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

5 Europos Sąjungos lėšos 

                                                                                                       PATVIRTINTA 

Varėnos rajono savivaldybės  

visuomenės sveikatos biuro direktoriaus  

                                                                                                                              2021 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-2  
 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijų Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Planuojami 

skirti 

asignavimai 

(tūkst. Eur) Pavadinimas Reikšmė 

04. Sveikatos apsaugos programa 

04.01.01.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

organizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstyvosios intervencijos, 

skirtos nereguliariai 

vartojantiems 

psichoaktyviąsias medžiagas 

ar eksperimentuojantiems 

jomis jaunuoliams, vykdymas 

Asmenų baigusių programą  

(vnt.) 

 

 

  12 vnt.  

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

I-IV 

 

 

LRVB –VD1-

103,6 

 

 

 

 

BĮP3 – 3,0  

 

 

Asmenų, baigusių  programą, 

skaičius (proc.) 

 

 

80 proc. 

 

Priklausomybių konsultantų 

paslaugų teikimo 

savivaldybėse organizavimas 

Apsilankymų pas 

priklausomybės konsultantą 

skaičius (vnt.) 

260 vnt. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

I-IV 
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Priklausomybių konsultavimo 

paslaugų teikimo savivaldybėje 

trukmė valandomis per savaitę 

(val. / sav.) 

6 val. / 

sav. 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

 

I-IV 

Asmenų, gavusių 

priklausomybių konsultavimo 

paslaugas, skaičius (vnt.) 

40 vnt. 
I-IV 

 

Darbuotojų kompetencijos 

psichikos sveikatos srityje 

didinimo mokymų 

savivaldybėse organizavimas 

Darboviečių kuriuose 

įgyvendinti mokymai, skaičius  

(vnt.) 

1 vnt. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

I-IV 
Darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius  (vnt.) 

12 vnt. 

Mokymų įgyvendinimo 

kokybės vertinimas (proc.) 

70 proc. 

Mokyklų darbuotojų 

kompetencijos psichikos 

sveikatos srityje didinimo 

mokymų savivaldybėse 

organizavimas  

Mokyklų, kuriose įgyvendinti 

mokymai, dalis (proc.) 

21 proc. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

I-IV 

Mokyklų darbuotojų, 

dalyvavusių mokymuose, 

skaičius  

 

 

12 vnt. 

 

 

Mokymų įgyvendinimo 

kokybės vertinimas (proc.) 

 

 

70 proc. 
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Mokyklų kuriose įgyvendinti 

mokymai skaičius (vnt.) 
1 vnt. I-IV 

Bazinių savižudybių 

prevencijos mokymų 

organizavimas savivaldybės 

gyventojams  

Asmenų dalyvavusių 

mokymuose skaičius (vnt.) 
20 vnt.  

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

I-IV 
Mokymų įgyvendinimo 

kokybės vertinimas ( proc.)  
70 proc. 

Psichologinės gerovės ir 

psichikos sveikatos stiprinimo 

paslaugų teikimo 

savivaldybėse organizavimas  

Suteiktų individualių 

konsultacijų skaičius (vnt.) 673 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

I-IV 

Suteiktų grupinių konsultacijų 

ar užsiėmimų skaičius ( vnt.)  13 

Mokymų įgyvendinimo 

kokybės vertinimas ( proc.) 

 

70 

Geros savijautos vertinimo 

apklausos rezultatų 

pagerėjimas po veiklos ( proc.)  

40 

Vaikų mitybos įgūdžių 

formavimas ugdymo įstaigose Parengtų valgiaraščių skaičius 

(vnt.) 
20 vnt. 

Mitybos 

specialistas 
I-IV 

Gyventojų sveikos mitybos 

įgūdžių formavimas,  

daržovių vartojimo skatinimas 

Sveikatai palankesnių maisto 

produktų, pažymėtų „ Rakto 

skylutės simboliu , skaičius 

1 vnt .  
Mitybos 

specialistas 
I-IV 
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(vnt.) 

 

Asmenų dalyvavusių sveikos 

mitybos skatinimo 

užsiėmimuose, skaičius ( vnt.) 

145 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą   

I-IV 

Traumų ir sužalojimų 

prevencijos skatinimas 

bendruomenėse 

Asmenų, dalyvavusių 

reguliariuose užsėmimuose 

skaičius  (vnt.) 

40 vnt. Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

I-IV 

Gyventojų ( iki 64 m. 

amžiaus)  fizinio aktyvumo 

skatinimas 

 

Asmenų dalyvavusių 

reguliariuose užsiėmimuose 

skaičius  (vnt.) 

900 vnt. 
Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

I-IV 

 
Reguliarių užsiėmimų  skaičius 

(vnt.) 70 vnt. 

 

 

Vyresnio amžiaus žmonių 

(65+ metai) fizinio aktyvumo 

skatinimas 

Asmenų, dalyvavusių 

reguliariuose užsiėmimuose, 

skaičius 40 vnt. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

I-IV 
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sveikatos 

stiprinimą 

Širdies ir kraujagyslių ligų ir 

cukrinio diabeto rizikos 

grupių asmenų sveikatos 

stiprinimas ir šių  ligų 

prevencija 

Asmenų, baigusių sveikatos 

stiprinimo programą, skaičius 

(vnt.) 

15 vnt. 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

I-IV 

Supratimo apie 

mikroorganizmų atsparumą 

antimikrobinėms medžiagoms 

didinimas 

Asmenų, dalyvavusių 

užsiėmimuose skaičius (vnt.) 

40 vnt. 

  

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

I-IV 

 

Burnos higienos užsiėmimų 

organizavimas tikslinėse 

grupėse 

Asmenų, dalyvavusių burnos 

higienos grupiniuose 

užsiėmimuose (vnt.) 

  20vnt. 
Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

I-IV 

 Asmenų, dalyvavusių burnos 

higienos grupiniuose 

užsiėmimuose, skaičius  

(proc.) 

 

0,08 proc. 

Visuomenės raštingumo 

didinimas nėštumo krizių 

atpažinimo valdymo ir 

įveikos klausimais  

Informacijos veiksmų skaičius  

10 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

I-IV 
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visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

Pagalba Nacionaliniam 

visuomenės sveikatos centrui, 

vykdant sustiprintą 

užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinę priežiūrą  

Bus tikslinama pagal atskirą 

pavedimą, atsižvelgiant į 

epidemiologinę situaciją  

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

I-IV 

Biuro visuomenės sveikatos 

stiprinimo veiklos viešinimas 

Informavimo veiksmų skaičius 

(vnt.) 

140 vnt. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

I-IV 

Organizuoti ir vykdyti 

visuomenės sveikatos 

stebėseną 

Parengtų sveikatos stebėsenos 

ataskaitų skaičius (vnt.) 

1 vnt. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos stebėseną 

IV 

Organizuoti ir vykdyti 

finansinę ir administracinę 

veiklą 

Parengtų ir pateiktų Varėnos 

rajono savivaldybės 

administracijos Finansų ir 

investicijų skyriui 2021 m. 

tikslinės dotacijos 

savivaldybėms bei įstaigos 

pajamų išlaidų sąmatų skaičius 

(vnt.) 

4 vnt. 
Vyriausias 

buhalteris 
I 
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Parengtų už 2020 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 vnt. 
Vyriausias 

buhalteris 
I 

Parengtų 2021 m. ketvirtinės ir 

metinės investicijų statistinių 

ataskaitų ir nustatyta tvarka 

pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos 

Finansų ir investicijų skyriui 

skaičius (vnt.) 

5 vnt. 
Vyriausias 

buhalteris 
I - IV 

Parengtų 2021 m. mėnesinių  

valstybinio socialinio 

draudimo fondo ataskaitų ir 

nustatyta tvarka pateiktų 

Valstybinio socialinio 

draudimo fondui skaičius (vnt.) 

12 vnt. 
Vyriausias 

buhalteris 
I - IV 

Parengtų 2021 m. mėnesinės ir 

2020 m. metinės A klasės 

išmokų nuo jų išskaičiuoto ir 

sumokėto pajamų mokesčio 

deklaracijų ir pateiktų 

Valstybinei mokesčių 

inspekcijai skaičius (vnt.) 

13 vnt. 
Vyriausias 

buhalteris 
I-IV 
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Parengtų 2021 m. biuro 

darbuotojams priskaičiuoto 

darbo užmokesčio žiniaraščių  

skaičius (vnt.) 

24 vnt. 
Vyriausias 

buhalteris 
I-IV 

Parengtų ir pateiktų Varėnos 

rajono savivaldybės 

administracijos Turto valdymo 

skyriui 2020 metų turto 

ataskaitų skaičius (vnt.) 

1 vnt. 
Vyriausias 

buhalteris 
I 

Parengtų 2021 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.) 

20 vnt 
Vyriausias 

buhalteris 
I - IV 

Parengtų 2021 m. ketvirtinių  

mokėtinų ir gautinų sumų  

ataskaitų ir nustatyta tvarka 

pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos 

Finansų skyriui ir investicijų 

skaičius (vnt.) 

4 vnt. 
Vyriausias 

buhalteris 
I - IV 

Parengtų darbo laiko apskaitos 

žiniaraščių darbo užmokesčiui 

skaičiuoti skaičius (vnt.) 
12 vnt. 

Vyriausias 

buhalteris 
I - IV 
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Pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybės tarybai 2020 

metų veiklos ataskaitų skaičius 

(vnt.) 

1 vnt. Direktorius I 

Pateiktų Varėnos rajono 

savivaldybei 2020 m. 

visuomenės sveikatos 

stebėsenos ataskaitų skaičius 

(2019 m. duomenys)(vnt.) 

1 vnt. Direktorius I 

Parengtų ir pateiktų Higienos 

institutui personalo ataskaitų 

Nr. 3 skaičius (vnt.) 
1 vnt. Administratorius I 

Parengtų ir pateiktų Viešųjų 

pirkimų tarnybai ataskaitų 

skaičius (vnt.) 
1 vnt. Administratorius I 

Parengtų įsakymų (V,AK,P), 

skaičius (vnt.) 
169 vnt. Administratorius I-IV 

Parengtų siunčiamų 

dokumentų skaičius (vnt.) 
34 vnt. Administratorius I-IV 

Užregistruotų Gautų 

dokumentų skaičius (vnt.) 
89 vnt. Administratorius I-IV 

Parengtų dokumentacijos planų 

skaičius (vnt.) 
1 vnt. Administratorius IV 

Parengtų 2020 m. Viešųjų 

pirkimų planų skaičius (vnt.) 
1 vnt. Administratorius I-II 

Mažos vertės pirkimų skaičius 

(vnt.) 
69 vnt. Administratorius I-IV 

Archyvo tvarkymas: parengtų 60 vnt. Administratorius I-IV 
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bylų skaičius(vnt.) 

04.01.01.02. Bendrojo ugdymo 

ir ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų 

sveikatos 

priežiūros 

organizavimas 

Sveikos mitybos 

organizavimo tobulinimas ir 

maisto švaistymo mažinimas, 

sveikos mitybos skatinimas 

Mokyklų, kuriose yra taikomas  

Švediško stalo principas, dalis 

( proc.)   

 

29 proc. 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

I-IV 

LRVB –VD1- 

97,9  

Mokinių, dalyvavusių sveikos 

mitybos skatinimo 

užsiėmimuose skaičius (vnt 

/proc.)  

 

 

700 vnt./ 
27 proc. 

 

Sveikatą stiprinančių 

mokyklų plėtra / priemonės 

„Aktyvi mokykla“ 

įgyvendinančių mokyklų 

plėtra 

Naujai įsijungusių į Sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklą 

mokyklų skaičius (vnt.)  

1 vnt. 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

I-IV 

Sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinkle dalyvaujančių mokyklų 

skaičius (vnt.) / (proc.) 
 

6 vnt. / 42 

proc. 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

I-IV 

Įgyvendinusių priemonę 

„Aktyvi mokykla“ mokyklų 

skaičius (vnt.) 

 

Mokyklų, dalyvaujančių į 

 

1 vnt. 

 

 

2 vnt./14 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

IV 
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aktyvių mokyklų tinklą 

skaičius (vnt.) / (proc.) 

proc.  mokykloje 

Supratimo apie 

mikroorganizmų atsparumą 

antimikrobinėms medžiagoms 

didinimas 

Mokinių, dalyvavusių 

grupiniuose užsiėmimuose, 

skaičius (vnt.) 

700 vnt. 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

I-IV 

Mokinių, dalyvavusių 

grupiniuose užsiėmimuose, 

žinių gerėjimas (proc.) 
27 proc. 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

I-IV 

Traumų ir sužalojimų 

prevencijos skatinimas 

mokyklose 

Užsiėmimuose dalyvavusių 

mokinių skaičius (vnt.) 

730 vnt. 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

I-IV 

Burnos higienos užsiėmimų 

organizavimas tikslinėse 

grupėse 

Mokinių dalyvavusių 

užsiėmimuose, dalis ( proc.)  19 
Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

I-IV 
Mokinių, dalyvavusių 

užsiėmimuose, skaičius ( vnt.) 500 
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Psichikos sveikatos stiprinimo 

ir žalingų įpročių prevencijos 

užsiėmimų organizavimas 

tikslinėms grupėms  

Mokinių, dalyvavusių 

užsiėmimuose. Skaičius (vnt.) 
1370 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

I-IV 

Mokinių, dalyvavusių 

užsiėmimuose, dalis ( proc.) 
53 

Pagalbos mokinių savirūpai 

organizavimas organizavimas 

ugdymo įstaigose  

 

 

 

Lėtinėmis neinfekcinis ligomis 

(toliau – LNL) sergančių 

mokinių, kuriems suteikta 

savirūpai reikalinga pagalba 

ugdymo įstaigoje, skaičius 

(vnt.) 

Pagal 

poreikį 
Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

I-IV 

LNL sergančių mokinių, 

kuriems suteikta savirūpai 

reikalinga pagalba ugdymo 

įstaigoje, dalis ( proc.)  

100 

Mokinių visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklos 

viešinimas 

Informavimo veiksmų skaičius 

(vnt.) 

800 vnt. 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

I-IV 

 

Konsultacijų susijusių su 

sveikatos išsaugojimo ir 

stiprinimo klausimais 

teikimas ugdymo įstaigos 

bendruomenei 

Konsultacijų teikimas 

mokiniams/vaikams (vnt.) 
225 vnt. Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

 

 

I-IV 

 

Konsultacijų teikimas tėvams 

(vnt.) 
58 vnt. 

Konsultacijų teikimas ugdymo 

įstaigų darbuotojams (klasių 

vadovams ir pan.) (vnt.) 

46 vnt. 
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5 Europos Sąjungos lėšos 

Mokinių / vaikų  patikros dėl 

asmens higienos, pedikuliozės 

organizavimas ugdymo 

įstaigose 

Patikrintų ugdymo įstaigų 

skaičius (vnt.) 
14 vnt. 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

I-IV 

 Patikrinimų periodiškumas 

(kartai per metus) 
3 kartai 

Mokinių / vaikų maitinimo 

organizavimo priežiūros 

organizavimas  

Maitinimo atitikties" vertinimo 

žurnalų pildymas (kartai per 

mėn.) 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 proc. 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos priežiūrą 

mokykloje 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV 

Pranešimų ugdymo įstaigos 

bendruomenei apie 

moksleivių/vaikų sveikatą 

skaičius (vnt.) 

14 vnt. 

 

04.02.02.06 Projekto „Sveikos 

gyvensenos 

skatinimas 

Varėnos rajono 

savivaldybėje“ 

įgyvendinimas 

Projekto „Sveikos gyvensenos 

skatinimas Varėnos rajono 

savivaldybėje“ įgyvendinimas  

 

 

Dalyvių skaičius (vnt.) 

 

413 vnt. 

 

Direktorius 

 
I-IV 

 

LRVB4-ES5 – 

23,8 

 

 

 

 

  

 


