
DV-618

PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro direktoriaus
2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-5

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
2022–- 2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

Misija
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  misija – stiprinti Varėnos rajono 
savivaldybės gyventojų sveikatą, vykdyti ligų ir traumų prevenciją, mažinant sveikatai riziką 
keliančių veiksnių paplitimą bei kuriant sveikatai palankią aplinką; mažinti sveikatos netolygumus 
tarp skirtingų rajono gyventojų grupių, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo sveikatos 
išsaugojimui ir stiprinimui; ugdyti rajono gyventojų atsakomybę už savo  ir aplinkinių sveikatą. 

II SKYRIUS

VEIKLOS PRIORITETAI
Atsižvelgiant į Biuro misiją, aplinkos analizės rezultatus bei strateginius tikslus, išskiriami šie 2022 
m. veiklos prioritetai: 

 vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas;
 bendruomenės sveikatos stiprinimas;
 neinfekcinių ir infekcinių susirgimų profilaktikos vykdymas, pirmenybę teikiant ligų ir 

traumų prevencijai, vėžinių susirgimų profilaktikai, širdies kraujagyslių susirgimų 
profilaktikai, didelę grėsmę bendruomenei turinčių infekcijų profilaktikai;

 alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencija;
 psichikos sveikatos stiprinimas.

III SKYRIUS
PROGRAMOS

2022 - 2024 METŲ ASIGNAVIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PROGRAMAS

  (tūkst. Eur)

Programos kodas ir pavadinimas
Numatomi 2022 

metų 
asignavimai

Numatomi 2023 
metų 

asignavimai

Numatomi 2024 
metų 

asignavimai
04  Sveikatos apsaugos ir fizinio 
aktyvumo skatinimo programa 238,4 224,7 224,7

IŠ VISO: 238,4 224,7 224,7
Iš jų pažangos priemonių    
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Iš jų tęstinės veiklos priemonių 238,4 224,7 224,7

Iš jų valstybinėms (valstybės 
perduotoms savivaldybėms) 
funkcijoms finansuoti

222,7 222,7 222,7

Iš jų (biudžetinių įstaigų pajamos) 2,8 2,0 2,0
Iš jų valstybės biudžeto lėšos 
(LRVB) 0,8

Iš jų Europos Sąjungos lėšos (ES) 8,5
Asignavimų pokytis, palyginti su 
ankstesniais metais

 
   

Iš jų pažangos priemonių  
   

Iš jų tęstinės veiklos priemonių  +16,8 -13,7 0,0

04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

Biudžetiniai metai 2022 metai
Programos vykdytojai Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, S2.3
Programos 
koordinatorius

Irma Lukminienė, Varėnos rajono savivaldybės gydytoja, tel. 
(8 310) 20 704, el. p. irma.lukminiene@varena.lt

Šia programa 
įgyvendinamas 
strateginis arba veiklos 
tikslas

1.1.st. Plėtoti inovatyvią švietimo, kultūros ir sporto sistemą, 
ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę.
1.2.st. Užtikrinti sveiką bei socialiai saugią viešąją ir 
gyvenamąją aplinką.

Programos tikslas 04.01. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, skatinti 
bendruomenės dalyvavimą sveikatinimo veikloje.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti du uždavinius: 
04.01.01. Užtikrinti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones:
04.01.01.01. Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas.
Pagrindinis Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos tikslas – rūpintis 
savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos 
priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, 
teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Įgyvendinant šią priemonę, 
vykdoma ir visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo bei savižudybių prevencija 
(organizuojami mokymai, teikiamos priklausomybių konsultanto, ankstyvosios intervencijos 
paslaugos). 

04.01.01.02. Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros 
organizavimas. 
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Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nurodyta, kad savivaldybės vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės 
sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose 
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų 
mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas. Vaikų sveikatos priežiūros stiprinimo, ugdymo ir profilaktinę veiklą Varėnos rajono 
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose vykdo 4 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

04.02.02. Renovuoti savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas bei 
didinti jų veiklos efektyvumą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma vykdyti šias priemones:
04.02.02.06. Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ 
įgyvendinimas.
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2022 m. planuoja baigti įgyvendinti 
projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje“, finansuojamą pagal 
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, kurio metu visuomenės 
sveikatos biure įrengta mokymams skirta patalpa, sutvarkyti sanitariniai mazgai, įsigyta biuro 
veiklai reikalinga įranga ir transporto priemonė, organizuojami informaciniai ir šviečiamieji 
renginiai, mokymai, seminarai, konkursai.
Bendra projekto vertė – 199,0 tūkst. Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 14,9 tūkst. Eur.

Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma 
programa:
I KRYPTIS. VISUOMENĖ.
1.1.2.4. Sveikatinimo projektų įgyvendinimas.
1.2.1 uždavinys. Teikti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
Priemonės:
1.2.1.2. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos efektyvumo didinimas, 
teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.
Kita svarbi informacija: nėra.
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SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMOS
2022-2024 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

         (tūkst. Eur)
Programos 

tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas

Programos tikslo, 
uždavinio, priemonės 

pavadinimas

Priemonės 
požymis

Priemonės 
vykdytojo 

kodas

Finansavimo 
šaltinis

Numatomi 2022 
metų asignavimai

Numatomi 2023 
metų asignavimai

Numatomi 2024 
metų asignavimai

04.01.  Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, skatinti bendruomenės dalyvavimą sveikatinimo veikloje.

04.01.01.  
Užtikrinti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą.

LRVB-VD 151,1 151,1 151,1
BĮP 2,8 2,0 2,0

04.01.01.01. Visuomenės sveikatos 
biuro veiklos 
organizavimas.

TP S.2.3

Iš viso: 153,9 153,1 153,1

LRVB-VD 71,6 71,6 71,6

04.01.01.02. 

Bendrojo ugdymo ir 
ikimokyklinio ugdymo 
mokyklų sveikatos 
priežiūros organizavimas. 

TP S.2.3
Iš viso: 71,6 71,6 71,6

Iš viso uždaviniui: 225,5 224,7 224,7

04.02.02. Renovuoti savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas bei didinti jų veiklos efektyvumą
ES 8,504.02.02.06. Projekto „Sveikos 

gyvensenos skatinimas 
Varėnos rajono 
savivaldybėje“ 
įgyvendinimas

TP, RPr S.2.3
LRVB 0,8

Iš viso: 9,3 0,0 0,0
Iš viso uždaviniui: 9,3 0,0 0,0

Iš viso tikslui: 234,8 224,7 224,7
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01. Iš viso programai finansuoti: 234,8 224,7 224,7
Iš viso pažangos priemonėms finansuoti:

Iš viso tęstinės veiklos priemonėms finansuoti: 234,8 224,7 224,7

Finansavimo šaltinių suvestinė
  (tūkst. Eur)

Finansavimo šaltiniai      Numatomi 2022 
metų   asignavimai

Numatomi 2023 
metų asignavimai

Numatomi 2024 
metų asignavimai

Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP) 2,8 2,0 2,0

Valstybės biudžeto lėšos (LRVB) 0,8

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (LRVB-VD) 222,7 222,7 222,7

Europos Sąjungos lėšos (ES) 8,5

Iš viso programai finansuoti: 234,8 224,7 224,7

 SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO 
 PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIAI

Stebėsenos rodiklio reikšmės
Stebėsenos rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas

2022 metais 2023 metais 2024 
metais

Poveikio (efekto) rodiklis (-iai)
Natūrali gyventojų kaita, asmenys -350 -320 -290

Rezultato rodikliai
Asmenų, gavusių psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas, 
skaičius, asmenys

250 250 250

Asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius, asmenys 60 40 40
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Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuotų 
projektų ir programų skaičius, vnt.

15 2 2

Produkto rodikliai
Visuomenės sveikatos biuro organizuotų renginių skaičius, vnt. 140 150 150

Veiklos efektyvumo rodikliai
Vaikų (iki 17 m. amžiaus imtinai) sergamumas (ambulatorinę pagalbą teikiančiose 
įstaigose užregistruotas vaikų susirgimų skaičius, tenkantis 1 000 vaikų), atvejai

1200 1150 1100

Suaugusių gyventojų (nuo 18 m. amžiaus) sergamumas (ambulatorinę pagalbą teikiančiose 
įstaigose užregistruotas suaugusių gyventojų susirgimų skaičius, tenkantis 1 000 
suaugusiųjų), atvejai

1400 1300 1200

Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas, mirusiųjų skaičius 100 tūkst. 
gyventojų

370,02 348,63 328,48

Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą ar labai gerą, dalis, 
proc.

62,46 63,30 64,14

Savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, vnt. 28,3 24,7 21,1
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2022- 2024 metų strateginio veiklos plano 
priedas

PROGRAMŲ PRIEMONIŲ VYKDYTOJŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS

Vykdytojo kodas Vykdytojo pavadinimas
S.2.3. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

_______________________


