 

skirtų lėšų pagal pateiktą 

sveikatos projekto paraišką)  

IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
Pagal poreikį 

Atliktas tyrimas. 

Atlikta tyrimo analizė. 

Tyrimas ir tyrimo 

rezultatai pristatyti 

savivaldybės gydytojui, 

visuomenei.  

 

1. 1. 1. 15. 

Šiaulių rajono maudyklų 

vandens kokybės stebėsenos 

tyrimų, informacijos sklaidos 

viešinimas 

III 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Šiaulių rajono maudyklų 

vandens kokybės 

stebėsenos tyrimų 

informacija 

 

2. 1. 
Remiantis visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatų išvadomis, teikti siūlymus visuomenės sveikatinimo veiklą vykdančioms 

institucijoms ir organizacijoms 

2. 1. 1. Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) 

2. 1. 1. 16. 

Stebėsenos ataskaitos ir 

siūlymų dėl gyventojų 

sveikatos būklės gerinimo 

rengimas ir teikimas. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Parengtų ir pateiktų 

analizių skaičius 

 

2. 1. 1. 17. 

Analizuoti socialinius, 

ekonominius veiksnius, kurie 

veikia gyventojų sveikatą. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas 
- 

Surinktų stebėsenos 

programoje numatytų 

duomenų dalis. 

 

3. 1. 
Teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos būklę ir jos kitimo 

priežastis, reikalingą socialinės raidos, prevencinės (profilaktinės) medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo sprendimams 

priimti, mokslo ir kitoms reikmėms 
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3. 1. 1. Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) 

3. 1. 1. 18. 

Informaciniai pranešimai 

paremti statistinių duomenų 

analize žiniasklaidai apie 

Šiaulių rajono gyventojų 

sveikatos būklę. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas; visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas, atsakingas už 

vaikų ir jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

- 

Surinktų stebėsenos 

programoje numatytų 

duomenų informacijos 

pateikimas. 

 

3. 1. 1. 19. 

Informacijos apie visuomenės 

sveikatos stebėsenos ataskaitų 

viešinimas interneto erdvėje, 

spaudoje. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas; visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas, atsakingas už 

vaikų ir jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

specialistas 

- 

Surinktų stebėsenos 

programoje numatytų 

duomenų informacijos 

pateikimas. 
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PATVIRTINTA 

Direktorius 

Edvino Pečiukėno 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 

 

VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS METINIS VEIKLOS PLANAS 2016 METAMS 

 
2016 m. sausio 19 d. Nr. 2 

 

 
BENDROJI INFORMACIJA 

 

VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

Pagrindinis tikslas - vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant 

priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros uždaviniai: 

 užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokyklose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, 

galinčius sukelti ligas; 

 formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius; 

 numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią; 

 visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, funkcijos: 

 sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės 

ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas; 
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 informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, 

renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei; 

 mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant; 

 pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; 

 mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; 

 mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant 

prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus; 

 pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, 

teikimas; 

 ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas; 

 pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto 

varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams; 

 informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau 

kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

 asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) 

bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje; 

 lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas; 

 dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas; 

 pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką; 

 informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje; 
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 visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių 

įgyvendinimas mokykloje; 

 pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas. 

 

 

VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros tikslas – teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje 

esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomiems mokiniams pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros 

programą 2016-2018 m. Pagal sveikatos priežiūros programą. Kodas 07). 

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros uždaviniai (atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros programą 2016-2018 

m. Pagal sveikatos priežiūros programą ir programos uždavinius 01. Uždavinio įgyvendinimo priemonės – 1 Mokinių sveikatos priežiūra 

(07.01.01.01)): 

 ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius vaikystės ir paauglystės laikotarpiuose; 

 organizuoti ir vykdyti paskaitas ir renginius sveikatos saugos ir stiprinimo, sveikatos gyvensenos ir ligų prevencijos temomis; 

 formuoti mokinių įgūdžius sveikai maitintis, išlaikyti rekomenduojamą maistinių medžiagų santykį paros maisto davinyje, kad 

būtų išvengta lėtinių ligų ir mokiniai būtų darbingi bei gerai jaustųsi; 

 stiprinti mokinių savigarbą, pagarbą kitiems ir pasitikėjimą savimi organizuojant veiklas susijusias su psichikos sveikatos 

stiprinimu; 

 mokyti mokinius įgūdžių, kad kasdienis fizinis aktyvumas taptu gyvenimo dalimi; 

 konsultuoti, informuoti ir mokyti mokinius atsakingą požiūrį į juos supančią aplinką, jos saugojimą ir puoselėjimą; 

 formuoti neigiamą moksleivių požiūrį į žalingus įpročius naudojant modelį: žinios – požiūris – elgsena; 
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 konsultuoti, mokyti mokinius asmens higienos pagrindų taikant teorinius ir praktinius užsiėmimus;   

 ugdyti saugios bendruomenės sampratą ir įgyvendinti pirminę traumatizmo prevenciją, vykdant aktyvias vaikų ir jaunimo 

saugaus elgesio mokymo ir savisaugos įgūdžių ugdymo priemones, padedančias atpažinti pavojus ir/ar jų išvengti. 

 

 

LĖŠOS PLANO VYKDYMUI 

Asignavimų valdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms 

Programa: mokinių visuomenės sveikatos priežiūra 

Lėšų suma skirta visuomenės sveikatos funkcijoms įgyvendinti:  

 Prekėms – 3400 eurų; 

 Paslaugoms – 3400 eurų. 
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 Proceso ir (ar) 

indėlio vertinimo 

kriterijai 

Pastabos, 

komentarai 

Mokinių sveikatos priežiūra 

1. 
Rūpintis Šiaulių rajono savivaldybės mokinių sveikata, vykdant savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti mokinių sergamumą, teikiant kokybiškas visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugas 

1. 1. 
Teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomiems mokiniams pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 

1. 1. 1. 

 

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos organizavimas ir koordinavimas 

 

1. 1. 1. 1. 

Aprūpinimas metodinėmis, 

informacinėmis priemonės ir 

leidiniais, vertinimo žurnalais. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

500,00 Pagal poreikį. 

 

1. 1. 1. 2. 
"Maitinimo atitikties" vertinimo 

žurnalų  patikra. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- Patikrų skaičius. 

 

1. 1. 1. 3. 

"Aplinkos ir ugdymo proceso 

atitikties organizavimo atitikties 

visuomenės sveikatos priežiūros 

teisės aktų reikalavimams" 

vertinimo žurnalų patikra. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- Patikrų skaičius. 
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1. 1. 1. 4. 

Koordinuoti VSP specialistų 

vykdomų veiklų ataskaitų teikimą. 

 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- 

Pagal patvirtintą 

dokumentacijos planą, 

(pateiktų ataskaitų 

sk.). 

 

1. 1. 1. 5. 

Informuoti apie Biuro vadovo 

pavedimus mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistams, 

susijusius su mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistų 

darbo organizavimu. 

I-IV 

ketv. 

 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo 

specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- 

Informacijos sklaida 

apie Biuro vadovo 

pavedimus mokyklų 

visuomenės sveikatos 

priežiūros 

specialistams 

(100 proc.). 

 

1. 1. 1. 6. 

Organizuoti planinius susirinkimus 

su VSP specialistais darbo 

organizavimo klausimais ir rengti 

susirinkimų protokolus. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- 
Susirinkimų/ parengtų 

protokolų skaičius. 

 

1. 1. 1. 7. 

Koordinuoti 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimą. 

I-IV 

ketv. 

 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

600,00 

Informacijos sklaida 

apie tikslinius 

kvalifikacijos 

tobulinimo kursus 

(100 proc.). 

 

1. 1. 1. 8. 

Studentų praktikos organizavimas 

Biure ir bendrojo lavinimo ugdymo 

įstaigose. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- 

Nuo pateiktų praktikos 

paraiškų 

(100 proc.). 

 

1. 1. 1. 9. 
Vykdomų epidemiologinių tyrimų 

koordinavimas. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- 
Įvykdytų tyrimų 

skaičius. 
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1. 1. 1. 10. 

Parengti vaikų ir jaunimo sveikatos 

priežiūros 

metinį individualų veiklos planą. 

IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- 
Parengtų planų 

skaičius. 

 

1. 1. 1. 11. 

Analizuoti ir teikti metodinę 

pagalbą visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistams dėl metinio 

veiklos plano parengimo. 

IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- 
Pateiktų planų 

skaičius. 

 

1. 1. 2.                                   Organizuojami konkursai, užsiėmimai, akcijos, seminarai ir pan.   

1. 1. 2. 12. 

SAM, HI, SMPLC ir kitų įstaigų 

inicijuotų veiklų organizavimas ir 

įgyvendinimas. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- 
Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 2. 13. 

Pagalba organizuojant visuomenės 

sveikatos stiprinimo ir monitoringo 

veiklą (seminarai, konferencijos, 

akcijos, kt.). 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

Pagal 

poreikį 

Veiklų skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 3. Kita veikla 

1. 1. 3. 14. 
Metodinių duomenų paieška ir 

pateikimas VSP specialistams. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- Pagal poreikį. 

 

1. 1. 3. 15. 

Bendradarbiauti vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros klausimais su 

socialiniais partneriais. 

 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- 
Bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius. 
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Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikatos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 

 

Tikslas: Padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant ligų ir traumų profilaktikos priemones. 

Uždaviniai: 

1. Ugdyti teisingą mokinių požiūrį apie jų sveikatą; 

2. Konsultuoti, informuoti, mokyti sveikatos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimais; 

3. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius vaikystės ir paauglystės laikotarpiuose; 

4. Organizuoti ir vykdyti paskaitas ir renginius sveikatos saugos ir stiprinimo, sveikatos gyvensenos ir ligų prevencijos temomis. 

1. 1. 4. 

1. 1. 4. 16. 

Tarptautinės ligonio dienos 

paminėjimui piešinių konkursas  

,,Eik-Veik-Sveik“: 

1. Piešinių paroda Šiaulių  

rajono Kuršėnų ligoninėje; 

2. Piešinių konkurso dalyvių 

apdovanojimas; 

3. Pranešimas 

www.siauliurvsb.lt 

puslapyje. 

I ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

50,0 
Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 4. 17. 

Organizuoti visuomenės stiprinimo 

priemones, skirtas skeleto ir 

raumenų sistemos sutrikimų 

prevencijai:  

• Organizuoti paskaitas-diskusijas, 

pokalbius „Netaisyklingos 

laikysenos pavojai“; 

• Informacijos sklaida (internete, 

stenduose, spaudoje); 

• Teikti individualias konsultacijas 

tėvams, vaikams dėl šių sutrikimų 

vystymosi ir korekcijos. 

Akcija "Kuprinė - ar ne per 

sunki?": 

I-III 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose; 

visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 

270,00 

 

Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

Pranešimų skaičius. 

Bus pagalinta ir 

išdalinta 500 vienetų 

atšvaitų 
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1. "Ar ne per sunki?" atmintinė, 

skirtukas; 

2. Atšvaitas;  

3. Straipsnis spaudai apie akcijos 

rezultatus; 

4. "Kuprinių svėrimo akcijos" 

duomenų rinkimas ir 

apibendrinimas. 

1. 1. 4. 18. 

Organizuoti visuomenės stiprinimo 

priemones, skirtas regos sutrikimų 

prevencijai:  

 Informacijos sklaida (internete, 

stenduose); 

 Organizuoti praktinius akių 

mankštos mokymus vaikams; 

 Parengti informacinę medžiagą 

mokyklose;  

 Stebėti vaikų, turinčių nedidelių 

regėjimo. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

200,00 

Informacinių 

pranešimų skaičius. 

Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

Parengtos 

informacinės 

medžiagos skaičius. 

Plakatų skaičius. 

 

1. 1. 4. 19. 

Skatinti ugdymo įstaigas įsitraukti į  

sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklą. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

- 
Ugdymo įstaigų 

skaičius. 

 

1. 1. 4. 20. 

Kartu vykdyti SAM , HI 

inicijuojamas apklausas, tyrimus, 

skirtus vaikų sveikatos stiprinimui, 

saugios, sveikos aplinkos kūrimui. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- 
Tyrimų, apklausų 

skaičius. 

 

1. 1. 4. 21. 
Tarptautinei triukšmo suvokimo 

dienai išleisti informacinės 
II ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 
- 

Informacinės 

medžiagos skaičius. 
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medžiagos apie triukšmo daromą 

žalą žmogaus organizmui. 

Informaciniai stendai mokyklose. 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

Stendų skaičius. 

                                           Sveikos mityba  ir nutukimo prevencija 

    

Tikslas: Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, sveikos mitybos bei sveikos mitybos įgūdžių formavimas. 

Uždaviniai: 

1. Mokyti pasirinkti maisto produktus, kad su maistu būtų gaunamas reikiamas visų maistinių medžiagų kiekis;  

2. Formuoti mokinių įgūdžius sveikai maitintis, išlaikyti rekomenduojamą maistinių medžiagų santykį paros maisto davinyje, kad 

būtų išvengta lėtinių ligų ir mokiniai būtų darbingi bei gerai jaustųsi; 

3. Mokyti laikytis mitybos režimo, kad maistas padėtu ne tik išsaugoti sveikatą, bet ir ją įtvirtinti bei stiprinti. 

4. Organizuoti paskaitas, viktorinas, praktinius užsiėmimus sveikos mitybos ir nutukimo prevencijos temomis.  

1. 1. 5. 

1. 1. 5. 22. 
Vykdyti užsiėmimus mokiniams  

sveikos mitybos temomis. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai 

mokyklose 
- 

Užsiėmimų skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 5. 23. 

Organizuoti visuomenės sveikatos 

mokymo ir ugdymo priemones 

renginius (praktinius mokymus), 

sveikos mitybos įgūdžių formavimą 

(Europos sveikos mitybos dienai 

paminėti viktorina ,,Ir maistas ir 

vaistas“, akcija „Obuolys į namus-

liga iš namų“. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

100,00 
Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 5. 24. 

Paruošti lankstinukus apie mityba, 

kaip apskaičiuoti KMI, būtiną 

kalorijų. 

I-II 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

200,00 

Paruoštos 

informacinės 

medžiagos skaičius. 

 

1. 1. 6. 
Fizinis aktyvumas 
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Tikslas: Stiprinti Šiaulių rajono mokyklų bendruomenes aktyviau organizuoti ir vykdyti su fiziniu aktyvumu susijusias veiklas. 

Uždaviniai: 

1. Formuoti mokinių įgūdžius, kad kasdienis fizinis aktyvumas taptu gyvenimo dalimi; 

2. Konsultuoti ir mokyti mokinius, kaip taisyklingai dalyvauti fizinėse veiklose; 

3. Suteikti žinių apie tinkamą fizinio krūvio pasirinkimą; 

4. Organizuoti paskaitas, viktorinas, praktinius užsiėmimus fizinį aktyvumą skatinančiomis temomis. 

1. 1. 6. 25. 

Konkursas ,,Sveikuolių 

sveikuoliai": 

1. Renginių vedėjo paslaugos; 

2. Įgarsinimo paslaugos; 

3. Priemonės konkursui 

įgyvendinti; 

4. Pranešimas www.siauliurvsb.lt 

puslapyje. 

IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą 

 

150,00 
Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 
 

1. 1. 6. 26. 

Tarptautinei judėjimo sveikatos 

labui dienai paminėti: 

 Anketinės apklausos ,,Fizinis 

aktyvumas mano gyvenime“ 9-

12 kl. mokinių duomenų 

apibendrinimas; 

 Duomenų paskelbimas 

tinklapyje www.siauliurvsb.lt. 

II ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą 

- 
Dalyvių skaičius. 

Pranešimų skaičius. 

 

1. 1. 6. 27. 

Aktyviai dalyvauti mokyklų 

organizuojamose fizinio aktyvumo 

renginiuose. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai 

mokyklose. 
- 

Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

 Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė) 

 

Tikslas: Organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti Šiaulių rajono mokyklose smurto ir patyčių prevencijos priemones bei kurti saugią ir 

draugišką aplinką mokyklose. 

Uždaviniai: 

1. Įtraukti visą mokyklos bendruomenę sistemingai vykdyti smurto ir patyčių mažinimo prevencijos programą; 

2. Konsultuoti ir mokyti mokinius, suteikiant jiems reikiamų žinių apie emocinį, seksualinį, fizinį smurtą; 

1. 1. 7. 
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3. Formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams atsižvelgiant į įvairias socialines situacijas ir aplinką; 

4. Stiprinti mokinių savigarbą, pagarbą kitiems ir pasitikėjimą savimi organizuojant veiklas susijusias su psichikos sveikatos 

stiprinimu. 

1. 1. 7. 28. 

Organizuoti sveikatos mokymo ir 

ugdymo priemones renginius, 

paskaitas, diskusijas, videofilmų 

peržiūra psichikos sveikatos 

gerinimui. 

Pasaulinę savižudybių prevencijos 

dienai paminėti Rugsėjo 10 d. 

(piešinių konkursas: ,,Gera gyventi 

“; priemonės konkursui 

įgyvendinti; pranešimas 

www.siauliurvsb.lt puslapyje).  

III ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

50,00 
Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 7. 29. 

Informaciniai stendai savižudybių, 

patyčių prevencijai. 

Telefono pagalbos numerių: 

jaunimo linija, pagalba telefonu 

skelbimų atnaujinimas mokyklų 

stenduose. 

I-IV 

ketv. 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai 

mokyklose. 
- Stendų skaičius. 

 

1. 1. 7. 30. 

Darbas su 12- tų klasių mokiniais: 

psichologinis pasiruošimas 

egzaminų laikymui./lektorius. 

II ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą 

300,00 
Paskaitų skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

 Aplinkos sveikata 

 

Tikslas: Ugdyti Šiaulių rajono mokinių supratingumą apie sveikos ir saugios aplinkos kūrimą ir svarbą žmogaus sveikatai. 

Uždaviniai: 

1. Konsultuoti, informuoti ir mokyti mokinius atsakingą požiūrį į juos supančią aplinką, jos saugojimą ir puoselėjimą; 

2. Suteikti žinių saugios aplinkos sukūrimui, jos išsaugojimui. 

3. Organizuoti interaktyvias veiklas sveikos ir saugios aplinkos kūrimo temomis. 

1. 1. 8. 
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1. 1. 8. 31. 

Organizuoti sveikatos mokymo ir 

ugdymo priemones renginius, 

sveikatos gerinimą minint:  

Pasaulinę vandens dieną  

Kovo 22 d. 

 Piešinių konkursas ,,Taupyk 

vandenį“;  

 Videofilmų peržiūrą ,Laiškas iš 

ateities“ su diskusija. 

I ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

50,0 
Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 8. 32. 
Įsigyti plakatus tema: ,,Saugi 

aplinka- saugus aš“. 
III ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

100,00 Plakatų skaičius. 

 

1. 1. 8. 33. 

Informaciniai stendai, pranešimai 

saugios aplinkos kūrimo ir 

puoselėjimo tema, mokyklų 

bendruomenėse. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai 

mokyklose. 
- 

Informacinių 

pranešimų, stendų 

skaičius. 

 

 Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija 

 

Tikslas: Organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti Šiaulių rajono mokyklose veiksmingas žalingų įpročių prevencijos priemones, kurios 

formuotų mokinių psichologinę – socialinę kompetenciją, gyvenimo bei sveikatos įgūdžius, padėtų sveikai gyventi, kurti, 

sąmoningai rinktis, atsakyti už savo veiksmus ir suprasti savo poelgių padarinius. 

Uždaviniai: 

1. Formuoti neigiamą moksleivių požiūrį į žalingus įpročius naudojant modelį: žinios – požiūris – elgsena; 

2. Ugdyti moksleivių gebėjimą priimti teisingus sprendimus, organizuojant interaktyvias veiklas; 

3. Įtraukti mokinius ne tik į gyvenimo įgūdžių ugdymą, bet ir į visapusišką aktyvią žalingų įpročių prevencijos veiklą 

organizuojant ir vykdant socialines akcijas, viktorinas; 

4. Ugdyti moksleivių pasipriešinimą bendraamžių spaudimui vartoti žalingus įpročius, mokėjimą pasakyti „ne“. 

1. 1. 9. 

1. 1. 9. 34. 

Informacijos apie psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo daromą 

socialinę ir ekonominę žalą 

II ir IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

200,00 

Informacinių leidinių 

skaičius. 

Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 
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žmogaus sveikatai ir visuomenei, 

sklaida: 

• Informaciniai leidiniai;  

• Renginiai – „Pasaulinei dienai be 

tabako“ ir „Tarptautinei 

nerūkymo dienai paminėti“. 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

Lankstinukų skaičius. 

1. 1. 9. 35. 

Organizuoti paskaitas, diskusijas, 

klasės valandėles, susitikimus su 

specialistais /lektorius (24 lektorių 

paskaitos). 

 

I ir III 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

300,00 

Paskaitų skaičius. 

Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 9. 36. 

Teikti individualias konsultacijas 

mokyklose psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencijos 

temomis moksleiviams, tėvams, 

pedagogams. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai 

mokyklose. 
- 

Suteiktų konsultacijų 

skaičius. 
 

1. 1. 9. 37. 

Kviesti bendruomenės pareigūnus į 

susitikimus su Šiaulių rajono 

mokyklų bendruomenėmis 

informavimui dėl baudžiamosios 

atsakomybės už neatsakingą elgesį. 

III-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

- 
Susitikimų skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

 Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija 

 

Tikslas: Įgyvendinti lytiškumo ugdymo, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencijos informacijos sklaidą Šiaulių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose. 

Uždaviniai: 

1. Konsultuoti mokinius apie visuminę lytiškumo sampratą, apimančią biologinius, socialinius, psichologinius, kultūrinius ir 

dvasinius aspektus; 

2. Organizuoti ir vykdyti paskaitas ir viktorinas AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencijos temomis. 

1. 1. 10. 

1. 1. 10. 38. 
Pasaulinei AIDS dienai paminėti 

viktorina ,,AIDS: geriau žinoti“. 

IV 

ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 
100,00 

Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 
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atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

1. 1. 10. 39. 

Lytiškumo ugdymo  ir  LPL 

profilaktikos paskaitų, diskusijų 

organizavimas (24 lektoriaus 

paskaitos). 

 

I ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

300,00 
Paskaitų skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 10. 40. 

Informacijos sklaida apie LPL , 

Metodinės medžiagos rinkimas, 

informavimas. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą.  

- 
Straipsnių skaičius. 

Lankstinukų skaičius. 

 

 Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 

 

Tikslas: Stiprinti Šiaulių rajono mokinių sveikatą, formuojant teisingą požiūrį į asmens higieną ir užkrečiamųjų ligų prevencija. 

Uždaviniai: 

1. Konsultuoti, mokyti mokinius asmens higienos pagrindų taikant teorinius ir praktinius užsiėmimus;   

2. Suteikti mokiniams žinių apie asmens higieną, rankų plovimo svarbą, integruojant veiklą į kitas pamokas; 

3. Suteikti žinių apie užkrečiamas ligas ir jų prevencija organizuojant paskaitas ir viktorinas mokyklose. 

1. 1. 11. 

1. 1. 11. 41. 

Pasaulinei rankų higienos dienai 

paminėti organizuoti piešinių 

konkursą: ,,Plauk rankas –saugok 

savo sveikatą“: 

1. Piešinių paroda Šiaulių rajono 

Kuršėnų miesto kavinėse; 

2. Piešinių konkurso dalyvių 

apdovanojimas. 

3. Pranešimas www.siauliurvsb.lt 

puslapyje. 

II ketv. 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

100,0 
Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 
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1. 1. 11. 42. 

Vykdyti užsiėmimus (paskaitas, 

diskusijas, praktinius mokymus, 

akcijas) asmens higienos ir 

užkrečiamų ligų profilaktikos 

temomis. 

I-IV 

ketv 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

- 
Užsiėmimų skaičius. 

Dalyvių skaičius. 
 

1. 1. 11. 43. 

Informacijos sklaida apie 

užkrečiamas ligas (pedikuliozę, 

gripą, tuberkuliozę, ir kt.). 

I-IV 

ketv 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

100,00 

Straipsnių skaičius. 

Informacinės 

medžiagos skaičius. 

 

1. 1. 11. 44. 

Stiprinti bendradarbiavimą su 

Šiaulių rajono socialinių paslaugų 

tiekėjais dėl pedikuliozės 

profilaktikos. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

200,00 

Bendrai organizuotų ir 

vykdyti veiklų 

skaičius. 

 

1. 1. 11. 45. 

Asmens užduočių knygučių 

,,Asmens higiena“ įsigijimas, 

pristatymas, organizuojama veikla 

darbui su knygutėmis. 3-4 kl. 

mokiniams. 

II ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės. 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

Pagal 

poreikį 
950 vienetų. 

 

1. 1. 11. 46. 

Paruošti lipdukus raginančius plauti 

rankas : ,,Plauk rankas“. Platinti 

Šiaulių rajono ugdymo įstaigose. 

 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

50,00 Lipdukų skaičius. 

 

 

 
Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 
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Tikslas: Stiprinti Šiaulių rajono vaikų ir jaunimo sveikatą, formuojant teisingą požiūrį į burnos higieną, nuolat rūpintis burnos 

sveikata. 

Uždaviniai: 

1. Mokyti mokinius taisyklingų burnos higienos įgūdžių;  

2. Konsultuoti, informuoti, suteikti žinių, kaip taisyklingai prižiūrėti dantis; 

3. Teikti informaciją apie ėduonies prevencines priemones; 

4. Organizuoti ir vykdyti teorines ir praktines pratybas, veiklas, paskaitas burnos higienos ir ėduonies profilaktikos temomis.   

1. 1. 12. 

1. 1. 12. 47. 

Parengti informacinę medžiagą 

(atmintinių, lankstinukų, plakatų) 

tėvams, vaikams  apie burnos 

higieną ir dantų dengimą silantais 

galimybę Šiaulių rajone. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

100,00 

Parengtos 

informacinės 

medžiagos skaičius. 

 

1. 1. 12. 48. 

Informacijos sklaida apie vaikų 

krūminių dantų dengimą 

silantinėmis medžiagomis 

(spaudoje, internetinėje  erdvėje, 

per ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

tėvų susirinkimus,1-4 klasių tėvų 

susirinkimus, atmintines). 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose. 

Pagal 

poreikį 

Parengtos 

informacinių 

pranešimų skaičius. 

 

1. 1. 12. 49. 

Mokyti burnos higienos įgūdžių 

organizuojant praktinius 

užsiėmimus bendrojo lavinimo 

mokyklų 1-4 klasių mokiniams. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai 

mokyklose. 
- 

Praktinių užsiėmimų 

skaičius.  

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 12. 50. 

Bendradarbiaujant su Šiaulių 

kolegijos sveikatos fakultetu 

organizuoti pažintines ekskursijas 

susitikimus su burnos higienistais. 

III ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą. 

100,00 
Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 12. 51. 
Atlikti 027-/a formos dantų būklė 

dalies pildymo analizę, jos sklaida 

IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

- 
Pranešimų skaičius. 

Tyrimų skaičius. 
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bendruomenei, suinteresuotoms 

institucijoms. 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

specialistas. 

 Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 

 

Tikslas: Mažinti vaikų traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičių mokykloje ir už jos ribų.  

Uždaviniai: 

1. Ugdyti saugios bendruomenės sampratą ir įgyvendinti pirminę traumatizmo prevenciją, vykdant aktyvias vaikų ir jaunimo 

saugaus elgesio mokymo ir savisaugos įgūdžių ugdymo priemones, padedančias atpažinti pavojus ir/ar jų išvengti;  

2. Didinti pirmosios pagalbos teikimo kompetencijas, atsižvelgiant į šios srities naujoves ir mokslo pasiekimus (susitikimai su 

saugumą užtikrinančių profesijų atstovais (GMP specialistais, praktinės pratybos, viktorinos ir pan.). 

1. 1. 13. 

1. 1. 13. 52. 

Inicijuoti ir vykdyti atšvaitų 

dalinimo akciją  ,,Būk matomas“ 

bendrojo lavinimo mokyklose  

bendradarbiaujant su Šiaulių rajono 

AVPK. 

III ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose.  

300,00 

Išdalintų atšvaitų 

skaičius.  

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 13. 53. 
Organizuoti ir vykdyti pirmos 

pagalbos mokymus mokiniams. 

II ir III 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose.  

- 
Mokymų skaičius. 

Dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 13. 54. 
Informacijos sklaida mokiniams 

apie sužalojimų prevenciją. 

I-IV 

ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

atsakingas už vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

priežiūrą; visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai mokyklose 

- 
Informacinių leidinių 

skaičius. 
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Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, atsakingą už vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą  Irina Vidžiūnienė 

 

Direktorius                                                                       Edvinas Pečiukėnas 

 

2016 m. sausio 19 d. 

 

 

SUDERINTA 

Šiaulių rajono savivaldybės  

Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja  

L. e. savivaldybės gydytojo pareigas  

Kristina Steponavičienė 

 

 

___________________________________________ 
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PATVIRTINTA 

Direktorius 

Edvino Pečiukėno 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS  
 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO METINIS VEIKLOS PLANAS 2016 METAMS 

 
2016 m. sausio 19 d. Nr. 3 

 

 
BENDROJI INFORMACIJA 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS 

Pagrindinis tikslas – teikti visuomenei (bendruomenei) informaciją, konsultuoti, mokyti, formuoti įgūdžius ir organizuoti veiklą susijusią   

su sveikatos ugdymu ir stiprinimu Šiaulių rajone. 

Visuomenės sveikatos stiprinimo uždaviniai: 

 visuomenės sveikatos priežiūra; 

 širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika; 

 užkrečiamųjų ligų  profilaktika; 

 neinfekcinių ligų profilaktika; 

 visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika; 

 sveikos gyvensenos propagavimas – fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimas, burnos sveikatos gerinimas, žalingų įpročių 

prevencija; 

 nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija. 
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 visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto funkcijos: 

 vykdyti sveikatos mokymus, skleisti ir propaguoti informaciją apie sveiką gyvenseną, skatinti įvairių gyventojų grupių atsakomybę 

už savo sveikatą, formuoti nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą bei kitas visuomenės sveikatos 

priežiūros teisės aktuose numatytas priemones, susijusias su sveikatos stiprinimu, teikti informaciją gyventojams apie sveikatinimo 

priemones ir renginius; 

 organizuoti mokymus, akcijas ir renginius įvairioms visuomenės grupėms sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos klausimais; 

 organizuoti ir dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamų sveikatos dienų renginiuose; 

 pagal kompetenciją konsultuoti juridinius ir fizinius asmenis įvairiais sveikatos stiprinimo klausimais (moralinio ir fizinio gerbūvio 

būklės, holistinės sveikatos, socialinės aplinkos, ligų profilaktikos ir kt.); 

 savalaikiai ir kvalifikuotai vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis su įstaigomis ir organizacijomis bei fiziniais asmenimis; 

 sukaupti ir valdyti informaciją apie rajono gyventojų infekcinį sergamumą, ekstremalias situacijas, traumas ir avarijas įvykusias dėl 

alkoholio ir narkotikų kaltės; 

 informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie visuomenės sveikatą, akcentuojant aktualias nūdienos problemas (sezoniniai susirgimai, 

infekcinių ligų protrūkiai, epideminės situacijos); 

 plėtoti partnerystę kuri skatintų ir telktų sąjungininkus iš įvairių valstybinių žinybų, savivaldybės sektorių nevyriausybinių 

organizacijų, privačių įmonių; 

 inicijuoti bendruomenės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programų rengimą, visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo 

priemonių planavimą bei įgyvendinimą rajono savivaldybės teritorijoje, bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis bei įtraukimą socialinių partnerių, vykdančių sveikatinimo veiklą. 

 

VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI 
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Visuomenės sveikatos stiprinimo tikslas – teikti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, 

kurios skatintų ugdyti ir saugoti sveikatą (atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros programą 2016-2018 m. Pagal 

sveikatos priežiūros programą. Kodas 07). 

Visuomenės sveikatos stiprinimo uždaviniai (atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros programą 2016-2018 m. Pagal 

sveikatos priežiūros programą ir programos uždavinius 01. Uždavinio įgyvendinimo priemonė – 2 Visuomenės sveikatos priežiūra 

(07.01.01.02)): 

 skatinti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojus aktyviau dalyvauti organizuojamuose sveikatinimo rengiamuose ir praktiniuose 

užsiėmimuose; 

 organizuoti teorines paskaitas sveikos mitybos klausimais; 

 vykdyti fizinio aktyvumo veiklas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje; 

 didinti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų žinias ir įgūdžius apie psichikos sveikatą; 

 ugdyti Šiaulių rajono gyventojų supratingumą apie sveikos ir saugios aplinkos kūrimą ir svarbą žmogaus sveikatai; 

 organizuoti ir vykdyti širdies ir kraujagyslių programą Kuršėnų mieste; 

 įgyvendinti AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencijos programą Šiaulių rajono savivaldybėje. 

 informacijos apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo daromą socialinę ir ekonominę žalą žmogaus sveikatai viešinimas; 

 organizuoti informatyvaus pobūdžio paskaitas, aplinkos tvarkymo akcijas, skatinti gyventojų sąmoningumą sveikos ir saugios 

aplinkos kūrimo atžvilgiu; 

 ugdyti saugios bendruomenės sampratą, darbo vietose ir įgyvendinti pirminę traumatizmo prevenciją. 

 

LĖŠOS PLANO VYKDYMUI 
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Asignavimų valdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms 

Programa: visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena 

Lėšų suma skirta visuomenės sveikatos funkcijoms įgyvendinti:  

 Prekėms – 6546 eurų; 

 Paslaugoms – 6546 eurų. 
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 Proceso ir (ar) 

indėlio vertinimo 

kriterijai 

Pastabos, 

komentarai 

1. 
Visuomenės sveikatos priežiūra. Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje, organizuojant ir vykdant visuomenės sveikatos 

mokymą, propaguojant visuomenės sveikatą užkrečiamųjų ligų profilaktikos, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės sveikatos 

stiprinimo temomis.  

1. 1. Teikti rajono gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skatinančias ugdyti ir išsaugoti sveikatą tausojančius įgūdžius. 

1. 1. 1. 

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 

 

Tikslas - didinti Šiaulių rajono gyventojų informuotumą sveikatos saugos ir stiprinimo, ligų prevencijos klausimais, skatinti aktyvesni ir 

sveikesnį gyvenimo būdą.  

Uždaviniai:  

1. Konsultuoti ir mokyti gyventojus, jiems aktualiais klausimais apie savo sveikata; 

2. Didinti gyventojų informuotumą apie sveikatos stiprinimą spaudoje, bendruomenėse, viešų akcijų ir renginių metu; 

3. Skatinti aktyviau dalyvauti organizuojamuose sveikatinimo rengiamuose, informaciniuose ir praktiniuose užsiėmimuose.   
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1. 1. 1. 1. 

Tarptautinei ausų ir klausos 

dienai paminėti 

organizuojama paskaita.  

I ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas.  

 

1. 1. 1. 2. 

Pasaulinei glaukomos 

dienai paminėti 

organizuojamas renginys 

,,Pasitikrink akis 

nemokamai“. 

I ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Renginys, dalyvių 

skaičius,  

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 3. 
Paskaitų ciklas ,,Dvasinės ir 

fizinės sveikatos mokykla“.  
II ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
       125,00 

Paskaitų skaičius, 

dalyvių skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 4. 

Pasaulinei sveikatos dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
70,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas, video, 

elektroninio leidinio 

skaičius. 

 

1. 1. 1. 5. 

Tarptautinei sergančiųjų 

Parkinsono liga dienai 

paminėti organizuojama 

paskaita. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 6. 

Tarptautinei gyvybės dienai 

paminėti organizuojama 

paskaita. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 7. 

Europos imunizacijos 

savaitei paminėti 

organizuojamos paskaita. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 
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1. 1. 1. 8. 

Imunologijos dienai 

paminėti organizuojama 

paskaita. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 9. 

Euromelanomos dienai 

paminėti organizuojama 

paskaita. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 10. 

Pasaulinei astmos dienai 

paminėti informacinis 

pranešimas. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinių 

pranešimų skaičius. 

 

1. 1. 1. 

 

  11. 

Tarptautinei šeimos dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

II ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
300,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 12. 

Tarptautinei moterų 

sveikatos gerinimo dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
100,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 13. 

Pasaulinei išsėtinės 

sklerozės dienai paminėti 

organizuojama paskaita. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 14. 

Pasaulinei kūdikių 

maitinimo krūtimi savaitei 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
80,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 15. 

Tarptautinei jaunimo dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
30,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 
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1. 1. 1. 16. 

Tarptautinei Alzhaimerio 

dienai paminėti rengiama 

paskaita. 

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
30,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 17. 

Tarptautinei pagyvenusių 

žmonių dienai paminėti 

organizuojama paskaita. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 18. 

Pasaulinei regėjimo dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
30,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 19. 

Pasaulinei žvynelinės dienai 

paminėti rengiamas 

informacinis straipsnis. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinių 

pranešimų skaičius. 

 

1. 1. 1. 20. 

Pasaulinei diabeto dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
30,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 

 

  21. 
Pasaulinei neišnešiotų 

naujagimių dienai 

organizuojama paskaita. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
70,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 

 

  

  22. 

 

Europos supratimo apie 

antibiotikus dienai 

rengiamas informacinis 

straipsnis ir kryžiažodis.  

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinių 

pranešimų skaičius, 

kryžiažodis 

spaudoje, dalyvių 

skaičius. 

 

1. 1. 1. 23. 

Pasaulinei kovos su 

prievarta prieš moteris 

dienai organizuojamas 

renginys. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 
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1. 1. 1. 24. Nemokamos mankštos. I-IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas; 

direktorius. 
700,00 

Užsiėmimų skaičius, 

dalyvių skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 25. 

Šiaurietiško ėjimo 

užsiėmimai Šiaulių rajono 

savivaldybės 

bendruomenėms. 

I-IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
150,00 

Užsiėmimų skaičius, 

dalyvių skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 26. 
Fizinio aktyvumo darbo 

vietoje programa. 
I-IV ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas; 

direktorius. 
450,00 

Užsiėmimų skaičius, 

dalyvių skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 27. 
Širdies ir kraujagyslių 

programa. 
I-IV ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas; 

direktorius. 
400,00 

Užsiėmimų skaičius, 

dalyvių skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 1. 28. 
Šeimos sveikatos mokyklos 

programa. 
I-IV ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas, 

direktorius. 
800,00 

Paskaitos, 

užsiėmimai, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimų skaičius. 

 

1. 1. 2. 

Sveika mityba ir nutukimo prevencija 

 

Tikslas: gilinti žinias sveikos mitybos klausimais ir formuoti sveikos mitybos įpročius. 

Uždaviniai: 

1. didinti gyventojų informuotumą sveikatos mitybos srityje; 

2. organizuoti, skatinti gyventojus aktyviau dalyvauti teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose sveikos mitybos klausimais. 

1. 1. 2. 29. 
Paskaitų ciklas ,,Dvasinės ir 

fizinės sveikatos mokykla“.  
II ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
120,00 

Paskaitų skaičius, 

dalyvių skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 
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1. 1. 2. 30. 

Europos sveikos mitybos 

dienai paminėti 

organizuojama paskaita. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
80,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 3. 

Fizinis aktyvumas 

 

Tikslas: Skatinti Šiaulių rajono gyventojų fizinį aktyvumą.  

Uždaviniai:  
1. organizuoti fizinio aktyvumo veiklas Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams; 

2. organizuoti fizinio aktyvumo veiklas nėščiosioms; 

3. organizuoti ir vykdyti šiaurietiško ėjimo pamokas Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenėms; 

4. organizuoti fizinio užsiėmimo paskaitas su praktiniais užsiėmimais darbo vietose. 

1. 1. 3. 31. 

Šeimos sveikatos mokyklos 

nariams organizuojamos 

,,Mamyčių mankštos“. 

I-III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas; 

direktorius. 
- 

Paskaitų skaičius, 

dalyvių skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 3. 32. 

Europos širdies 

nepakankamumo dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
70,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas, 

išplatintos 

informacinės 

medžiagos skaičius. 

 

1. 1. 3. 33. 

Judėjimo sveikatos labui 

dienai paminėti 

organizuojamas renginys. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas; 

direktorius. 
30,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 3. 34. 

Pasaulinei hipertenzijos 

dienai paminėti 

organizuojamas renginys. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas; 

direktorius. 
70,00 

 išplatintos 

informacinės 

medžiagos skaičius. 
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1. 1. 3. 

 

35. 

 

Pasaulinei širdies dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas; 

direktorius. 
50,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 3. 36. 

Pasaulinei artrito dienai 

paminėti organizuojamas 

praktinis šiaurietiškojo 

ėjimo užsiėmimas. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 3. 37. 

Pasaulinei stuburo dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
200,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 3. 38. 

Tarptautinei osteoporozės 

dienai paminėti 

organizuojamas renginys.  

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 3. 39. 
Sveikos gyvensenos 

skatinimas darbo vietoje. 
I-IV ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Užsiėmimų skaičius, 

įmonės darbuotojų 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 4. 

Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) 

 

Tikslas: didinti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų žinias ir įgūdžius apie psichikos sveikatą.  

Uždaviniai:  

1. organizuoti teorinius ir praktinius psichikos sveikatos temomis; 

2. organizuoti ir vykdyti terapines paskaitas. 

 

1. 1. 4. 40. 
Organizuojamas renginys 

,,Garsų terapija“. 
I-IV ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
300,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 
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1. 1. 4. 41. 

Pasaulinei savižudybių 

prevencijos dienai paminėti 

organizuojama paskaita. 

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
70,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 4. 42. 

Europos depresijos dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
100,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 4. 43. 

Pasaulinei psichikos 

sveikatos dienai minėti 

organizuojamas renginys. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
100,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 5. 

Aplinkos sveikata 

 

Tikslas: ugdyti Šiaulių rajono gyventojų supratingumą apie sveikos ir saugios aplinkos kūrimą ir svarbą žmogaus sveikatai. 

Uždaviniai:  

1. organizuoti informatyvaus pobūdžio paskaitas, aplinkos tvarkymo akcijas, skatinti gyventojų sąmoningumą sveikos ir saugios 

aplinkos kūrimo atžvilgiu; 

2. konsultuoti, informuoti ir mokyti žmones apie atsakingą požiūrį į juos supančią aplinką, jos saugojimą ir puoselėjimą; 

3. suteikti žinių saugios aplinkos sukūrimui, jos išsaugojimui. 

1. 1. 5. 44. 

Pasaulinei aplinkos dienai 

paminėti organizuojama 

paskaita. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
40,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 5. 45. 

Pasaulinei aplinkos ir 

sveikatos dienai paminėti 

organizuojamas renginys. 

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
40,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 6. 

Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija (07) 

 

Tikslas: informacijos apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo daromą socialinę ir ekonominę žalą žmogaus sveikatai. 
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Uždaviniai:  
1. didinti Šiaulių rajono gyventojų informuotumą psichoaktyvių medžiagų poveikio ir žalos klausimais; 

2. mažinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimą; 

3. organizuoti veiklas susijusias su rūkymo, alkoholio ir narkotikų prevencija. 

1. 1. 6. 46. 

Pasaulinei dienai be tabako 

paminėti organizuojamas 

renginys.  

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
80,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, išplatintos 

informacinės 

medžiagos skaičius. 

 

1. 1. 6. 47. 

Tarptautinei kovos su 

narkomanija ir narkotikų 

kontrabandos dienai 

paminėti organizuojamas 

organizuojamas renginys. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
30,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 6. 48. 

,,Diena be alkoholio“ 

rengiamas informacinis, 

prevencinis leidinys. 

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinių 

pranešimų skaičius   

 

1. 1. 6. 49. 

Tarptautinei nerūkymo 

dienai paminėti 

organizuojamas renginys. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
100,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinės 

medžiagos skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 6. 50. 
Informacinis lankstinukas 

,,Rūkymo žala“.  
II ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
200,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinės 

medžiagos skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 7. 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija 

 

Tikslas: įgyvendinti AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencijos informacijos sklaidą Šiaulių rajono savivaldybėje. 
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Uždaviniai:  

1. konsultuoti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojus apie AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevenciją; 

2. Organizuoti ir vykdyti paskaitas AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencijos temomis. 

1. 1. 7. 51. 

Pasaulinei mirusiųjų nuo 

AIDS atminimo dienai 

paminėti organizuojamas 

„Protmūšis“. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
20,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas, 

išplatintos 

informacinės 

medžiagos skaičius. 

 

1. 1. 7. 52. 

Pasaulinei AIDS dienai 

paminėti organizuojamas 

„Protmūšis“. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
20,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas, 

išplatintos 

informacinės 

medžiagos skaičius. 

 

1. 1. 8. 

Tuberkuliozės profilaktika 

 

Tikslas: didinti Šiaulių rajono gyventojų informuotumą apie tuberkuliozę, mažinti Šiaulių rajono gyventojų sergamumą tuberkulioze. 

Uždaviniai:  

1. organizuoti informatyvias paskaitas tuberkuliozės tema; 

2. teikti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams konsultacinę informaciją tuberkuliozės klausimais; 

3. bendradarbiauti su Šiaulių miesto visuomenės sveikatos centru ir Kuršėnų pirminiu sveikatos priežiūros centru. 

1. 1. 8. 53. 

Pasaulinei tuberkuliozės 

dienai paminėti 

organizuojama paskaita.  

I ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
60,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 9. 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 

 

Tikslas: stiprinti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų sveikatą, formuojant teisingą požiūrį į asmens higieną ir užkrečiamųjų ligų 

prevenciją. 
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Uždaviniai:  

1. konsultuoti, mokyti žmones asmens higienos pagrindų taikant teorinius ir praktinius užsiėmimus. 

1. 1. 9. 

 

   54. 

Pasaulinei rankų higienos 

dienai paminėti rengiamas 

informacinis pranešimas.  

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinių 

pranešimų skaičius. 

 

1. 1. 9. 55. 

Pasaulinei hepatito C dienai 

paminėti informacinis, 

rekomendacinis pranešimas.  

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinių , 

rekomendacinių 

pranešimų skaičius, 

išplatintos 

informacinės 

medžiagos skaičius.   

 

1. 1. 9. 56. 

Tarptautinei hepatito dienai 

paminėti rengiamas 

informacinis straipsnis. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinių 

pranešimų skaičius,   

išplatintos 

informacinės 

medžiagos skaičius. 

 

1. 1. 9. 4 
Informacinis lankstinukas  

,,Gripas“. 
IV ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
200,00 |Lankstinukas. 

 

1. 1. 9. 

 

  57. 

 

Pasaulinei plaučių 

uždegimo dienai paminėti 

rengiamas informacinis 

pranešimas. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinių 

pranešimų skaičius, 

išplatintos 

informacinės 

medžiagos skaičius.  

 

1. 1. 9. 58. 

Pasaulinei lėtinės 

obstrukcinės plaučių ligos 

(LOPL) dienai rengiamas 

informacinis pranešimas. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinių 

pranešimų skaičius.   

 

1. 1. 10. 

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 

 

Tikslas: stiprinti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų sveikatą, formuojant teisingą požiūrį į burnos higieną, nuolat rūpintis burnos 

sveikata. 
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Uždaviniai:  

1. teikti informaciją apie ėduonies prevencines priemones; 

2. organizuoti ir vykdyti teorines ir praktines veiklas, paskaitas burnos higienos ir ėduonies profilaktikos temomis.   

1. 1. 10. 59. 

Tarptautinei odontologų 

dienai paminėti 

organizuojama paskaita  

I ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 11. 

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 

Tikslas: sumažinti sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis 

Uždaviniai:  
1. organizuoti ir vykdyti širdies ir kraujagyslių programą Šiaulių rajono savivaldybėje; 

2. skleisti informaciją apie Valstybės finansuojamomis prevencinėmis programomis.  

1. 1. 11. 60. 

Pasaulinei kraujo donorų 

dienai paminėti 

organizuojamas renginys 

kartu su nacionaliniu kraujo 

donorų centru ,,Dovanok 

kraujo neatlygintinai“. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 11. 61. 

Organizuoti seminarus, 

praktinius užsiėmimus, 

mankštas, skirtas širdies ir 

kraujagyslių ligų rizikos 

grupės asmenims. 

I-IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Renginys, seminaras,  

dalyvių skaičius. 

 

1. 1. 12. 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 

 

Tikslas: ugdyti saugios bendruomenės sampratą, darbo vietose ir įgyvendinti pirminę traumatizmo prevenciją. 

Uždaviniai:  
1. organizuoti paskaitas apie saugumą darbo vietose, sumažinant patiriamų traumų skaičių darbo vietose; 

2. informuoti, konsultuoti, mokyti Šiaulių rajono gyventojus, kaip suteikti pirmąją pagalbą; 

3. rengti rekomendacinio pobūdžio informacinę medžiagą susijusią su traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija; 

4. organizuoti atšvaitų dalinimo akciją, mažinti  dviratininkų bei pėsčiųjų traumatizmą keliuose. 
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1. 1. 12. 62. 

Pasaulinei darbuotojų 

saugos ir sveikatos dienai 

paminėti organizuojama 

paskaita ir rengiamas 

rekomendacinio pobūdžio 

leidinys skirtas darbuotojų 

saugai ir sveikatai darbo 

vietose. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas, 

rekomendacinių 

leidinių skaičius. 

 

1. 1. 12. 63. 

Tarptautinei darbo dienai 

paminėti organizuojama 

paskaita darbuotojams apie 

saugą ir sveikatą darbe. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 12. 64. 

Jungtinių Tautų saugaus 

eismo dekadai paminėti 

organizuojamas dviračių 

žygis.   

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Dalyvių skaičius, 

informacinis 

pranešimas.   

 

1. 1. 12. 65. 

Pirmosios pagalbos 

mokymai maudyklose.  

 

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Mokymų skaičius, 

dalyvių skaičius, 

video, informacinis 

pranešimas, 

išplatintos 

informacinės 

medžiagos skaičius.  

 

1. 1. 12. 66. 

Parengti informacinį 

lankstinuką ,,Kaip suteikti 

pirmą pagalbą 

skęstančiajam“.  

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
150,00 

Lankstinukas, 

plakatas, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 12. 67. 

Parengti informacinį 

lankstinuką ,,Kaip išvengti 

traumų darbe“.  

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
150,00 

Lankstinukas, 

plakatas, 

informacinis 

pranešimas. 
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1. 1. 12. 68. 

Pasaulinei kelių eismo 

nelaimių aukų atminimo 

dienai organizuojama akcija 

,,Būk matomas kelyje“. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Renginys, dalyvių 

skaičius, video, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 12. 69. 

Pasaulinei eismo nelaimių 

aukų atminimo dienai 

organizuojamas renginys.  

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Renginys, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 13. 

Onkologinių ligų profilaktika 

 

Tikslas: mažinti asmenų skaičiaus mirtingumą Šiaulių rajone nuo onkologinių ligų. 

Uždaviniai: 

1. didinti informacijos sklaidą apie nemokamas prevencines programas; 

2. organizuoti Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenėse paskaitas apie nemokamas prevencines programas; 

3. didinti informatyvumą siekiant sumažinti riziką susirgti onkologinėmis ligomis, informacinių leidinių gamyba ir sklaida. 

1. 1. 13. 70. 

Pasaulinei vėžio dienai 

paminėti organizuojama 

paskaita ir elektroninis 

leidinys ,,Prevencinės 

programos“.  

I ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
70,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas, 

elektroninis leidinys.  

 

1. 1. 13. 71. 

Tarptautinei moters dienai 

paminėti organizuojamas 

paskaita apie krūties vėžį. 

I ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
70,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas,  

išplatintos 

informacinės 

medžiagos skaičius. 

 

1. 1. 13. 72. 

Pasaulinei kovos su 

prostatos vėžiu dienai 

organizuojama paskaita.  

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
70,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas, 

išplatintos 
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informacinės 

medžiagos skaičius. 

1. 1. 13. 73. 

Krūtų sveikatos dienai 

paminėti organizuojama 

paskaita. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas, 
išplatintos 

informacinės 

medžiagos skaičius. 

 

1. 1. 14. 

Kitos 

 

Tikslas: stiprinti ir gerinti visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę Šiaulių rajono 

savivaldybėje.  
Uždaviniai: 

1. rengiant informatyvius pranešimus, ugdyti gyventojų žinias apie užkrečiamas ligas; 

2. rengiant rekomendacinio pobūdžio pranešimus, informuoti gyventojus apie jiems rūpimus sveikatos klausimus.  

1. 1. 14. 74. 

Tarptautinei ligonio dienai 

paminėti rengiamas 

straipsnis. 

I ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinis 

pranešimas 

 

1. 1. 14. 75. 

Europos epilepsijos dienai 

paminėti organizuojamas 

paskaita. Rekomendacijos 

,,Pagalba žmogui ištiktam 

epilepsijos priepuolio“.   

I ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas 

 

1. 1. 14. 76. 

Pasaulinei inkstų dienai 

paminėti organizuojama 

paskaita. 

I ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas 

 

1. 1. 14. 77. 

Pasaulinei vandens dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys, rekomendacijos 

susijusios su švaraus, 

I ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Renginys, dalyvių 

skaičius, video, 

informacinis 

pranešimas, 
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geriamojo vandens 

vartojimu.   

rekomendacijų 

skaičius. 

1. 1. 14. 78. 

Lankstinukų ,,Azartiniai 

lošimai“ ir ,,Probleminis 

lošimas“. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
170,00 

Elektroninių 

lankstinukų skaičius. 

 

1. 1. 14. 79. 

Pasaulinei autizmo dienai 

paminėti organizuojama 

paskaita. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 14. 80. 

Europos pacientų teisių 

dienai paminėti rengiamas 

pranėšimas. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 14. 81. 

Pasaulinei maliarijos dienai 

paminėti rengiamas 

pranešimas. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 14. 82. 

Tarptautinei triukšmo 

dienai paminėti 

organizuojamas triukšmo 

tyrimas ir rekomendacijos 

gyventojams. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- Tyrimas. 

 

1. 1. 14. 83. 

Tarptautinei raudonojo 

kryžiaus dienai paminėti 

organizuojamas renginys su  

Raudonojo Kryžiaus 

draugija Kuršėnų skyriumi. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
100,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, video, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 14. 84. 

Pasaulinei raudonosios 

vilkligės dienai paminėti 

informacinis straipsnis.  

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinis 

pranešimas. 
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1. 1. 14. 85. 

Tarptautinei slaugytojų 

dienai paminėti. 

organizuojama paskaita, 

rekomendacijos. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
70,00 

Paskaita, dalyvių 

skaičius, 

informacinis 

pranešimas, 

rekomendacijų 

skaičius.  

 

1. 1. 14. 86. 

Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti 

organizuojamas renginys. 

II ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, video, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 14. 87. 

Pasaulinei limfomos dienai 

paminėti informacinis 

straipsnis. 

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 14. 88. 

Tarptautinei lėtinės 

mieloleukemijos žinomumo 

dienai paminėti 

informacinis straipsnis. 

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 14. 89. 

Pasaulinei kovos su 

pasiutlige dienai paminėti 

informacinis straipsnis. 

III ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 14. 90. 

Tarptautinei organų 

donorystės dienai ir 

Europos organų 

transplantacijos dienai 

paminėti organizuojamas 

renginys. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Renginys, dalyvių 

skaičius, video, 

informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 14. 91. 

Tarptautinei mikčiojimo 

supratimo dienai paminėti 

informacinis straipsnis. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
- 

Informacinis 

pranešimas. 
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1. 1. 14. 92. 

Pasaulinei neįgaliųjų 

žmonių dienai 

organizuojamas renginys. 

IV ketv. 
Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
50,00 

Informacinis 

pranešimas. 

 

1. 1. 14. 93. 
Efektyvios tėvystės 

mokymų programa.  
II ketv. 

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas. 
100,00 

Paskaitų skaičius, 

dalyvių skaičius, 

informacinis 

pranešimas. 
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