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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – biuras) darbo plane (toliau
– Planas) iškeltas tikslas, uždaviniai, siekiami rezultatai, Plano vertinimo kriterijai, įgyvendinimo
partneriai, ir finansavimo šaltiniai.
2. Plano tikslą pasiekti numatoma skatinant sveiką elgseną, keliant visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų kvalifikaciją, efektyvinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, gerinant
bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, tobulinant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo koordinavimą ir valdymą.
3. Biuras savo veiklą planuoja ir vykdo vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro nuostatais, patvirtintais Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d.
sprendimu Nr. 5TS-356. Plane nustatyti visuomenės sveikatos priežiūros prioritetai ir numatytos
sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemonės.
4. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2012
m. gruodžio 20 d. įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XII-132, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1226 “Dėl Lietuvos respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 “Dėl valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” pakeitimo įsakymu, Pasaulio sveikatos organizacijos
dokumentu „Sveikata visiems XXI a.“, Lietuvos sveikatos 2014 - 2025 m. programa, Lietuvos
Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos
visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu, Nacionaline vėžio profilaktikos ir
kontrolės 2014-2025 m. programa, 2014-2020 m. nacionalinės pažangos programos horizontaliojo
prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstituciniu veiklos planu, Europos Sąjungos visuomenės
sveikatos programa, LR Vyriausybės patvirtintomis programomis ir kitais visuomenės sveikatos
priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais.
5. Planas įgyvendinamas pagal numatytas priemones.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
6. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų išlieka pagrindine gyventojų mirčių priežastimi
ir rajone, ir Lietuvoje. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė, t.y. 60 proc., visų
mirusiųjų. Tiek sergamumas, tiek mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Lazdijų rajone yra jau
daug metų aktuali problema. 2014 m. nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 266 gyventojai
(mirtingumo rodiklis – 1264,65/100 000 gyv.). Vertinant šalies savivaldybių rodiklius 2014 m.
Lazdijų rajono mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų buvo vienas didžiausių respublikoje.
Viena iš didelio mirtingumo priežasčių galėjo būti ta, kad savivaldybėje beveik trečdalis gyventojų
yra pensinio amžiaus. Lazdijų rajone 75,2 proc. nuo visų mirusiųjų dėl kraujotakos sistemos ligų
buvo 75 m. ir vyresni gyventojai, Lietuvoje – 68,2 proc. Tačiau nemažą įtaką gyventojų sveikatos ir
mirtingumo rodikliams turi ir socialiniai – ekonominiai veiksniai. Lazdijų rajono savivaldybėje
ilgalaikio nedarbo lygis yra vienas didžiausių šalyje (Lazdijų r. sav. – 10,6 proc., Lietuvoje – 3,1
proc.).

7. 2014 m. nuo piktybinių navikų mirė 45 vyrai ir 32 moterys, iš viso 77 rajono gyventojai
(standartizuotas mirtingumo rodiklis – 317,7/100 000 gyv., Lietuvoje – 278,19/100 000 gyv.).
Lazdijų rajone mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai 1,3 karto didesni už respublikos rodiklį.
Pagal lokalizaciją, daugiausiai gyventojai miršta nuo broncho ir plaučio piktybinių navikų - Lazdijų
rajone 2014 m. tokios mirtys sudarė 13 proc. visų mirčių nuo piktybinių navikų, Lietuvoje – 16,6
proc. Pagal procentinį mirčių pasiskirstymą nuo piktybinių navikų Lazdijų rajone daugiau nei
Lietuvoje mirė nuo skrandžio ir krūties piktybinių navikų.
8. Kiekvienais metais tiek šalyje, tiek Lazdijų rajone, daugėja susirgimų cukriniu diabetu (E10E14) – Lazdijų rajone 2014 m. sergančių cukriniu diabetu žmonių buvo 16 proc. daugiau nei 2013
m. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu Lazdijų rajone 2014 m. buvo didžiausias respublikoje 71,8/10 000 gyv. (Lietuvoje – 43,7/10 000 gyv.) Daugiausiai sergančių II tipo cukriniu diabetu yra
vyresnio amžiaus gyventojai (2014 m. iš 153 naujų atvejų 60 gyventojų buvo 45-64 m. amžiaus ir
86 gyventojai 65 m. ir vyresnio amžiaus).
7. 2015 m. mokinių, pasitikrinusių sveikatą iki reikalaujamo termino dalis sudarė 96,5 proc.
nuo visų besimokančių moksleivių. Iš visų sveikatą pasitikrinusių moksleivių, 49,3 proc. buvo
„sveiki“. Pagal mokyklose dirbančių mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistų
pateiktus mokinių sveikatos pažymėjimų duomenis, 2015 m. Lazdijų rajono savivaldybės
moksleivių tarpe daugiausiai moksleivių turi regos (18,4 proc. patikrintų mokinių), laikysenos (6,9
proc. patikrintų mokinių) ir kraujotakos (12,8 proc. patikrintų mokinių) sutrikimų.
8. Analizuojant 2015-2016 m./m. moksleivių sveikatos rezultatus ir juos lyginat su praėjusių
metų moksleivių sveikatos rezultatais, stebima, kad, kraujotakos sistemos sutrikimų padaugėjo 14,3
proc. laikysenos – 13 proc., regos sutrikimų sumažėjo 6,6 proc.
9. 2015-2016 m./m. profilaktiškai buvo patikrinta ir įvertinta 92 proc. mokinių dantų ir
žandikaulių būklė. Įvertinus paaiškėjo, kad tik 16 proc. mokinių turi sveikus dantis. Gydytojas
odontologas įvertina ne tik dantų, bet ir žandikaulių būklę. Pagal mokyklų visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų pateiktas ataskaitas 79,7 proc. vaikų neturi sąkandžio patologijos, 10 proc.
vaikų turi pavienių dantų sąkandžio patologiją, 12 proc. – žandikaulių.
10. Lietuvos ir pasaulio mokslininkai teigia, kad siekiant mažinti suaugusių
sergamumą ir mirtingumą nuo kraujo apytakos sistemos, onkologinių ligų, traumų ir apsinuodijimų,
vaikų skaičių, turinčių regos, laikysenos sutrikimų, viršinamojo trakto, antsvorio problemų, galima
tik viena iš veiksmingų prevencijos krypčių, tai yra - pagrindinių, koreguojamų rizikos veiksnių,
tokių kaip rūkymas, nesaikingas alkoholio vartojimas, netinkama mityba, mažas fizinis aktyvumas,
poilsio ir darbo režimo nesilaikymas, nesaugus elgesys gatvėje ir buityje, mažinimas bendromis
visuomenės pastangomis. Turi būti siekiama glaudesnio sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos
sistemų bendradarbiavimo, kuriant saugesnę socialinę aplinką, mažinant sveikatos netolygumus ir
socialinę atskirtį.
11. Įgyvendinant visuomenės sveikatos stebėseną ir vadovaujantis gautais duomenimis yra
planuojama ir vykdoma prevencinė veikla. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos
siekiant sumažinti rizikos veiksnių plitimą ir organizuojant renginius visuomenei dėl rizikos
veiksnių įtakos ligų atsiradimui ir jų koregavimo galimybių. Teikiamos paslaugas diferencijuojamos
pagal tikslines grupes ir gyventojų poreikį. Prioritetas skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui bei
rizikos veiksnių prevencijai siekiant mažinti gyventojų sergamumą.
III. PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
12. Plano tikslas - teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skatinti
visuomenės narių sveiką elgseną, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą.
30. Uždaviniai:
30.1. Organizuoti įstaigos veiklą, valdymą, planuoti ir koordinuoti efektyvų lėšų panaudojimą.
30.2. Organizuoti, koordinuoti ir teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas rajono
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.

30.3. Vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną.
30.4. Teikti rajono savivaldybės gyventojams visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas.
30.5. Koordinuoti ir kontroliuoti mitybą rajono savivaldybės socialinėse, gydymo ir švietimo
įstaigose.
IV. SIEKIAMI REZULTATAI
31. Įgyvendinant Planą siekiama didinti gyventojų informuotumą apie pagrindinius sveikatos
stiprinimo ir išsaugojimo principus.
V. PLANO VERTINIMO KRITERIJAI
32. Mokinių iki 18 metų pateikusių profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymas skaičius
procentais.
33. Suteiktų Lazdijų rajono savivaldybės priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose konsultacijų (mokiniams, tėvams, pedagogams)
skaičius.
34. Organizuotų sveikatinimo renginių skaičius.
35. Sveikatinimo renginiuose (seminarai, konferencijos, paskaitos ir pan.) dalyvavusių asmenų
skaičius.
36. Parengtų straipsnių, informacinių pranešimų, išplatintos metodinės medžiagos skaičius.
37. Suteiktų konsultavimo paslaugų skaičius.
38. Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius.
VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PARTNERIAI
39. Planą įgyvendinti planuojama su socialiniais partneriais:
39.1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos skyriai;
39.2. Lietuvos sveikuolių sąjunga;
39.3. VšĮ Lazdijų švietimo centras
39.4. Lazdijų rajono viešoji biblioteka;
39.5. Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos;
39.6. Lazdijų rajono ugdymo įstaigos;
39.7. Lazdijų rajono seniūnijos;
39.8. Lazdijų rajono bendruomenės;
39.9. Lazdijų rajono kultūros centras;
39.10. Lazdijų rajono turizmo centras;
39.11. Alytaus visuomenės sveikatos centras, Lazdijų skyrius;
39.12. Lazdijų Sporto Klubas "Sakalas";
39.13. Lazdijų rajono nevyriausybinės organizacijos;
39.14. VšĮ Nacionalinis kraujo centras.
39.15 Lazdijų rajono sporto centras.
VII. PLANO DALYVIAI
40. Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai.
VIII. PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIAI
41. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos lėšos.
42. Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
43. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialiosios programos lėšos.
44. Kitos lėšos.

IX. PRIEMONIŲ PLANAS
Vertinimo kriterijų ir jų reikšmių paaiškinimas:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą
mokyklose, visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų veiklos vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės pateiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
nurodytais vertinimo kriterijų pavadinimais. Vertinimo kriterijų reikšmės nurodytos vadovaujantis
2011 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-670
patvirtintomis sveikatos ugdymo ir mokymo statistinės ataskaitos formos ir jos pildymo
taisyklėmis, kuriose nurodoma, kad jei viename renginyje yra skirtingos temos, tai skaičiuojasi ne
kaip vienas renginys, o juose skaitytų paskaitų, pranešimų, vykusių diskusijų ar kitokių užsiėmimų
skaičius, kurie įvardijami kaip atskiri renginiai. Išskaidžius renginį į skirtingas temas, padidėja ne
tik renginių skaičius, bet atitinkamai ir dalyvių skaičius (Pvz. Konferencijoje yra 3 skirtingos
temos, 100 dalyvių, kadangi visi jie išklausę 3 skirtingas temas gaunasi – 3 renginiai ir 300
dalyvių).
Uždavinys
1. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą rajono ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
Laukiami
Bendruomenė gaus informaciją apie esamą vaikų sveikatos būklę, bus vykdoma
rezultatai
infekcinių ir neinfekcinių ligų prevencija, organizuojamos kokybiškos sveikatos
stiprinimo priemonės tėvams, vaikams ir pedagogams pagal mokyklų nusistatytus
prioritetus.
Atsakingas
Specialistas, atsakingas už visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos
asmuo
koordinavimą, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai
Priemonės
Laikotarpis
Vertinimo kriterijų
Vertinimo kriterijų
pavadinimai
reikšmės
1.1.Psichoaktyvių medžiagų
I-IV ketv.
Renginių, dalyvių,
Suorganizuota 50
vartojimo prevencija
informacinių
renginių, 1550
pranešimų, stendų,
dalyvių, paruošta 20
atmintinių skaičius,
rūšių informacinių
tiražas
pranešimų, stendų,
atmintinių, 100 vnt.
tiražas
1.2. Sveikos mitybos skatinimas

I- IV ketv.

Renginių, dalyvių,
informacinių
pranešimų, stendų,
atmintinių
skaičius, tiražas

1.3. Fizinio aktyvumo skatinimas

I-IV ketv.

Renginių, dalyvių,
stendų, atmintinių,
skaičius, tiražas

1.4. Tuberkuliozės profilaktika

I-IV ketv.

Renginių, dalyvių,
stendų skaičius

1.5 Aplinkos sveikata

II, III ketv.

Renginių, dalyvių,

Suorganizuota 80
renginių, 1400
dalyvių, ,
paruošta 20 rūšių
stendų,
40 vnt. atmintinių.
Suorganizuota 80
renginių, 1200
dalyvių, paruošta
4 rūšių stendai,
40 vnt.
atmintinių.
Suorganizuota 11
renginių, 110
dalyvių, 8
informaciniai stendai
Suorganizuoti 7

stendų skaičius
1.6. Ėduonies profilaktika ir burnos
higiena

I-IV ketv.

Renginių, dalyvių,
informacinių stendų,
atmintinių skaičius

1.7. Užkrečiamų ligų profilaktika ir
asmens higiena

I-IV ketv.

Renginių, dalyvių,
informacinių stendų
skaičius

1.8. Lytiškumo ugdymas

II-IV ketv.

Renginių, dalyvių,
informacinių
pranešimų, stendų,
atmintinių
skaičius, tiražas

1.9. Traumų ir nelaimingų
atsitikimų prevencija

I-IV ketv.

Renginių, dalyvių,
informacinių
pranešimų, stendų,
atmintinių
skaičius, tiražas

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

I-IV ketv.

Renginių, dalyvių,
informacinių stendų
skaičius

1.11. Mokinių sveikatos tikrinimas
(vaiko sveikatos pažymėjimo forma
Nr. 27-1a)

III ketv.

Mokinių iki 18 metų
pateikusių prof.
Sveikatos patikrinimo
pažymas skaičius
Renginių, dalyvių,
informacinių stendų,
atmintinių
skaičius, tiražas

1.12. Sveikatos sauga ir stiprinimas, I-IV ketv.
bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų
prevencijos klausimai

1.13. Konsultacijų teikimas
mokiniams, tėvams, pedagogams
1.14. Kraujotakos sistemos ir ligų
profilaktika

I-IV ketv.

1.15. Onkologinių ligų profilaktika

I-IV ketv.

Uždavinys

I-IV ketv.

renginiai, 230
dalyvių, paruošti 2
informaciniai stendai
Suorganizuota 50
renginių, 350
dalyvių, paruošta 1
rūšies informacinis
stendas, 1 rūšies
atmintinė, išplatinta
20 vnt.
Suorganizuota 160
renginių, 600
dalyvių, paruošta 20
vienetų informacinių
stendų
Suorganizuota 50
renginių, 200
dalyvių, paruošta 10
rūšių informacinių
pranešimų, stendų,
atmintinių, 100 vnt.
tiražas
Suorganizuota 40
renginių, 260
dalyvių, paruošta 24
rūšių informaciniai
pranešimai, stendai,
atmintinės, 60 vnt.
tiražas
Suorganizuota 8
renginiai, 120
dalyvių, paruošti 2
informaciniai stendai
100 proc.
pasitikriniusių vaikų
per metus

Suorganizuota 90
renginių, 1050
dalyvių, 29
informaciniai
stendai, 20
atmintinių
Suteiktų konsultacijų Suteikta 1200
skaičius
konsultacijų
Renginių, dalyvių
Suorganizuoti 3
skaičius
renginiai, 70 dalyvių
Renginių, dalyvių
skaičius

suorganizuotas 1
renginys, 20 dalyvių

2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių rajono ikimokyklinio

ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose veiklos
koordinavimas.
Laukiami
Bus organizuojami susirinkimai, kurių metu visuomenės sveikatos priežiūros
rezultatai
specialistai, dirbantys rajono ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir
profesinio mokymo įstaigose bus supažindinami su naujovėmis jų darbe, aptariami
kito mėnesio renginiai ugdymo įstaigose, priimami mėnesiniai veiklos planai ir kita
reikalinga dokumentacija.
Atsakingas
Specialistas, atsakingas už visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos
asmuo
koordinavimą,
Priemonės
Laikotarpis
Vertinimo kriterijų
Vertinimo kriterijų
pavadinimai
reikšmės
2.1. Susirinkimų organizavimas
Per mokslo
Suorganizuotų
Suorganizuota per
visuomenės sveikatos priežiūros
metus
susirinkimų skaičius metus 10 susirinkimų
specialistams
2.2. Visuomenės sveikatos priežiūros Per mokslo
Metinių, mėnesinių
Per metus priimta 16
specialistų metinių, mėnesinių
metus
veiklos planų,
metinių veiklos
veiklos planų, metinių ir mėnesinių
metinių ir mėnesinių planų ir ataskaitų,
veiklos ataskaitų priėmimas ir
veiklos ataskaitų
kiekvieną mėnesį
paruošimas tvirtinimui
skaičius
po16 mėnesinių
veiklos planų ir
ataskaitų
Uždavinys
3. Vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną
Laukiami
Bus sistemingai kaupiami visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys pagal
rezultatai
bendruosius savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatus. Visuomenei ir
sveikatos politikos formuotojams bus pateikta informacija apie Lazdijų rajono
savivaldybės gyventojų sveikatą, vadovaujantis gautais duomenimis bus planuojamos
ir įgyvendinamos savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės.
Atsakingi
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas.
asmenys
Priemonės
Laikotarpis Vertinimo kriterijų
Vertinimo kriterijų
pavadinimai
reikšmės
3.1. Stebėsenai reikalingų duomenų
I-IV ketv.
Stebėsenos rodiklių
Surinkta 51
rinkimas, kaupimas
skaičius
stebėsenos rodiklis
3. 2. Stebėsenos ataskaitos ir
I-IV ketv.
Parengtų ataskaitų,
Parengtos 5
pasiūlymai dėl gyventojų sveikatos
pasiūlymų skaičius
ataskaitos,
būklės gerinimo
pasiūlymai
3.3. Informacijos apie visuomenės
II-IV ketv.
Informacijos
Pateikta 2 rūšių
sveikatos stebėsenos rezultatus
pateikimas
informacija
skaičius
visuomenei
visuomenei
Uždavinys
4. Teikti rajono gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas skatinančias
ugdyti ir išsaugoti sveikatą tausojančius įgūdžius.
Laukiami
Organizuojant rajono savivaldybės gyventojams prevencinę veiklą, bus aktyvinami
rezultatai
bendruomenių nariai, formuojami bendradarbiavimo ir atsakomybės principai
saugant ir stiprinant sveikatą, didės sveikos gyvensenos siekiamybė
bendruomenėse, augs visuomenės informuotumas ir pilietiškumas visuomenės
sveikatos srityje.
Atsakingi
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas.
asmenys
Priemonės
Laikotarpis
Vertinimo kriterijų
Vertinimo kriterijų
pavadinimai
reikšmės
4.1. Sveikos mitybos ir nutukimo
I-IV ketv.
Renginių skaičius,
Suorganizuota 9
prevencija
renginiuose
renginiai, 380

4.2. Fizinio aktyvumo skatinimas

I-IV ketv.

4.3. Sveikos aplinkos kūrimas

I-IV ketv.

4.4. Traumų ir nelaimingų atsitikimų
prevencija

I-II ketv.

4.5. Psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencija

II, IV ketv.

4.6. Užkrečiamųjų ligų prevencija

II, IV ketv.

dalyvavusių asmenų
skaičius, parengtos
informacinės
dalomosios
medžiagos ir
išplatintų
informacinių
pranešimų, straipsnių
skaičius
Renginių skaičius,
renginiuose
dalyvavusių asmenų
skaičius, parengtų ir
išplatintų
informacinių
pranešimų, straipsnių
skaičius
Parengtų ir išplatintų
informacinių
pranešimų, straipsnių
skaičius
Renginių skaičius,
renginiuose
dalyvavusių asmenų
skaičius, parengtos
informacinės
dalomosios
medžiagos vienetų

dalyvių, išplatinta 5
rūšių 180 vnt.
informacinės
dalomosios
medžiagos, parengti
ir išplatinti 5
informaciniai
pranešimai,
straipsniai
Suorganizuota 40
renginių, 870
dalyvių, parengta ir
išplatinta 17
informacinių
pranešimų, straipsnių

Renginių skaičius,
renginiuose
dalyvavusių asmenų
skaičius, parengtos
informacinės
dalomosios
medžiagos ir
išplatintų
informacinių
pranešimų, straipsnių
skaičius
Parengtos
informacinės
dalomosios
medžiagos ir
išplatintų
informacinių
pranešimų, straipsnių
skaičius, paruoštų
stendų skaičius

Suorganizuoti 5
renginiai, 240
dalyvių, išplatinta 9
rūšių 290 vnt.
informacinės
dalomosios
medžiagos, parengti
ir išplatinti 5
informaciniai
pranešimai,
straipsniai
Išplatinta 2 rūšių 150
vnt. informacinės
dalomosios
medžiagos, parengti
ir išplatinti 3
informaciniai
pranešimai,
straipsniai,
paruošti 2
informaciniai stendai

Parengta ir išplatinta
2 informaciniai
pranešimai, straipsniai
Suorganizuoti 3
renginiai, 95 dalyvių,
išplatinta 1 rūšies 80
vnt. informacinės
dalomosios
medžiagos

4.7. Psichikos sveikatos stiprinimas

II-IV ketv.

4.8. Sveikatos sauga ir stiprinimas

I-IV ketv.

4.9. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir
lytiškai plintančių ligų prevencija

I-IV ketv.

4.10. Onkologinių ligų prevencija

I-IV ketv.

4.11. Širdies ir kraujagyslių ligų
rizikos grupės asmenų sveikatos
stiprinimo programos vykdymas

I-IV ketv.

Uždavinys
Laukiami
rezultatai
Atsakingas
asmuo

Renginių skaičius,
renginiuose
dalyvavusių asmenų
skaičius, parengtos
informacinės
dalomosios
medžiagos ir
išplatintų
informacinių
pranešimų, straipsnių
skaičius
Renginių skaičius,
renginiuose
dalyvavusių asmenų
skaičius, parengtos
informacinės
dalomosios
medžiagos ir
išplatintų
informacinių
pranešimų, straipsnių
skaičius
Renginių skaičius,
renginiuose
dalyvavusių asmenų
skaičius, parengtos
informacinės
dalomosios
medžiagos ir
išplatintų
informacinių
pranešimų, straipsnių
skaičius
Parengtos
informacinės
dalomosios
medžiagos ir
išplatintų
informacinių
pranešimų, straipsnių
skaičius
Programą baigusių
rizikos grupės
asmenų skaičius

Suorganizuotas 3
renginiai, 90 dalyvių,
išplatinta 2 rūšių 50
vnt. informacinės
dalomosios
medžiagos, parengti
ir išplatinti 4
informaciniai
pranešimai,
straipsniai
Suorganizuotas 9
renginiai, 290
dalyvių, išplatinta 5
rūšių 300 vnt.
informacinės
dalomosios
medžiagos, parengti
ir išplatinti 14
informacinių
pranešimų, straipsnių
Suorganizuotas 1
renginys, 20 dalyvių,
išplatinta 1 rūšies 20
vnt. informacinės
dalomosios
medžiagos, parengti
ir išplatinti 2
informaciniai
pranešimai,
straipsniai
Išplatinta 1 rūšies
100 vnt.
informacinės
dalomosios
medžiagos, parengtas
1 straipsnis
60 asmenų baigusių
rizikos grupės
asmenų programą

5. Koordinuoti įstaigos materialines vertybes, vykdyti viešuosius pirkimus bei
internetinio puslapio priežiūrą.
Bus tinkamai saugomos įstaigos materialinės vertybės, vykdomi supaprastinti viešieji
pirkimai pagal galiojančius teisės aktus bei savalaikis informacijos apie biuro veiklą
keitimas internetiniame puslapyje.
Specialistas ūkio dalies reikalams.

Priemonės

Vertinimo
Vertinimo kriterijų
kriterijų
reikšmės
pavadinimai
5.1. Ūkinės biuro veiklos organizavimas ir
1-IV
Galiojančiais
Tikslinei biuro
vykdymas
ketv.
teisės aktais
veiklai teisėtai ir
reglamentuotas
savalaikiai įsigytos
Biuro veiklai
prekės neviršijant
reikalingų
patvirtinto metinio
medžiagų ir
prekių ir paslaugų
priemonių
pirkimų plano, laiku
pirkimas, turto
apdraustas įstaigos
priežiūra ir
turtas
draudimas
5.2. Biuro internetinio puslapio priežiūra
I-IV
Informacijos
Laiku pakeista ir
ketv.
talpinimas ir
patalpinta aktuali
keitimas biuro
informacija biuro
internetiniame
internetiniame
puslapyje
puslapyje
Uždavinys
6. Koordinuoti ir kontroliuoti mitybą rajono savivaldybės socialinėse, gydymo ir
švietimo įstaigose.
Laukiami
Bus vykdoma maitinimo organizavimo kontrolė ir korekcija dėl teisės aktų
rezultatai
reikalavimų atitikties rajono savivaldybės socialinėse, gydymo ir švietimo įstaigose.
Atsakingas
Mitybos specialistas.
asmuo
Priemonės
Laikotarpis
Vertinimo kriterijų
Vertinimo kriterijų
pavadinimai
reikšmės
6.1. Valgiaraščių sudarymas
I-IV ketv.
Sudarytas reikiamas Laiku sudarytas ir
valgiaraščių skaičius pateiktas 5 įstaigoms
5 įstaigoms
reikalingas
valgiaraščių skaičius
6.2. Mitybos koordinavimas ir
I-IV ketv.
Įstaigose vykdytų
Įstaigose įvykdytų
kontrolė
patikrinimų skaičius patikrinimų skaičius
ir rastų neatitikimų
galiojantiems teisės
aktams skaičius
Uždavinys
7. Organizuoti įstaigos veiklą ir valdymą.
Laukiami
Bus kryptingai organizuojama biuro veikla, kontroliuojama, ar laiku ir tinkamai
rezultatai
atliktos specialistams pavestos užduotys, ar įgyvendinti metiniai veiklos planai.
Dirbant kvalifikuotiems specialistams, vyks kūrybinis novatoriškas veiklų planavimo
procesas siekiant įgyvendinti prioritetines Biuro veiklos kryptis, tikslus ir
uždavinius. Bus ieškoma geriausių formų ir būdų administravimo funkcijoms
vykdyti bei pažangesnių darbuotojų motyvacijos metodų.
Atsakingas
Direktorius.
asmuo
Priemonės
Laiko-tarpis
Vertinimo kriterijų
Vertinimo kriterijų
pavadinimai
reikšmės
7.1. Organizuoti darbuotojų
I-IV ketv.
Susirinkimų skaičius Surengta 8
susirinkimus poreikių, interesų,
per metus
susirinkimai
pasiūlymų bei veiklos klausimais
7.2. Specialistų ir Biuro darbuotojų
I-IV ketv.
Pakėlusių
Specialistai ir Biuro
kvalifikacijos kėlimas
kvalifikaciją
darbuotojai kels
specialistų skaičius ir kvalifikaciją
Laikotarpis

Biuro darbuotojų
skaičius
Laiku ir kokybiškai
atliktos planuotos
veiklos
Naujai paruoštų ir
koreguotų
dokumentų,
reglamentuojančių
Biuro vidaus
kontrolę, skaičius
Parengtas 2017 m.
biuro darbo plano
projektas

atitinkamuose
kursuose, 100 proc.
100 proc. įgyvendinti
planuoti renginiai

7.3. Koordinuoti personalo veiklą,
įgyvendinant biuro 2016 m. darbo
planą
7.4. Peržiūrėti esamų vidaus kontrolę
reglamentuojančių dokumentų
atitikimą galiojantiems teisės aktams
ir atlikti jų koregavimą bei paruošti
naujus dokumentus

I-IV ketv.

7.5. Paruošti biuro darbo plano
projektą 2017 metams

IV ketv.

7.6. Pateikti ketvirtines ataskaitas

I-IV ketv.

Pateiktos ketvirtinės
ataskaitos

7.7. Parengti biuro veiklos ataskaitas
už 2015 m.

I-II
ketv.

Parengtų ataskaitų
skaičius

Parengtos 9
ataskaitos ir
pateiktos
valstybinėms
institucijoms

7.8. Parengti 2017 metams
Visuomenės sveikatos biuro
dokumentacijos planą

IV ketv.

Laiku parengtas
2017 metams
Visuomenės
sveikatos biuro
dokumentacijos
planas

Parengtas, su rajono
savivaldybės
administracijos DEK
pirmininku aptartas
bei suderintas
dokumentacijos
planas

7.9. Plėsti bendradarbiavimą su
socialiniais partneriais sveikatos
stiprinimo ir veiklos organizavimo
klausimais
7.10. Dalyvavimas tarpžinybinių
komisijų, komitetų ir darbo grupių
veikloje

I-IV
ketv.

Renginių,
organizuotų kartu su
socialiniais
partneriais skaičius
Dalyvauti
organizuojamuose
posėdžiuose ir teikti
pasiūlymus
visuomenės
sveikatos biuro
kuruojamais
klausimais

Surengti 7 bendri
renginiai

7.11. Informacijos valdymas biuro
internetiniame puslapyje

I-IV ketv.

Kontroliuoti biuro
internetiniame

Visuomenei
naudingos

I-IV ketv.

I-IV ketv.

Dokumentų
atitikimas teisės
aktams, 100 proc.

Parengtas ir
suderintas su
atitinkamu
savivaldybės
administracijos biuro
darbo planas
Laiku pateiktos
veiklos ataskaitos
rajono savivaldybės
administracijai

Posėdžių metu
pateikti ne mažiau 8
pasiūlymų per metus
visuomenės
sveikatos biuro
kuruojamais
klausimais

7.12. Specialistų veiklos
koordinavimas

Uždavinys
Laukiami
rezultatai
Atsakingas
asmuo
Priemonės

I-IV ketv.

puslapyje talpinamą
informaciją

informacijos
savalaikis pateikimas
ir skundų nebuvimas

Kontroliuoti
pareigybės aprašyme
numatytų veiklų
vykdymą ir pavestų
darbo funkcijų
vykdymas

Pareigybės aprašyme
numatytų veiklų
įvykdymas ir pavestų
darbo funkcijų
savalaikis
įvykdymas, skundų
nebuvimas

8. Užtikrinti efektyvų biuro lėšų panaudojimą
Užtikrintas lėšų panaudojimas pagal biuro nuostatuose numatytą veiklą.
Vyr. buhalteris.
Laikotarpis

8.1. Sudaryti visuomenės ir asmens sveikatos
priežiūros programos sąmatas

I ketv.

8.2. Parengti finansinę ataskaitą už praėjusius
metus pagal VSAFAS

I- ketv.

8.3. Parengti biudžeto išlaidų sąmatų
įvykdymo ataskaitas

I-IV
ketv

8.4. Parengti visuomenės sveikatos priežiūros
veiklos ataskaitų finansinę dalį

III-IV
ketv.

8.5. Organizuoti ir koordinuoti metinės
inventorizacijos atlikimą

IV
ketv.

Vertinimo
kriterijų
pavadinimai
Tiksliai
apskaičiuotos
lėšos pagal
programos
straipsnius
Parengta
finansinė
ataskaita
Parengtų
biudžeto išlaidų
sąmatų
įvykdymo
ataskaitų
skaičius

Vertinimo kriterijų
reikšmės

Parengtų
finansinių
ataskaitų
skaičius
Atlikta ir
tinkamai
įforminta metinė
inventorizacija

Parengta 12 ataskaitų
per metus

Parengtos 5 sąmatos

Parengta 1 ataskaita
Parengta 20 ataskaitų
per metus

Viena inventorizacija per metus

Planą parengė:
Direktorė
Ramutė Kunigiškienė
______________

