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VADOVO ŽODIS

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra savivaldybės

biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, išlaikoma iš valstybės ir savivaldybės biudžetų

asignavimų. Biuras įsteigtas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimu

Nr.  T-321  ,,Dėl  biudžetinės  įstaigos  Šiaulių  rajono  savivaldybės  visuomenės  sveikatos  biuro

įsteigimo“, įstaigos kodas 303583358,  adresas J. Basanavičiaus g. 7,  LT-81156, Kuršėnai, Šiaulių

rajonas.  Biuras  vykdo  valstybines  (valstybės  perduotas  savivaldybėms)  visuomenės  sveikatos

priežiūros ir savarankiškąsias savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas.  

1.  Valstybines  (valstybės  perduotas  savivaldybėms)  visuomenės  sveikatos  priežiūros

funkcijas:  visuomenės  sveikatos  priežiūrą savivaldybės  teritorijoje  esančiose  ikimokyklinio

ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigoje ugdomų mokinių

pagal  ikimokyklinio,  priešmokyklinio,  pradinio,  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  programas,

visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną. 

2021  m.  Biuro  veiklos  vykdytos  pagal Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos

ministerijos  valstybinių  (valstybės  perduotų  savivaldybėms)  visuomenės  sveikatos  priežiūros

funkcijų  vykdymo  komisijos  2020  m.  lapkričio  17  d.  protokolo  Nr.  LP-271  nutarimu  Nr.  5.1

patvirtintus 2021  m.  veiklos  prioritetus.  Valstybinių   (valstybės  perduotų  savivaldybėms)

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymui 2021 m. buvo nustatyti 5 prioritetai: 

1. Visuomenės  psichikos  sveikatos  gerinimas (ankstyvosios  intervencijos,  skirtos

nereguliariai  vartojantiems  psichoaktyviąsias  medžiagas  ar  eksperimentuojantiems  jomis

jaunuoliams,  vykdymas;  priklausomybių  konsultantų  paslaugų  teikimo  savivaldybėje

organizavimas;  darbuotojų  kompetencijos  psichikos  sveikatos  srityje  didinimo  mokymų

savivaldybėse  organizavimas;   mokyklų  darbuotojų  kompetencijos  psichikos  sveikatos  srityje

didinimo  mokymų  savivaldybėse  organizavimas;  bazinių  savižudybių  prevencijos  mokymų

organizavimas savivaldybių gyventojams; psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo

paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas).
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2. Sveikos  gyvensenos  įgūdžių  formavimas  (sveikos  mitybos  organizavimo  ir  maisto

švaistymo mažinimas, sveikos mitybos skatinimas; sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra; traumų ir

sužalojimų prevencijos skatinimas mokyklose; burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse

grupėse; psichikos  sveikatos  stiprinimo ir  žalingų įpročių prevencijos  užsiėmimų organizavimas

tikslinėms  grupėms;   gyventojų  sveikos  mitybos  įgūdžių  formavimas,  daržovių  vartojimo

skatinimas;  traumų  ir  sužalojimų  prevencijos  skatinimas  bendruomenėse;  gyventojų  (iki  64  m.

amžiaus)  fizinio  aktyvumo  skatinimas;  vyresnio  amžiaus  žmonių  (65  m.  ir  daugiau)  fizinio

aktyvumo skatinimas;  širdies  ir  kraujagyslių  ligų  ir  cukrinio  diabeto  (toliau  –  ŠKLCD) rizikos

grupių  asmenų  stiprinimas  ir  šių  ligų  prevencija;  pagalbos  mokiniui  savirūpai  organizavimas

ugdymo įstaigose).

3.  Dalyvavimas  grėsmių,  susijusių  su  užkrečiamųjų  ligų  valdymu   (pagalba

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, vykdant sustiprintą užkrečiamųjų ligų epidemiologinę

priežiūrą;  supratimo  apie  mikroorganizmų  atsparumą  antimikrobinėms  medžiagoms  didinimas;

supratimo  apie  mikroorganizmų  atsparumą  antimikrobinėms  medžiagoms  didinimas  ugdymo

įstaigose).

4.  Savivaldybės  visuomenės  sveikatos  biurų  darbuotojų  administracinių  gebėjimų

stiprinimas. 

5. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų veiklos viešinimas.

2. Savarankiškąsias  savivaldybės  visuomenės sveikatos  priežiūros  funkcijas:  įgyvendina

savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas visuomenės sveikatos priemones (vykdyta 13

maudyklų vandens ir  smėlio  kokybės  tyrimai  ir  monitoringo stebėsena).  2021 m. Biuras  vykdė

tęstinį  Šiaulių  rajono  savivaldybės  visuomenės  sveikatos  rėmimo  specialiosios  programos

finansuojamą projektą ,,Judesio banga Šiaulių rajone“.

Visuomenės  sveikatos  priežiūra  Šiaulių  rajono  ugdymo  įstaigose.  Visuomenės

sveikatos priežiūros  mokykloje  tikslas  –  plėtoti  sveiką  gyvenseną  ir  stiprinti  mokinių  sveikatos

įgūdžius ugdymo įstaigose.  2021 m. Biuras  organizavo mokinių sveikatos  stiprinimo priemonių

įgyvendinimą  ugdymo  įstaigose  vykdydamas  sveikatos  mokymus  sveikos  mitybos,  traumų  ir

sužalojimų prevencijos, burnos higienos temomis, vykdė fizinio aktyvumo praktinius užsiėmimus,

organizavo vaikų emocinės sveikatos stiprinimą, kurių metu vyko teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.

Sveikatos  ugdymas  yra  orientuotas  į  praktinių  įgūdžių  formavimą,  pagrindinis  dėmesys  skirtas

praktiniams vaikų gebėjimams ugdyti ir įgyvendinti. 

Pagrindinės  problemos,  kurias  galima  išskirti  organizuojant  visuomenės  sveikatos

priežiūrą yra šios: ne visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose yra įrengti  sveikatos

priežiūros kabinetai.  Mokinių skaičius, pagal kurį steigiamas visuomenės sveikatos specialisto

(sveikatos  priežiūrai  mokykloje)  etatas,  kaimo  ir  miesto  gyvenamosiose  vietovėse  skiriasi.
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Ikimokyklinėse  ugdymo  įstaigose  dėl  mažo  vaikų  skaičiaus,  specialistai  visuomenės  sveikatos

priežiūros funkcijas vykdo tik kartą per savaitę. Viena visuomenės sveikatos specialisto (sveikatos

priežiūrai  mokykloje)  pareigybė  steigiama  740  mokinių  miesto  gyvenamojoje  vietovėje,  360

mokinių – kaimo gyvenamojoje vietovėje. 

I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

Politiniai veiksniai

1.  Valstybinių  (valstybės  perduotų  savivaldybėms)  visuomenės  sveikatos  priežiūros

funkcijų vykdymo 2021 metams prioritetai ir vertinimo kriterijai bei jų reikšmių apskaičiavimo

techniniai  priedai,  patvirtinti  LR  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Valstybinių  (valstybės

perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros komisijos 2020-11-17 protokolu Nr.

LP-271 nutarimu Nr. 5.1.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-

1733 ,,Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“.

3.  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  – valstybės  lygio  ekstremaliosios

situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  2021  m.  rugpjūčio  30  d.  sprendimas  Nr.  V-1961  ,,Dėl

Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos

valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438 ,,Dėl bendradarbiavimo sus

savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“ pakeitimas.

4.  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  –  valstybės  lygio  ekstremaliosios

situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  2021  m.  rugpjūčio  24  d.  sprendimas  Nr.  V-1927  ,,Dėl

pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“. 

Ekonominiai veiksniai

Biuro veikla užtikrinama iš šių finansavimo šaltinių: valstybės biudžeto lėšos, privalomųjų

pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymų gautos lėšos, gauta parama iš gyventojų pajamų

mokesčio, Europos Sąjungos projektinei veiklai skirtos lėšos.

Socialiniai veiksniai

Pagyvenę žmonės yra tarp pažeidžiamiausių visuomenės grupių, todėl jų sveikatai ir saugai

yra  skiriamas  padidintas  dėmesys.  Biuras  bendradarbiaudamas  su  III-ojo  amžiaus  universitetu,

vykdo  vyresnio  amžiaus  žmonių  sveikatinamąjį  fizinį  aktyvumą,  jų  turimų  žinių  apie  sveikatą
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gerinimą.  Biuras  organizuoja  paskaitas,  šiaurietiškojo  ėjimo  treniruotes,  sveikos  mitybos

užsiėmimus vyresnio amžiaus asmenims.

Teisiniai veiksniai

Biuras  yra  biudžetinė  įstaiga,  viešasis  juridinis  asmuo,  veiklą  grindžiantis  Lietuvos

Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos  Respublikos  visuomenės  sveikatos  priežiūros  įstatymu,

Civiliniu  kodeksu,  Darbo  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais,  Sveikatos

apsaugos  ministerijos  teisės  aktais,  Biudžetinių  įstaigų  įstatymu,  Šiaulių  rajono  savivaldybės

tarybos priimtais sprendimais bei Biuro nuostatais. Veikla Biure planuojama rengiant strateginį ir

metinius veiklos planus, metiniu biudžeto programų sąmatų projektu.

Technologiniai veiksniai

Biuras  turi  savo  interneto  puslapį,  kuriame  skelbiama  informacija  apie  Biuro  vykdomą

veiklą, sudaryta galimybė gyventojams bendrauti socialiniame tinkle, kuriame informuojama apie

Biuro  organizuojamus  sveikatos  renginius.  Biure  visiems  darbuotojams  sukurta  informacinių

technologijų bazė: įrengtas belaidis tinklas, sukurtos 7 kompiuterizuotos stacionarios darbo vietos,

yra  vaizdo  projektorius,  1  projekcinis  ekranas,  1  interaktyvus  projektorius,  10  nešiojamųjų

kompiuterių,  skirtų  visuomenės  sveikatos  specialistams,  vykdantiems  sveikatos  priežiūrą

mokykloje. Biure yra salė, kurioje vyksta sveikatos, fizinio aktyvumo renginiai. Informacija apie

Biuro  vykdomą  veiklą  skelbiama:  www.siauliurvsb.lt,  facebook  paskyroje

https://www.facebook.com/siauliurvsb,   savaitraštyje  www.kursenai.lt skiltyje  ,,Sveikata“,

tinklapyje  www.etaplius.lt,  laikraštyje  ,,Šiaulių  kraštas“,  radijo  stotyse  ,,RS2,  ,,Saulės  radijas“.

Gyventojų  informavimui  ir  pritraukimui  iš  nutolusių  rajono  vietovių  pasiekti  naudojami

lankstinukai,  plakatai,  atmintinės,  kurie  platinami  seniūnijose,  bibliotekose,  asmens  sveikatos

priežiūros įstaigose, ugdymo įstaigose.

ANTRASIS SKIRSNIS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

1 lentelė

1 strateginis tikslas: Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas (kodas 02.03)

1 uždavinys: Skatinti sveikatinimą ir didinti gyventojų fizinį aktyvumą

Priemonės
pavadinimas

Pasiekti rezultatai

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)

Asignavimų
planas

Asignavimų
planas*,
įskaitant

patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui

Panaudota
asignavimų

Panaudota
asignavimų nuo

asignavimų,
nurodytų

asignavimų
plane, įskaitant
patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui,

dalis (proc.)**

https://www.facebook.com/siauliurvsb
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1 2 3 4 5 6
1.1. Vykdyti su
sveikatos 
stiprinimu, 
sveikatinimu, 
priklausomybi
ų bei ligų 
prevencija 
susijusias 
priemones ir 
programas 
Šiaulių rajone

Plėtojant sveiką 
gyvenseną ir 
stiprinant mokinių 
sveikatos įgūdžius 
ugdymo įstaigose 
2021 m. buvo 
suorganizuoti 1 078 
vnt. renginių, 
kuriuose dalyvavo 
16 791 vnt. mokinių;
mokiniams ir tėvams
suteiktos 9 680 vnt. 
konsultacijų: 
mokiniams 9 205 
vnt., tėvams 475 vnt.

204 100 204 100 100

Stiprinant sveikos 
gyvensenos įgūdžius 
bendruomenėse 2021
m. suorganizuoti 579
vnt. renginių, 
kuriuose dalyvavo 
9 693 vnt. dalyvių; 
paruošta ir išleista 
1016 vnt. 
informacijos leidinių
(straipsniai, 
pranešimai, stendai)
Vykdant visuomenės
sveikatos stebėseną 
buvo parengta 2020 
m. Šiaulių rajono 
savivaldybės 
visuomenės 
sveikatos stebėsenos 
ataskaita. 
Parengta ir 
išpublikuota 10 vnt. 
stebėsenos ataskaitų.

127 200 127 200 100

Plėtojant visuomenės
psichikos sveikatos 
paslaugų 
prieinamumą bei 
ankstyvojo 
savižudybių 
atpažinimo ir 
kompleksinės 
pagalbos teikimo 
sistemą buvo 
įvykdyta: 209 vnt. 
renginių, kuriuose 
dalyvavo 2 088 vnt. 

79 900 79 900 100
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dalyvių; 
suteikta 319 vnt.  
asmeniui 
priklausomybės 
konsultavimo 
paslauga; įvykdytos 
psichologinės 
gerovės ir psichikos 
sveikatos paslaugos 
iš kurių: suteikta 666
vnt. individualių 
psichologo 
konsultacijų, 68 
grupėms (vienoje 
grupėje 9-10 
asmenų) suteiktos 
grupinės psichologo 
konsultacijos; 
įvykdyti baziniai 
savižudybių 
prevencijos 
mokymai (asmenų, 
dalyvavusių 
mokymuose 33 vnt.)
Vykdant maudyklų 
vandens kokybės 
tyrimus ir jų 
stebėseną, stebėtos 
13 maudyklų, viso 
laikotarpio metu, 
kada buvo atliekami 
maudyklų vandens 
tyrimai, visuomenė 
buvo informuojama 
apie maudyklų 
vandens kokybę.

1.2. Skleisti 
informaciją 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 
gyventojams 
sveikatinimo, 
sveikatos 
priežiūros 
klausimais

Informuojant  
visuomenę apie 
sveikatos stiprinimo 
priemones, 
visuomenei 
informacijos sklaida 
vykdyta 100 proc.

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė 
Parama

138 418,98  136 843,62 99

* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja
daugiau  nei  5  proc.  lyginant  su  asignavimais,  nurodytais  asignavimų  plane,  to  priežastys  trumpai
paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu.
**  Jeigu  asignavimų  panaudojimo  procento  nuokrypiai  viršija  10  proc.,  jie  ir  jų  priežastys  trumpai
paaiškinami po lentele.
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II SKYRIUS
BIURO METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

2021  m.  Valstybines  visuomenės  sveikatos  priežiūros  funkcijas  Biuras  vykdė

vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2018  m.  gruodžio  27  d.

įsakymu Nr. V-1528 ,,Dėl sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154

,,Dėl  valstybės  biudžeto  specialiosios  tikslinės  dotacijos,  skiriamos  savivaldybių  biudžetams

Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)

visuomenės  sveikatos  priežiūros  funkcijoms  vykdyti,  planavimo,  paskirstymo,  naudojimo  ir

atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo“. Biuras visas savo veiklas

vykdė pagal  Valstybinių  (valstybės  perduotų  savivaldybėms)  visuomenės  sveikatos  priežiūros

funkcijų  vykdymo  2021  metams  nustatytus  5  prioritetus,  28  veiklos  kryptis  ir  57  veiklos

vertinimo  kriterijus.  Prioritetai,  vertinimo  kriterijai  bei  jų  reikšmių  apskaičiavimo  techniniai

priedai patvirtinti  LR  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Valstybinių  (valstybės  perduotų

savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros komisijoje  2020-11-17 protokolu Nr. LP-271

Nr.5.1. Pagrindinės Biuro veiklos pateikiamos 2 lentelėje.

       2 lentelė

1. Tikslas – plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo
savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą
1.1. Uždavinys –  gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą psichikos
sveikatos srityje, stiprinti visuomenės psichikos sveikatą

Veiklos pavadinimas Planuotos veiklų vertinimo
kriterijų reikšmės

Įvykdytos veiklų vertinimo
kriterijų reikšmės

1.1.1. Ankstyvosios 
intervencijos, skirtos 
nereguliariai vartojantiems
psichoaktyviąsias 
medžiagas ar 
eksperimentuojantiems 
jomis jaunuoliams, 
vykdymas

Asmenų, baigusių programą, 
skaičius 12 vnt.

19 asmenų baigė ankstyvosios 
intervencijos programą ir jiems 
buvo išduoti pažymėjimai. 

1.1.2. Priklausomybės 
konsultantų paslaugų 
teikimo savivaldybėse 
organizavimas

Asmenų, gavusių priklausomybių
konsultavimo paslaugas, skaičius
220 vnt.

319 asmuo  gavo 
priklausomybės konsultanto 
paslaugas. 
Priklausomybės konsultacijos 
vyko Kuršėnuose, Kairiuose, 
Gruzdžiuose ir Šakynoje.

1.1.3. Darbuotojų 
kompetencijos psichikos 
sveikatos srityje didinimo 
mokymų savivaldybėse 
organizavimas

Darboviečių, kuriose įgyvendinti 
mokymai, skaičius 2 vnt., 
darbuotojų, dalyvavusių 
mokymuose, skaičius 30 vnt.

2 Šiaulių rajono įstaigos, kurios 
dalyvavo darbuotojų 
kompetencijos psichikos 
sveikatos srityje didinimo 
mokymuose: Kuršėnų šeimos 
namai, socialinių paslaugų 
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centras
41 darbuotojas dalyvavo 40 val. 
trukmės mokymuose.

1.1.4. Mokyklų darbuotojų
kompetencijos psichikos 
sveikatos srityje didinimo 
mokymų organizavimas 
savivaldybėje

Mokyklų, kuriose įgyvendinti 
mokymai, skaičius 5 vnt., 
Mokyklų darbuotojų, 
dalyvavusių mokymuose, 
skaičius 50 vnt.

Šiaulių rajono 5 mokyklos 
(Kuršėnų Pavenčių mokykla-
daugiafunkcis centras, Šiaulių r.
Drąsučių mokykla, Kuršėnų 
Stasio Anglickio progimnazija, 
Šiaulių r. Raudėnų mokykla-
daugiafunkcis centras, Kairių 
jungtinė mokykla (Kairių 
skyrius)) dalyvavo  32 val. 
trukmės mokyklų darbuotojų 
kompetencijos psichikos 
sveikatos srityje didinimo 
mokymuose. 
Mokyklų darbuotojų, 
dalyvavusių mokymuose, 
skaičius  48 vnt.

1.1.5. Bazinių savižudybių
prevencijos mokymų 
organizavimas 
savivaldybių gyventojams

Organizuoti 2 vnt. (vienų 
mokymų trukmė 4 valandos)  
savižudybių prevencijos 
mokymus.
Asmenų, dalyvavusių 
mokymuose, skaičius 30 vnt.

Suorganizuoti 2 vnt. bazinių 
savižudybių prevencijos 
mokymai, kurių metu buvo 
apmokyti  asmenys, gebėsiantys
atpažinti savižudybės riziką ir 
nukreipti asmenis reikiamos 
pagalbos link. 
Asmenų, dalyvavusių 
mokymuose, skaičius 33 vnt.
Baigę mokymus dalyviai gavo 
sertifikuotus pažymėjimus.

1.2. Uždavinys – organizuoti ir vykdyti teorinius ir praktinius užsiėmimus psichinei 
(emocinei) sveikatai gerinti mokyklose ir bendruomenėse

1.2.1. Organizuoti 
užsiėmimus skirtus 
stiprinti vaikų psichinę 
sveikatą 

Psichinei vaikų sveikatai stiprinti
teorinių ir praktinių užsiėmimų 
skaičius 74 vnt.
Užsiėmimuose dalyvavusių 
mokinių skaičius 1 741 vnt.

Suorganizuoti 126 vnt. 
užsiėmimų, juose dalyvavo 
2 398 vnt. mokinių

1.2.2. Organizuoti 
užsiėmimus, skirtus 
gyventojų emocinei ir 
psichinei sveikatai stiprinti

 

Psichinei sveikatai stiprinti 
teorinių ir praktinių užsiėmimų 
skaičius 100 vnt.
Užsiėmimuose dalyvavusių 
dalyvių skaičius 1 470 vnt.

Suorganizuoti 209 vnt. 
užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 
2 206 vnt. dalyvių.

1.2.3. Organizuoti 
psichologinės gerovės ir 
psichinės sveikatos 
paslaugas

Organizuoti individualias 
psichologo konsultacijas 600 vnt.

Individualios psichologo 
konsultacijos suteiktos 666 
asmenims.

Organizuoti 68 vnt. 
psichologinės gerovės grupinių 
konsultacijų paslaugas asmenų 
grupėms, (vienoje grupėje 
nedaugiau nei 9-10 asmenų).

Suorganizuoti 68 vnt. grupinių 
konsultacijų užsiėmimų, 
kuriuose dalyvavo 655 asmenys.

1.2.4. Organizuoti garsų Garsų terapijos užsiėmimų Suorganizuota 10 vnt. garsų 
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terapijos užsiėmimus skaičius 10 vnt. terapijos užsiėmimų.
Tikslas pasiektas.  Įgyvendinta 100 proc.  suplanuotų veiklų pagal planą.  5 (penkiose) Šiaulių
rajono mokyklose  Biuras organizavo ir įvykdė mokyklų darbuotojams kompetencijų psichikos
sveikatos  srityje  didinimo mokymus.  2  (dviejose)  Šiaulių  rajono įstaigose įvykdyti  mokymai,
skirti stiprinti darbuotojų kompetencijas psichikos sveikatos srityje. Suorganizuoti baziniai 4 val.
savižudybių  prevencijos  mokymai,  skirti  lavinti  įgūdžius,  padedančius  laiku  pastebėti
savižudybės  krizę  išgyvenančius  asmenis.  Užtikrintas  priklausomybės  konsultacijų  paslaugų
prieinamumas  Šiaulių  rajono  savivaldybėje,  suteikta  319  vnt.  konsultacijų  žalingai  alkoholį
vartojantiems asmenims. Organizuotos individualios ir grupinės psichologų konsultacijos.
2.Tikslas –  mažinti Šiaulių rajone žalingų įpročių (alkoholio, rūkymo ir kitų psichotropinių
medžiagų vartojimo) poveikį, plėtoti lytiškumo ugdymą, AIDS ir lytiškai plintančių ligų 
prevenciją
2.1. Uždavinys – organizuoti ir vykdyti užsiėmimus, skirtus formuoti neigiamą mokinių ir 
bendruomenės požiūrį į žalingų įpročių vartojimą

2.1.1. Informacijos apie 
rūkymo, alkoholio ir 
narkotikų vartojimo 
daromą socialinę ir 
ekonominę, sveikatos žalą 
pateikimas

Informacijos pateikčių  skaičius 
60 vnt.

Paruošti informaciniai leidiniai: 
1. stendai ir plakatai (17 

vnt.),
2. lankstinukai, atmintinės 

(2 vnt.), 
3. straipsniai, pranešimai, 

publikacijos 
periodiniuose 
leidiniuose ir internete 
(56 vnt.).

2.1.2. Organizuoti 
užsiėmimus ugdymo 
įstaigose, skirtus rūkymo, 
alkoholio ir narkotikų 
prevencijai ugdyti

Žalingų įpročių prevencijai skirtų
užsiėmimų skaičius 68 vnt.
Mokinių, dalyvavusių 
užsiėmimuose, skaičius 1 134 
vnt.

Suorganizuoti 58 vnt. 
užsiėmimų,  rūkymo, 
elektroninių cigarečių, alkoholio
ir narkotikų prevencijos 
temomis. Mokinių, dalyvavusių 
užsiėmimuose, skaičius 1 481 
vnt.

2.1.3. Organizuoti  
užsiėmimus skirtus 
rūkymo, alkoholio ir 
narkotikų prevencijai 
stiprinti bendruomenėse

Žalingų įpročių prevencijai skirtų
užsiėmimų skaičius 10 vnt.
Dalyvių skaičius 170 vnt.

Suorganizuoti 15 vnt. 
užsiėmimai rūkymo, alkoholio 
ir narkotikų prevencijos 
temomis. Juose dalyvavo 283 
dalyviai.

2.2. Uždavinys – organizuoti ir vykdyti užsiėmimus lytiškumo, AIDS ir lytiškai plintančių 
ligų prevencijos temomis
2.2.1. Organizuoti 
užsiėmimus skirtus 
lytiškumo ugdymui, AIDS
ir lytiškai plintančių ligų 
profilaktika ugdymo 
įstaigose

Suorganizuotų užsiėmimų 
skaičius 63 vnt.
Dalyvių skaičius 992 vnt.

Suorganizuoti 53 vnt. 
užsiėmimų, skirtų mokiniams, 
juose dalyvavo 945 mokiniai.

2.2.2. Organizuoti 
užsiėmimus skirtus 
lytiškumo ugdymui, AIDS
ir lytiškai plintančių ligų 
profilaktika 
bendruomenėse

Lytiškai plintančių ligų 
prevencijai skirtų užsiėmimų 
skaičius 2 vnt.
Dalyvių skaičius 40 vnt.

Suorganizuoti 5 vnt. užsiėmimų,
kuriuose dalyvavo 219 dalyviai.

2.2.3. Informacijos apie 
lytiškumo ugdymą, AIDS 

Informacijos pateikčių  skaičius 
20 vnt.

Parengta:
1. 28 straipsniai, kurie buvo 
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ir lytiškai plintančių ligų 
profilaktiką pateikimas

publikuoti periodiniuose 
leidiniuose ir internete;
2.6 stendai ir plakatai.

Tikslas  pasiektas.  Siekiant  šio  tikslo  įgyvendinimo,  suorganizuoti  ir  įvykdyti  užsiėmimai
lytiškumo  ugdymo  temomis,  vykdyta  AIDS  ir  lytiškai  plintančių  ligų  profilaktika,  kviesti
profesionalūs  lektoriai,  kurie  skaitė  paskaitas  mokiniams bei  pedagogams  lytiškumo ugdymo
temomis, suorganizuoti užsiėmimai skirti rūkymo, alkoholio ir narkotikų prevencijai.
3.Tikslas – plėtoti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir stiprinti asmens higienos įpročius
3.1.  Uždavinys  -  organizuoti  ir  vykdyti  užsiėmimus,  skirtus  stiprinti  asmens  higienos
įpročius, vykdant užkrečiamųjų ligų profilaktiką
3.1.1. Organizuoti 
užsiėmimus skirtus 
užkrečiamųjų ligų 
profilaktikai ir asmens 
higienos įpročių 
stiprinimui ugdymo 
įstaigose

Suorganizuotų užsiėmimų 
skaičius 160 vnt.
Mokinių, dalyvavusių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
užsiėmimuose skaičius 2 966 vnt.

Suorganizuoti 174 vnt. 
užsiėmimų.
Mokinių, dalyvavusių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
užsiėmimuose, skaičius 6 465 
vnt.
Suteikta konsultacijų:
1. mokiniams – 8 693 vnt.,
2. tėvams – 333 vnt.,
3. pedagogams – 797 vnt.

3.1.2. Organizuoti 
užsiėmimus skirtus 
užkrečiamųjų ligų 
profilaktikai ir asmens 
higienos įpročiams 
stiprinti bendruomenėse

Suorganizuotų užsiėmimų 
skaičius 10 vnt.
Asmenų, dalyvavusių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
užsiėmimuose, skaičius 520 vnt.

Suorganizuoti 13 vnt. 
užsiėmimų.
Asmenų, dalyvavusių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
užsiėmimuose, skaičius 1 811 
vnt.

3.1.3. Informacijos sklaida
apie užkrečiamųjų ligų  
profilaktiką

Parengti stendus, plakatus, 
lankstinukus, užtikrinti 
informacijos sklaidą apie 
užkrečiamųjų ligų profilaktiką, 
informavimo veiksmų skaičius 
99 vnt.

Parengta :
1. 85 stendai ir plakatai,
2. 11 vnt. lankstinukų,
3.  370 straipsnių, kurie buvo 
publikuoti bendrojo ugdymo 
mokyklose, periodiniuose 
leidiniuose ir internete, 
facebook paskyroje.
Kasdien buvo teikiama 
informacija apie koronaviruso 
(COVID-19) situaciją.

4.  Tikslas  –  plėtoti  sveiką  gyvenseną  ir  stiprinti  mokinių  sveikatos  įgūdžius  ugdymo
įstaigose, stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse
4.1.  Uždavinys  –  ugdyti  mokinių  sveikos  gyvensenos  įpročius,  vykdyti  sveikos  mitybos
ugdymą bei fizinio aktyvumo veiklas ugdymo įstaigose 
4.1.1. Organizuoti 
užsiėmimus, skirtus 
mokinių sveikos mitybos 
skatinimui

Mokinių, dalyvavusių sveikos 
mitybos skatinimo 
užsiėmimuose, skaičius 2 077 
vnt.

Mokinių, dalyvavusių sveikos 
mitybos skatinimo 
užsiėmimuose, skaičius 2 010 
vnt.

4.1.2 Sveikatą stiprinančių
mokyklų plėtra

Sveikatą stiprinančių mokyklų 
tinkle dalyvaujančių mokyklų 
skaičius 12 vnt.

11 mokyklų dalyvauja sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinkle. 

4.1.3. Traumų ir 
sužalojimų prevencijos 

Mokinių, dalyvavusių 
užsiėmimuose, skaičius 2 402 

Mokinių, dalyvavusių 
užsiėmimuose, skaičius 2 780 
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skatinimas mokyklose vnt. vnt.
4.1.4. Burnos higienos 
užsiėmimų organizavimas 
ugdymo įstaigose 

Mokinių, dalyvavusių 
užsiėmimuose, skaičius 2 467 
vnt.

Mokinių, dalyvavusių 
užsiėmimuose, skaičius 2 513 
vnt.

4.2. Uždavinys – ugdyti gyventojų sveikos gyvensenos įpročius, vykdyti fizinio aktyvumo
užsiėmimus
4.2.1. Gyventojų sveikos 
mitybos įgūdžių 
formavimas, daržovių 
vartojimo skatinimas

Asmenų, dalyvavusių sveikos 
mitybos skatinimo 
užsiėmimuose, skaičius 293 vnt.

Asmenų. dalyvavusių sveikos 
mitybos skatinimo 
užsiėmimuose, skaičius 721 vnt.

4.2.2. Sveikatai 
palankesnių maisto 
produktų, 
pažymėtų ,,Rakto 
skylutės“ simboliu 
organizavimas

Sveikatai palankesnių maisto 
produktų, pažymėtų ,,Rakto 
skylutės“ simboliu, skaičius 1 
vnt.

Sveikatai palankesnių maisto 
produktų, pažymėtų ,,Rakto 
skylutės“ simboliu, skaičius 9 
vnt.

4.2.3. Gyventojų (iki 64 
m. amžiaus) fizinio 
aktyvumo skatinimas

Asmenų, dalyvavusių 
reguliariuose užsiėmimuose, 
skaičius 3 000 vnt.
Reguliarių praktinių užsiėmimų 
skaičius 200 vnt.

Asmenų, dalyvavusių sveikos 
mitybos skatinimo 
užsiėmimuose, skaičius  4 494 
vnt.
Reguliarių praktinių užsiėmimų 
skaičius 227 vnt.

4.2.4. Vyresnio amžiaus 
žmonių ( 65 m. ir daugiau)
fizinio aktyvumo 
skatinimas

Asmenų, dalyvavusių 
reguliariuose užsiėmimuose, 
skaičius 200 vnt.

Asmenų, dalyvavusių 
reguliariuose užsiėmimuose, 
skaičius 331 vnt.

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

Asmenų, baigusių sveikatos 
stiprinimo programą skaičius 30 
vnt.

31 vnt. asmenų baigė širdies ir 
kraujagyslių ir cukrinio diabeto 
rizikos grupių asmenų sveikatos
stiprinimo programą.

4.2.6. Traumų ir 
sužalojimų prevencijos 
skatinimas bendruomenėse

Asmenų, dalyvavusių 
užsiėmimuose, skaičius 500 vnt.

794 asmenys dalyvavo 
grupiniuose užsiėmimuose, 
skirtuose traumų ir sužalojimų 
prevencijai skatinti

4.2.7. Burnos higienos 
užsiėmimų organizavimas 
gyventojams

Asmenų, dalyvavusių burnos 
higienos grupiniuose 
užsiėmimuose, skaičius 500 vnt.

483 vnt. gyventojų dalyvavo 
burnos higienos grupiniuose 
užsiėmimuose.

4.2.8. Pagalba 
Nacionaliniam 
visuomenės sveikatos 
centrui, vykdant 
sustiprintą užkrečiamųjų 
ligų epidemiologinę 
priežiūrą

Pagal atskirą pavedimą, 
atsižvelgiant į epidemiologinę 
situaciją (pagal poreikį)

Per 2021 m. ištirti 602 atvejai, 
vykdant COVID-19 ligos atvejų
ir protrūkių epidemiologinę 
diagnostiką

Tikslas  pasiektas.  2021  m.  įvykdyta  COVID-19  ligos  atvejų  ir  protrūkių  epidemiologinė
diagnostika  Šiaulių  rajono  ugdymo  įstaigose.  Įgyvendintos  visos  suplanuotos  veiklos.  Įvyko
reguliarūs  fizinio  aktyvumo  užsiėmimai  (joga,  kalanetika,  funkcinės  treniruotės,  šiaurietiškas
ėjimas, funkcinė aerobika), sveikos mitybos, burnos higienos užsiėmimai. 
5. Tikslas – organizuoti, vykdyti ir vertinti visuomenės sveikatą apibūdinančius rodiklius, 
jos kitimo dinamiką, aplinkos ir socialinius veiksnius, ekonominius, psichosocialinius, 
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gyvenseną bei jų ryšį sus sveikata
5.1. Uždavinys - vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje

5.1.1. Visuomenės 
sveikatos stebėsenos 
vykdymas

2021 m. parengti 10 Šiaulių 
rajono savivaldybės stebėsenos 
ataskaitų 

2021 m. vykdyta visuomenės 
sveikatos stebėsena, parengta 10
visuomenės sveikatos 
stebėsenos ataskaitų:

1. Šiaulių rajono 
savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
stebėsenos 2020 m. 
ataskaita;

2. Šiaulių rajono maudyklų
vandens kokybės 
stebėjimų rezultatų 
analizė (analizė atlikta 7 
kartus). 

3. Vaikų sveikata 2020 m: 
Šiaulių rajono apžvalga

4. Kvėpavimo sistemos 
ligos: Šiaulių rajono 
analizė 2016–2020 m.

5. Kuprinių svėrimo 
akcija ,,Kiek sveria I-III-
V klasių mokinių 
kuprinės? 2021 m.

6. Paauglių (15–17 m.) 
nėštumas ir gimdymas 
Šiaulių rajono apžvalga 
2015–2019 m.

7. Mirties priežastys 2020 
m. Šiaulių rajono 
apžvalga.

8. Šiaulių rajono 
savivaldybės gyventojai 
ir jų sveikata: 2020 m. 
apžvalga.

9. Kūdikių žindymas: 
Šiaulių rajono apžvalga 
2015–2019 m.

10. Sergamumas 
tuberkulioze Šiaulių 
rajone 2016–2019 m. 
apžvalga.

5.1.2. Informacijos apie 
visuomenės sveikatos 
stebėsenos ataskaitų 
viešinimas

Surinktų stebėsenos duomenų 
informacijos pateikimas 
visuomenei 
100 proc.

Visos stebėsenos ataskaitos 
pateiktos visuomenei 100 proc.

Tikslas pasiektas. Parengta 2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės stebėsenos ataskaita.  Biuras
paruošė 10 ataskaitų, visos ataskaitos publikuotos 100 proc.
5.2. Uždavinys – savivaldybės visuomenės sveikatos Biuro veiklos viešinimas
5.2.1. Visuomenės Informacijos pateikčių skaičius Publikuoti 2 910 vnt. 
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sveikatos biuro mokinių 
visuomenės sveikatos 
priežiūros viešinimo 
veikla

3 000 vnt. pranešimų, straipsnių, stendų 
laikraščiuose, socialiniuose 
tinkluose, Biuro tinklapyje, 
radijo stotyse ,,RS2“ ir ,,Saulės 
radijas“, ugdymo įstaigose, 
elektroniniuose dienynuose.

5.2.2. Visuomenės 
sveikatos biuro sveikatos 
stiprinimo veiklos 
viešinimas

Informacijos pateikčių skaičius 
4 000 vnt.

Publikuoti 4 305 vnt. 
pranešimų, straipsnių, stendų 
laikraščiuose (Šiaulių kraštas, 
Kuršėnų Krašto žinios), Biuro 
facebook paskyroje, Biuro 
tinklapyje, radijo stotyje RS2.

Tikslas pasiektas. 2021 m. Biuro visos vykdomos veiklos viešintos 100 proc.

Žmogiškųjų išteklių valdymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro  2018  m.  gruodžio  18  d.  įsakymu  Nr.  V-1461  ,,Dėl  Lietuvos  Respublikos  sveikatos

apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-70 ,,Dėl  rekomenduojamų visuomenės

sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ pakeitimo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-12 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės

sveikatos  biuro  didžiausio  leistino  pareigybių  skaičiaus  nustatymo“,  Biure  yra  patvirtinta  17

pareigybių,  iš  jų:  administracija  (2  pareigybės),  visuomenės  sveikatos  specialistai,  vykdantys

sveikatos  priežiūrą  mokykloje   (10  pareigybių),  visuomenės  sveikatos  specialistai,  vykdantys

visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą  (5 pareigybės). Informacija apie Biuro darbuotojus

pateikta 3 lentelėje.

Informacija apie Biuro darbuotojus
       3 lentelė

Darbuotojai
                                                                                          

Pareigybių skaičius

2019 m. 2020 m. 2021 m.
Administracija 2 2 2
Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos 
priežiūrą mokyklose

10 10 10

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys 
visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną 5 5 5

 Iš viso: 17 17 17

Vidutinis darbuotojų atlyginimas per mėn. (Eur) 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Vidutinis visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių 
sveikatos priežiūrą mokyklose atlyginimas per 
mėn. (Eurais) neatskaičius mokesčių

1 204,93 1 225,76 1 216,90

Vidutinis visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių 
sveikatos stiprinimą ir stebėseną atlyginimas per 1 382,40 1 532,26

1 416,43
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mėn. (Eurais) neatskaičius mokesčių

2021  m.  Biuras  mokinių  sveikatos  priežiūrą  vykdė  14  bendrojo  ugdymo  mokyklų,  6

ikimokyklinio  ugdymo  įstaigose  bei   Kuršėnų  politechnikos  mokykloje.  21  ugdymo  įstaigoje

mokinių  visuomenės  sveikatos  priežiūros  funkcijas  vykdė  10  visuomenės  sveikatos  priežiūros

specialistų. 

Biuras  2021  m.  vykdė  COVID-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos)  atvejų  ir  protrūkių

epidemiologinę  diagnostiką  Šiaulių  rajono  ugdymo  įstaigose  (bendradarbiaudamas su  ugdymo

įstaiga, rinko informaciją apie ugdomo asmens, kuriam nustatyta COVID-19 liga apklausą, rinko

informaciją  apie asmenis, ugdymo įstaigoje turėjusius didelės rizikos sąlytį  su ugdymo įstaigoje

ugdomu asmeniu, kuriam nustatyta COVID-19 liga). 

Biuras  organizavo  testavimą  savikontrolės  tyrimo  metodu  –  greitaisiais  SARS-CoV-2

antigeno testais ugdymo įstaigose mokiniams ir darbuotojams.

Vykdant mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose, didelis dėmesys 2021 m. skirtas sveikos

mitybos skatinimui,  traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai,  užkrečiamųjų ligų profilaktikai,

burnos  higienos  profilaktikai.  Viena  visuomenės  sveikatos  specialisto  (sveikatos  priežiūrai

mokykloje) pareigybė steigiama 740 mokinių miesto gyvenamojoje vietovėje, 360 mokinių – kaimo

gyvenamojoje vietovėje. 

Biuras  2021  m.,  kaip  ir  2020  m.,  vedė  mokinių  profilaktinių  sveikatos  patikrinimų

duomenis  (pagal  formą  027–1/a  „Vaiko  sveikatos  pažymėjimas“)  į  Higienos  instituto  sukurtą

nacionalinę  Vaikų  sveikatos  stebėsenos  informacinę  sistemą (toliau –  VSS IS).  Visose  asmens

sveikatos  priežiūros  įstaigose  vaiko  sveikatos  pažymėjimai  tvarkomi  elektroniniu  būdu.

Elektroniniu  būdu užpildytas  ir  pasirašytas  vaiko  sveikatos  pažymėjimas  patenka  į  Elektroninę

sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS) iš

kurios  yra  perduodamas  į  VSS IS).  Toliau  su  VSS IS  dirba  visuomenės  sveikatos  specialistai,

vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose. Naudodamiesi sukurtu peržiūros kodu, tiek vaiko tėvai,

tiek visuomenės sveikatos specialistas ESPBI IS portale www.esveikata.lt,  suvedęs gautą peržiūros

kodą ir asmens gimimo datą, gali atsidaryti ir peržiūrėti pasirašytą elektroninį dokumentą.

Finansinių išteklių valdymas

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų

vykdymui 2021 metais  skirtas 411 200 Eur finansavimas:  plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti

mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose 204 100 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam

draudimui 169 300 Eur, kitų išlaidų fondui 34 800 Eur;  stiprinti  sveikos gyvensenos įgūdžius

bendruomenėse bei  vykdyti  visuomenės sveikatos  stebėseną skirta  127 200 Eur,  iš  jų  darbo

užmokesčiui  ir  socialiniam  draudimui  101  900  Eur,  kitų  išlaidų  fondui  25  300  Eur,  sukurti
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ankstyvojo  savižudybių  atpažinimo  ir  kompleksinės  pagalbos  savižudybės  grėsmę

patiriantiems asmenims teikimo sistemą 79 900 Eur (4 lentelė).

2021 m. Biure buvo vykdomas privalomasis pirmosios pagalbos mokymas, privalomasis

higienos įgūdžių mokymas (gauta 279 Eur). Mokymo procesui yra parengtos: mokymo programos,

planai,  metodinė medžiaga,  informacinė bazė.  Vykdoma sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų

registracija,  vykdoma sveikatos  žinių  atestavimo pažymėjimų dublikatų  registracija,  laikymas  ir

išdavimas pagal nustatytą tvarką, patvirtintą Biuro direktoriaus įsakymu. 

Finansiniai rodikliai, Eurais
            4 lentelė

                                                                            
                                                                                

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Priemonė:
Plėtoti  sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos
įgūdžius ugdymo įstaigose (iš jų):

206 800 204 200 204 100

1.  darbo  užmokesčiui  ir  valstybinio  socialinio  draudimo
fondui

169 400 169 900 169 300

2. kitų išlaidų fondui 37 400 34 300 34 800
Priemonė:
Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse 
bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną 
savivaldybėse (iš jų):

126 300 127 400 127 200

1.  darbo  užmokesčiui  ir  valstybinio  socialinio  draudimo
fondui                   

98 600 100 500 101 900

2. kitų išlaidų fondui 27 700 26 500 25 300
Priemonė:
Sukurti ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir 
kompleksinės pagalbos savižudybės grėsmę 
patiriantiems asmenims teikimo sistemą

   53 200 53 900 79 900

Viso valstybinėms (valstybės perduotoms 
savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros 
funkcijoms vykdyti:

386 300 385 500 411 200

Lėšos, gautos už privalomuosius sveikatos mokymus 460 471 279

IV SKYRIUS
BIURO ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI

Metinis  2022  m.  Biuro  veiklos  planas  parengtas  vadovaujantis  Valstybinių  (valstybės

perduotų  savivaldybėms)  visuomenės  sveikatos  priežiūros  funkcijų  vykdymo  2022  metams

nustatytais veiklos prioritetais ir vertinimo kriterijais bei jų reikšmių apskaičiavimo techniniais

priedais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerijos  Valstybinių

(valstybės  perduotų  savivaldybėms)  visuomenės  sveikatos  priežiūros  funkcijų  vykdymo

komisijos 2021 m. lapkričio 15 d.  protokolu Nr. LP-279 nutarimu Nr. 1 (5 lentelė).

5 lentelė
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Tikslai Uždaviniai
Rezultatų vertinimo

kriterijai
1. Stiprinti mokinių sveikatos 
įgūdžius ir vykdyti su ligų 
prevencija susijusius 
užsiėmimus ugdymo įstaigose

1. Organizuoti sveikos 
mitybos skatinimo 
užsiėmimus mokyklose.

1. Mokinių, dalyvavusių 
sveikos mitybos skatinimo 
užsiėmimuose, skaičius 1189 
vnt.

2. Skatinti traumų ir 
sužalojimų prevenciją 
mokyklose. 

2. Mokinių, dalyvavusių 
traumų ir sužalojimų 
prevencijos užsiėmimuose, 
skaičius 1641 vnt.

3. Organizuoti burnos 
higienos užsiėmimus 
mokyklose.

3. Mokinių, dalyvavusių 
burnos higienos 
užsiėmimuose, skaičius 1600 
vnt.

4. Organizuoti psichikos 
sveikatos stiprinimo ir 
žalingų įpročių prevencijos 
užsiėmimus mokyklose

4. Mokinių, dalyvavusių 
užsiėmimuose, skaičius 1200 
vnt.

5. Epidemiologinės priežiūros
vykdymas ugdymo įstaigose

5. Ištirtų atvejų, susijusių su 
ugdymo įstaiga, skaičius 
1000 vnt.

2. Stiprinti sveikos 
gyvensenos įgūdžius  
bendruomenėse, vykdyti su 
ligų prevencija susijusius 
užsiėmimus bei vykdyti 
visuomenės sveikatos 
stebėseną Šiaulių rajono 
savivaldybėje

1. Organizuoti gyventojų 
sveikos mitybos skatinimo 
užsiėmimus

1. Asmenų, dalyvavusių 
sveikos mitybos skatinimo 
užsiėmimuose, skaičius 293 
vnt.

2. Organizuoti burnos 
higienos užsiėmimus

2. Asmenų, dalyvavusių 
burnos higienos 
užsiėmimuose, skaičius 146 
vnt.

3. Organizuoti gyventojams 
fizinio aktyvumo užsiėmimus

Asmenų, 18-64 m. amžiaus, 
dalyvavusių reguliariuose 
fizinio aktyvumo 
užsiėmimuose, skaičius 300 
vnt.

4. Traumų ir sužalojimų 
prevencijos skatinimas 
gyventojams

4. Asmenų, dalyvavusių 
traumų ir sužalojimų 
prevencijos užsiėmimuose, 
skaičius 500 vnt.

5. ŠKLCD rizikos grupių 
asmenų sveikatos stiprinimo 
ir šių ligų prevencija

5. Asmenų, baigusių ŠKLCD 
sveikatos stiprinimo 
programą, skaičius 29 vnt.

3. Organizuoti visuomenės 
psichikos sveikatos paslaugų 
prieinamumą bei ankstyvojo 
savižudybių atpažinimo ir 
kompleksinės pagalbos 
teikimo sistemą

1. Organizuoti 
priklausomybių konsultantų 
paslaugų prieinamumą  

1. Asmenų, gavusių 
priklausomybių konsultavimo
paslaugas, skaičius 360 vnt.

2. Organizuoti bazinius 
savižudybių prevencijos 
mokymus gyventojams

2. Asmenų, dalyvavusių 
mokymuose, skaičius 40 vnt.

3. Organizuoti psichologinės 3.1. Suteiktų individualių 
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gerovės ir psichikos sveikatos
stiprinimo paslaugas 

psichologo konsultacijų 
trukmė 750 val.
3.2.  Suteiktų grupinių 
konsultacijų trukmė 336 val.

Vertinant  ateinančių  finansinių  metų  veiklos  rezultatų,  Biuro  plano  įgyvendinimas  bus

vertinamas  labai  gerai,  jei  bus  įgyvendinta  90  proc.  ir  daugiau  suplanuotų  veiklų.  Plano

įgyvendinimas bus vertinamas gerai, jei bus įgyvendinta ne mažiau nei 75 proc. suplanuotų veiklų.

Patenkinamai, – jei bus įgyvendinta nuo 50 proc. iki 74 proc. suplanuotų veiklų, o nepatenkinamai,

–jei bus įgyvendinta mažiau nei 50 proc. suplanuotų veiklų. 

___________________________

          


