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                                                                                                       PATVIRTINTA 

Varėnos rajono savivaldybės  

visuomenės sveikatos biuro direktoriaus  

                                                                                                                              2019 m. sausio 29  d. įsakymu Nr. V- 9 

                                                                                                                                                                                                        (2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V- 36 redakcija)          
 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų 

Atsakingi vykdytojai 

Įvykdy

mo 

termin

as 

(ketvirč

iais) 

Planuoja

mi skirti 

asignavi-

mai (tūkst. 

Eur) 
Pavadinimas Reikšmė 

04. Sveikatos apsaugos programa 

04.04.01.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

organizavimas 

Ankstyvosios 

intervencijos, skirtos 

nereguliariai 

vartojantiems 

psichoaktyviąsias 

medžiagas ar 

eksperimentuojantiem

s jomis jaunuoliams, 

vykdymas 

Asmenų, baigusių  programą, skaičius 

(proc.) 

 

80 proc. 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą 

 

 

 II-IV 

 

 

LRVB –

VD1- 93,7 

 

SB2- 10,3 

 

 

BĮP3 – 4,2 

Priklausomybių 

konsultantų paslaugų 

teikimo savivaldybėse 

organizavimas* 

Suteiktų priklausomybės konsultanto 

paslaugų skaičius (vnt.) 

150 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą 

II-IV 
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 Asmenų, gavusių priklausomybių 

konsultavimo paslaugas, skaičius (vnt.) 

30 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą 

II-IV 

 

Psichikos sveikatos 

kompetencijų 

didinimas įmonių 

darbuotojams 

Įmonių kuriose įvykdyti psichikos 

sveikatos stiprinimui skirti mokymai,  

skaičius (vnt.) 

1 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą  

II- IV 

Dalyvavusių darbuotojų psichikos 

sveikatos stiprinimo mokymuose skaičius 

(vnt.) 

12 

Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, 

žinių psichikos sveikatos srityje 

gerėjimas (proc.) 

80 

Mokyklų 

bendruomenės 

gebėjimų psichikos 

sveikatos srityje 

stiprinimas - mokymų 

/ supervizijų 

organizavimas 

mokyklos 

bendruomenių 

komandoms 

Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė, 

dalis (proc.) 

6,2 proc. Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą 

III - IV 

Mokyklos bendruomenės narių žinių 

psichikos sveikatos srityje gerėjimas 

(proc.) 

80 

Parengtų rekomendacijų, skirtų spręsti 

aktualias psichikos sveikatos problemas 

mokyklose, skaičius (vnt.) 

 

8 

Gyventojų sveikos 

mitybos įgūdžių 

formavimas, daržovių 

vartojimo skatinimas 

Sveikos mitybos grupinių užsiėmimų 

skaičius (vnt.) 

10 Mitybos specialistas  I - IV 

Bendras sveikos mitybos grupiniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių asmenų 

 skaičius (vnt.) 

100 
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Gyventojų sveikos mitybos žinių 

didėjimas (proc.) 

80 

Parengtų valgiaraščių skaičius  20 

Sveikos mitybos  ir 

sveiko maisto 

gaminimo mokymų 

organizavimas 

tikslinėms grupėms * 

Organizuotų sveikos mitybos ir sveiko 

maisto gaminimo mokymų tikslinei 

 pedagogų grupei skaičius (vnt.) / 

dalyvavusių mokymuose pedagogų 

skaičius (vnt.), / ugdymo įstaigų  dalis 

(proc.)  

 

 

 

- 

Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą 

III-IV  

Organizuotų sveikos mitybos ir sveiko 

maisto gaminimo mokymų mokinių 

tėvams skaičius (vnt.) / dalyvavusių 

mokymuose  tėvų skaičius (vnt.),/ 

ugdymo įstaigų, kuriose vyko mokymai, 

 dalis (proc.) 

 

 

 

- 

Organizuotų sveikos mitybos mokymų 

virėjams ugdymo įstaigose skaičius (vnt.) 

/ dalyvavusių mokymuose virėjų skaičius 

(vnt.), / ugdymo įstaigų dalis (proc.) 

 

 

 

- 

Gyventojų  fizinio 

aktyvumo skatinimas 

Grupiniuose užsiėmimuose dalyvavusių 

asmenų  skaičius (vnt.) 

 

1500 

Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą  

I - IV 

Reguliarių praktinių grupinių užsiėmimų 

 skaičius (vnt.) 

 

132 

Gyventojų fizinio aktyvumo žinių 

didėjimas (proc.) 

 

80 
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Širdies ir kraujagyslių 

ligų ir cukrinio 

diabeto rizikos grupių 

asmenų sveikatos 

stiprinimas 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, 

kurios siuntė asmenis į sveikatos 

stiprinimo programą, skaičius (vnt.) / 

dalis (proc.) 

 

1/100 

proc. 

Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą  

I - IV 

Asmenų, šeimos gydytojų nukreiptų 

dalyvauti sveikatos stiprinimo 

programoje, skaičius (vnt.) 

15 

 

 

Asmenų, baigusių sveikatos stiprinimo 

programą, skaičius (vnt.) 

10 

Asmenų,  savanoriškai dalyvavusių be 

gydytojo siuntimo sveikatos stiprinimo 

programoje, skaičius (vnt.) 

 

3 

 

Supratimo apie 

mikroorganizmų 

atsparumą 

antimikrobinėms 

medžiagoms veiklos 

organizavimas  

 

 

Asmenų, dalyvavusių grupiniuose 

užsiėmimuose, skirtuose didinti jų 

supratimą apie mikroorganizmų 

atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 

problemą, skaičius (vnt.) (išskyrus 

tikslinę grupę – mokinius) 

 

150 

Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą 

I - IV 

Asmenų, dalyvavusių grupiniuose 

užsiėmimuose, žinių gerėjimas (proc.) 

 

80 

Burnos higienos 

užsiėmimų 

organizavimas 

tikslinėse grupėse  

Asmenų , dalyvavusių burnos higienos 

grupiniuose užsiėmimuose, skaičius (vnt.) 

(išskyrus tikslinę grupę – mokinius)  

 

 

63 

Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą 

I - IV 
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Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

veiklos viešinimas 

Informavimo veiksmų skaičius 162 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimą 

I - IV 

 Varėnos rajono  

suaugusių gyventojų 

faktinės mitybos, 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo įpročių 

tyrimas 

Tyrimų skaičius 

 

1 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stebėseną 

I -IV 

Dalyvių skaičius 22 

Organizuoti ir vykdyti 

visuomenės sveikatos 

stebėseną  

Analizuotų stebėsenos rodiklių  skaičius 51 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stebėseną 

I -IV 

Parengtų sveikatos stebėsenos ataskaitų 

skaičius 

 

1 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stebėseną 

IV 

Teiktų informacijų apie stebėsenos 

rodiklius skaičius 

 

1 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stebėseną 

IV 

 Vaikų/mokinių profilaktinių sveikatos 

patikrinimų analizių skaičius 

1 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stebėseną 

IV 
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Parengti suaugusiųjų gyventojų tyrimo 

ataskaitą už 2018 m. 

1 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stebėseną 

I – IV 

 

 

Parengti Sveikatą stiprinančių mokyklų 

programą  

1 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stebėseną 

I – IV 

 

 

Atnaujinti Sveikatą stiprinančių mokyklų 

programą  
2 Visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis 

visuomenės sveikatos 

stebėseną 

I – IV 

 

Organizuoti ir vykdyti 

finansinę ir 

administracinę veiklą 

Parengtų ir pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos Finansų ir 

investicijų skyriui 2019 m. specialios 

tikslinės dotacijos savivaldybėms bei 

įstaigos pajamų išlaidų sąmatų skaičius, 

vnt. 

4 Vyriausias buhalteris I 

Parengtų už 2019 m. metinių finansinių 

ataskaitų rinkinių ir nustatyta tvarka 

pateiktų Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Finansų ir investicijų 

skyriui ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

apskaitos konsolidavimo informacinėje 

sistemoje (VSAKIS) skaičius, vnt. 

1 Vyriausias buhalteris I 

Parengtų 2019 m. ketvirtinės ir metinės 

investicijų statistinių ataskaitų ir nustatyta 

tvarka pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos Finansų ir 

5 Vyriausias buhalteris I - IV 



7 
 1Valstybinėms ( perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos 
2 Savivaldybės biudžeto lėšos 
3  Biudžetinių įstaigų pajamos 
4 Valstybės biudžeto lėšos  

5 Europos Sąjungos lėšos 

 

investicijų skyriui skaičius, vnt. 

Parengtų 2019 m. mėnesinių ir metinės 

valstybinio socialinio draudimo fondo 

ataskaitų ir nustatyta tvarka pateiktų 

Valstybinio socialinio draudimo fondui 

skaičius, vnt. 

24 Vyriausias buhalteris I - IV 

Parengtų 2019 m. mėnesinės ir 2018 m. 

metinės A klasės išmokų nuo jų 

išskaičiuoto ir sumokėto pajamų 

mokesčio deklaracijų ir pateiktų 

Valstybinei mokesčių inspekcijai 

skaičius, vnt. 

13 Vyriausias buhalteris I-IV 

 Parengtų 2019 m. biuro darbuotojams 

priskaičiuoto darbo užmokesčio 

žiniaraščių  skaičius, vnt. 

36 Vyriausias buhalteris I-IV 

Parengtų ir pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos Turto 

valdymo skyriui 2019 metų turto 

ataskaitų skaičius, vnt. 

1 Vyriausias buhalteris I 

Parengtų 2019 m. specialiosios tikslinės 

dotacijos savivaldybėms bei įstaigos 

pajamų išlaidų sąmatų vykdymo 

ketvirtinių ir metinės ataskaitų ir pateiktų 

Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Finansų ir investicijų 

skyriui skaičius, vnt. 

16 Vyriausias buhalteris I - IV 
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Parengtų 2019 m. ketvirtinių  mokėtinų ir 

gautinų sumų  ataskaitų ir nustatyta 

tvarka pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos Finansų 

skyriui ir investicijų skaičius, vnt.    

4 Vyriausias buhalteris I - IV 

Parengtų darbo laiko apskaitos 

žiniaraščių darbo užmokesčiui skaičiuoti 

skaičius, vnt. 

12 Vyriausias buhalteris I - IV 

  Parengtų ir pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybės tarybai 2019 metų veiklos 

ataskaitų skaičius, vnt. 

1 Direktorius I 

Parengtų ir pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybei 2019 m. Visuomenės 

sveikatos stebėsenos ataskaitų skaičius, 

vnt. 

1 Direktorius I 

Parengtų ir pateiktų Higienos institutui 

personalo ataskaitų Nr. 3 skaičius, vnt. 

1 Administratorius I 

Parengtų ir pateiktų Viešųjų pirkimų 

tarnybai ataskaitų skaičius 

1 Administratorius I 

Patvirtintų įsakymų (V,AK,P), skaičius 240 Direktorius I-IV 

Parengtų siunčiamų dokumentų skaičius, 

vnt. 

61 Administratorius I-IV 

Užregistruotų Gautų dokumentų skaičius, 

vnt. 

119 Administratorius I-IV 

Parengtų dokumentacijos planų skaičius, 

vnt. 

1 Administratorius IV 

Parengtų 2019 m. Viešųjų pirkimų planų 

skaičius 

1 Administratorius I-II 
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Mažos vertės pirkimų skaičius, vnt. 139 Administratorius I-IV 

Archyvo tvarkymas, parengtų bylų 

skaičius, 

60 Administratorius I-IV 

  Organizuoti renginius  

(JPSPP) 

Dalyvavusių renginiuose asmenų skaičius 80 JPSPP koordinatorius I-VII  

Informacinių ekranų 

priežiūra ( JPSPP) 

Parengtų ir paviešintų elektroninių 

leidinių skaičius  

60 JPSPP koordinatorius I-VII 

Jaunimo sveikatos 

portalo 

administravimas  

Parengtų ir paviešintų naujienų skaičius 40 JPSPP koordinatorius I-VII 

JPSPP teikimas Suteiktų JPSPP skaičius  60 JPSPP koordinatorius I-VII 

Konsultacijų dėl 

jaunimo sveikatos kitų 

sektorių specialistams, 

tėvams suteikimas 

Suteiktų konsultacijų skaičius  15 JPSPP koordinatorius I-VII 

JPSPP teikimas 

(atvejo vadyba) 

Suteiktų konsultacijų skaičius  2 JPSPP koordinatorius I-VII 

04.01.01.02. Bendrojo 

ugdymo ir 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokyklų 

sveikatos 

priežiūros 

organizavimas 

Sveikatą stiprinančių 

mokyklų plėtra / 

priemonės „Aktyvi 

mokykla“ 

įgyvendinančių 

mokyklų plėtra 

Naujai įsijungusių į Sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklą mokyklų skaičius (vnt.) 

 

1 

Visuomenės sveikatos  

specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokykloje 

IV LRVB –

VD1- 

107,0 
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Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle 

dalyvaujančių mokyklų skaičius (vnt.) / 

(proc.) 

 

 
4/25 

Visuomenės sveikatos  

specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokykloje  

I-IV 

 

Įgyvendinusių priemonę „Aktyvi 

mokykla“ mokyklų skaičius (vnt.) 

 

        1 

Visuomenės sveikatos  

specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokykloje 

IV 

 Supratimo apie 

mikroorganizmų 

atsparumą 

antimikrobinėms 

medžiagoms 

didinimas 

Mokinių, dalyvavusių grupiniuose 

užsiėmimuose, skaičius (vnt.) 

1619 Visuomenės sveikatos  

specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokykloje  

I-IV 

 Mokinių, dalyvavusių grupiniuose 

užsiėmimuose, žinių gerėjimas (proc.) 
80 Visuomenės sveikatos  

specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokykloje 

I-IV 

Burnos higienos 

užsiėmimų 

organizavimas 

tikslinėse grupėse 

Mokinių, dalyvavusių burnos higienos 

grupiniuose užsiėmimuose, skaičius (vnt.)  

100 Visuomenės sveikatos  

specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokykloje  

I-IV 

Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro mokinių 

visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos 

viešinimas 

 Informavimo veiksmų skaičius (vnt.) 971  

Visuomenės sveikatos  

specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokykloje 

I-IV 

 

Konsultacijų susijusių 

su sveikatos 

Konsultacijų teikimas 

mokiniams/vaikams 464 
Visuomenės sveikatos  

specialistai, vykdantys 
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išsaugojimo ir 

stiprinimo klausimais 

teikimas ugdymo 

įstaigos bendruomenei 

Konsultacijų teikimas tėvams 159 sveikatos priežiūrą mokykloje I-IV 

 
Konsultacijų teikimas ugdymo įstaigų 

darbuotojams (klasių vadovams ir pan.) 256 

Mokinių/vaikų  

patikros dėl asmens 

higienos, pedikuliozės 

organizavimas 

Gavus tėvų sutikimą, atlikti 

mokinių/vaikų patikrinimą. Patikrinimų 

skaičius (1000 mokinių, vnt.) 

2615*3ka

rtai 

Visuomenės sveikatos  

specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokykloje 

I-IV 

 

Mokinių/vaikų 

maitinimo 

organizavimo 

priežiūros 

organizavimas  

 

Maitinimo atitikties" vertinimo žurnalų 

pildymas  

2 kart. per 

mėn. 

Visuomenės sveikatos  

specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokykloje 

I-IV 

 

 

 

Informacijos apie 

kasmetinius 

mokinių/vaikų 

sveikatos 

profilaktinius 

patikrinimus 

kaupimas, 

apibendrinimas, 

pateikimas ugdymo 

įstaigos bendruomenei 

teisės  aktų numatyta 

tvarka 

Pristatytų vaiko sveikatos pažymėjimų 

skaičius (proc.) 100 

Visuomenės sveikatos  

specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokykloje 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV 

Pranešimų ugdymo įstaigos 

bendruomenei apie moksleivių/vaikų 

sveikatą skaičius (vnt.) 

16 

04.02.02.06 Projekto Projekto „Sveikos 

gyvensenos 

Dalyvių skaičius 

 

764 

 

Direktorius 

 

I-IV  LRVB(SB)
2 – 7,4 
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„Sveikos 

gyvensenos 

skatinimas 

Varėnos rajono 

savivaldybėje“ 

įgyvendinimas 

skatinimas Varėnos 

rajono savivaldybėje“ 

įgyvendinimas  

 

 

Renovuotų visuomenės  sveikatos 

priežiūros įstaigų skaičius 

 

1  

ES5 – 84,7 

 

 

 

 

 

  

 

*Priemonės įgyvendinamos savivaldybėse, kuriose ši veikla nefinansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis; Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 

lėšomis. 

**Informavimo veiksmas, tai žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija (interviu, pasisakymas televizijos ir radijo laidose, straipsnis, paskaita, pranešimas, stendas, 

atmintinė ir kt. leidiniai), skirta plačiajai visuomenei ar tikslinei gyventojų grupei, pateikiama seminarų, konferencijų, susirinkimų, pamokų metu, transliuojama per 

televiziją ar radiją, išleidžiama atskiru leidiniu, publikuojama periodinėje spaudoje ar internete.  

 


