
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 

METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO 

 

2021 m. kovo 25 d. Nr. T2-91 

Jurbarkas 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Jurbarko 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-331 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro steigimo“, 20.8 papunkčiu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  

n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos 

planą (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-91 

 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO  

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos kryptis 

Priemonės 

pavadinimas ir 

metodas 

Paslaugų 

grupė 

Dalyviai 

Veiklos data Veiklos vieta 
Veiklos 

vykdytojas Tikslinė grupė 

Dalyvių 

skaičius 

(vnt.) 

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas 

 

I prioritetas: Visuomenės psichikos sveikata 

Priklausomybių 

konsultantų paslaugų 

teikimo savivaldybėje 

organizavimas 

Apsilankymai pas 

priklausomybės 

konsultantą 

Konsultavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai nuo 

18 m. 

150  
I–IV ketv. 

(03–11 mėn.) 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

(Jurbarko VSB) 

Priklausomybių 

konsultantas 

Darbuotojų 

kompetencijos 

psichikos sveikatos 

srityje didinimo 

mokymų savivaldybėje 

organizavimas 

Darbuotojų 

dalyvavimas 

mokymuose 

Mokymai 

Jurbarko r. sav. 

įmonių 

darbuotojai 

30 
II–III ketv. 

(04–09 mėn.) 

Jurbarko mieste / 

rajone veikianti 

įmonė / įstaiga 

Psichologas ir 

profesinės 

sveikatos 

specialistas 



  

Mokyklų darbuotojų 

kompetencijos 

psichikos sveikatos 

srityje didinimo 

mokymų savivaldybėje 

organizavimas 

Darbuotojų 

dalyvavimas 

mokymuose  

Mokymai 

Jurbarko r. sav. 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

bendruomenės 

50 
II–III ketv. 

(04–09 mėn.) 
Ugdymo įstaiga 

Psichologas ir 

socialinis 

pedagogas 

(ekspertas) 

Bazinių savižudybių 

prevencijos mokymų 

organizavimas 

savivaldybės 

gyventojams 

Asmenų dalyvavimas 

mokymuose 
Mokymai 

Jurbarko r. sav. 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

bendruomenės 

40 
II–III ketv. 

(04–09 mėn.) 
Jurbarko VSB Psichologas 

Psichologinės gerovės 

ir psichikos sveikatos 

stiprinimo paslaugų 

teikimo savivaldybėje 

organizavimas 

Asmenų dalyvavimas 

individualiose 

konsultacijose 

Konsultavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai nuo 

18 m. 

15  I–IV ketv. Jurbarko VSB Psichologas 

Asmenų dalyvavimas 

grupinėse 

konsultacijose 

Konsultavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai nuo 

18 m. 

278 I–IV ketv. Jurbarko VSB Psichologas 

Gyventojų psichikos 

sveikatos stiprinimas 

Teoriniai ir praktiniai 

mokymai, užsiėmimai, 

paskaitos, pamokos ir 

kt. psichikos sveikatos 

stiprinimo temomis 

Organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai nuo 

18 m. 

3 000 I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistai, 

psichologai, 

lektoriai 

Atmintinių psichikos 

sveikatos prevencijos 

tema ruošimas ir 

gamyba 

Informavimas, 

organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
5 000 I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

rengimas ir viešinimas 

Informavimas, 

organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Pagal 

įvykdytų 

veiklų 

skaičių 

I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

II PRIORITETAS. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas 



  

Sveikatai palankios 

mitybos skatinimas 

Teoriniai ir praktiniai 

mokymai, užsiėmimai, 

paskaitos, pamokos ir 

kt. sveikatai palankios 

mitybos tema 

Informavimas, 

organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
264 I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Jurbarko VSB 

specialistai, 

dietistai, 

lektoriai, kiti 

mitybos 

specialistai 

Interneto socialiniame 

tinkle sudaroma 

konsultavimo grupė 

sveikatai palankios 

mitybos tema 

Konsultavimas 
Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Pagal 

įvykdytų 

konsultacijų 

skaičių 

I–IV ketv. Internetinė erdvė 

Dietistas, kitas 

mitybos 

specialistas 

Atmintinių sveikatai 

palankios mitybos tema 

ruošimas ir gamyba 

Informavimas, 

organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
5 000 I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

rengimas ir viešinimas 

Informavimas, 

organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Pagal 

įvykdytų 

veiklų 

skaičių 

I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo skatinimas 

Teoriniai ir praktiniai 

mokymai, užsiėmimai, 

paskaitos, pamokos ir 

kt. sveikatinamojo 

fizinio aktyvumo 

temomis 

Informavimas, 

organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
2 000 I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Jurbarko VSB 

specialistai, 

treneriai, kiti 

sveikatinamojo 

fizinio 

aktyvumo 

specialistai, 

kineziterapeutai 

Atmintinių sveikatai 

palankios mitybos tema 

ruošimas ir gamyba 

Informavimas 
Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
5 000 I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

rengimas ir viešinimas 

Informavimas 
Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Pagal 

įvykdytų 
I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 



  

veiklų 

skaičių 

stiprinimo 

specialistas 

Sužalojimų prevencija 

Teoriniai ir praktiniai 

mokymai, užsiėmimai, 

paskaitos, pamokos ir 

kt. sužalojimų 

prevencijos temomis 

Informavimas, 

organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
360 IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Atmintinių apie 

sužalojimų prevencija 

ruošimas ir gamyba 

Informavimas 
Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
5 000 IV ketv Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

rengimas ir viešinimas 

Informavimas 
Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Pagal 

įvykdytų 

veiklų 

skaičių 

IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Širdies ir kraujagyslių 

ligų ir cukrinio diabeto 

rizikos grupių asmenų 

sveikatos stiprinimas ir 

šių ligų prevencija 

Teoriniai ir praktiniai 

mokymai, užsiėmimai, 

paskaitos, pamokos ir 

kt. 

Informavimas, 

organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
20 I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Jurbarko VSB 

specialistai, 

psichologai, 

dietistai, 

lektoriai, 

kineziterapeutai 

Burnos higienos 

užsiėmimų 

organizavimas 

tikslinėse grupėse 

 

Teoriniai ir praktiniai 

mokymai, užsiėmimai, 

paskaitos, pamokos ir 

kt.  

Informavimas, 

organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
150 I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Jurbarko VSB 

specialistai, 

higienistai 

Visuomenės raštingumo 

didinimas nėštumo 

krizių atpažinimo 

valdymo ir įveikos 

klausimais 

Atmintinių ruošimas ir 

gamyba 

Informavimas, 

organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
24 

 

I–IV ketv. 
Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

III PRIORITETAS. Dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, valdyme 



  

Pagalba Nacionaliniam 

visuomenės sveikatos 

centrui, vykdančiam 

sustiprintą 

užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinę 

priežiūrą 

*Pagal poreikį, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją. 

Supratimo apie 

mikroorganizmų 

atsparumą 

antimikrobinėms 

medžiagoms didinimas 

Teoriniai ir praktiniai 

mokymai, užsiėmimai, 

paskaitos, pamokos ir 

kt.  

Informavimas, 

organizavimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
89 I–IV ketv. Jurbarko VSB Lektoriai 

Atmintinių apie 

mikroorganizmų 

atsparumą 

antimikrobinėms 

medžiagoms ruošimas 

ir gamyba 

Informavimas 
Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
2 500 

 

I–IV ketv. 
Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

rengimas ir viešinimas 

Informavimas 
Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Pagal 

įvykdytų 

veiklų 

skaičių 

I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

IV PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas 

Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro darbuotojų, 

kvalifikacijos kėlimas 

Seminarai, mokymai ir 

kt. 
Mokymai 

Jurbarko VSB 

specialistai 
3 I–IV ketv. 

Atitinkamai 

pagal mokymų 

vykdymo vietą 

Jurbarko VSB 

specialistai 

Vaikai ir jaunimas iki 18 m. 

I prioritetas: Visuomenės psichikos sveikata (plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo 

ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą) 

Ankstyvosios 

intervencijos, skirtos 

nereguliariai 

Interaktyvūs mokymai 

alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

Informavimas, 

konsultavimas, 

mokymai 

Jaunimas nuo  

14 m. iki 18 m. 
15 I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Jurbarko VSB 

specialistai 



  

vartojantiems 

psichoaktyviąsias 

medžiagas ar 

eksperimentuojantiems 

jomis jaunuoliams, 

vykdymas 

medžiagų vartojimo 

prevencijos temomis 

(paskaitos, 

grupiniai 

užsiėmimai), 

įgūdžių 

formavimas 

Savižudybių prevencija 

Informacinė-dalomoji 

medžiaga „Kaip 

atpažinti savižudybės 

rizikos ženklus ir 

tinkamai reaguoti?“ 

Informacinis 

leidinys 

Vaikai ir 

jaunimas  

iki 18 m. 

100 

III ketv. 

(09 mėn.) 

 

Jurbarko VSB 
Jurbarko VSB 

specialistai 

Žygis šiaurietiškomis 

ėjimo lazdomis 

Savižudybių 

prevencijos dienai 

paminėti „Savižudybes 

mažinkime drauge“ 

Informavimas, 

konsultavimas, 

paskaitos, 

grupiniai 

užsiėmimai 

Vaikai ir 

jaunimas 

iki 18 m. 

10 I–IV ketv. 
Jurbarko VSB, 

ugdymo įstaiga 

Jurbarko VSB 

specialistai, 

psichologai 

Veiklos savižudybių ir 

prekybos žmonėmis 

prevencijos temomis 

bendradarbiaujant su 

mokyklų psichologais 

Informavimas, 

konsultavimas, 

paskaitos, 

grupiniai 

užsiėmimai 

Vaikai ir 

jaunimas 

iki 18 m. 

70 I–IV ketv. 
Jurbarko VSB, 

ugdymo įstaiga 

Jurbarko VSB 

specialistai, 

psichologai 

Patyčių prevencija 

Paskaitos-aktyvūs 

užsiėmimai „Bendrauju 

be smurto ir patyčių“ 

Paskaitos, 

grupiniai 

užsiėmimai, 

įgūdžių 

formavimas 

Vaikai ir 

jaunimas 

 iki 18 m. 

240 I–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

Informacinė-dalomoji 

medžiaga „Kas yra 

patyčios?“ 

Informacinis 

leidinys 

Vaikai ir 

jaunimas  

iki 18 m. 

200 
I ketv. 

(03 mėn.) 
Ugdymo įstaiga 

Jurbarko VSB 

specialistai 



  

Psichikos sveikatos 

stiprinimas 

Aktyvūs užsiėmimai 

„Juoko terapija“ 

Paskaitos, 

grupiniai 

užsiėmimai 

Vaikai ir 

jaunimas  

iki 18 m. 

100 III–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

Informacinė-dalomoji 

medžiaga 

„Vaiko emocijos“ 

Informacinis 

leidinys 

Vaikai ir 

jaunimas  

iki 18 m., 

mokinių tėvai 

100 
IV ketv. 

(10 mėn.) 
Ugdymo įstaiga 

Jurbarko VSB 

specialistai 

Paskaitos-praktiniai 

užsiėmimai „Mano 

jausmai – svarbu“ 

Paskaitos, 

grupiniai 

užsiėmimai 

Vaikai ir 

jaunimas iki  

18 m., mokinių 

tėvai 

200 III–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

II prioritetas: Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose 

Sveikos mitybos 

organizavimo 

tobulinimas, ir maisto 

švaistymo mažinimas, 

sveikos mitybos 

skatinimas 

Mokyklos naujai 

įgyvendinusios 

rekomendacijas dėl 

švediško stalo principo 

diegimo 

Įgūdžių 

formavimas 

Vaikai ir 

jaunimas  

iki 18 m. 

– I–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

Sveikatai palankios 

mitybos skatinimo 

užsiėmimai 

Paskaitos-praktiniai 

užsiėmimai sveikatai 

palankios mitybos 

temomis 

Paskaitos, 

grupiniai 

užsiėmimai, 

informavimas, 

konsultavimas,

įgūdžių 

formavimas 

Vaikai ir 

jaunimas  

iki 18 m. 

450 III–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

Dalomoji medžiaga 

„Sveikata mano 

lėkštėje“ 

Informacinis 

leidinys 

Vaikai ir 

jaunimas  

iki 18 m. 

400 
IV ketv. 

(11 mėn.) 
Ugdymo įstaiga 

Jurbarko VSB 

specialistai 

Sveikatą stiprinančių 

mokyklų plėtra / 

Mokyklų, naujai 

įsijungusių į sveikatą 

Įgūdžių 

formavimas 

Vaikai ir 

jaunimas 
– 

I–IV ketv. 

 
Ugdymo įstaiga 

Jurbarko VSB 

specialistai 



  

priemonės „Aktyvi 

mokykla“ 

įgyvendinančių 

mokyklų plėtra 

stiprinančių mokyklų 

tinklą, skaičius  

 iki 18 m. 

Mokyklų, naujai 

įsijungusių į aktyvių 

mokyklų tinklą, 

skaičius  

Įgūdžių 

formavimas 

Vaikai ir 

jaunimas 

 iki 18 m. 

– I–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

Sveikatą stiprinantys 

fizinio aktyvumo 

užsiėmimai 

Paskaitos, aktyvūs 

užsiėmimai apie fizinio 

aktyvumo naudą 

sveikatai 

 

Informavimas, 

konsultavimas, 

mokymai, 

įgūdžių 

formavimas 

Vaikai ir 

jaunimas  

iki 18 m. 

240 I–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

Traumų ir sužalojimų 

prevencijos skatinimas 

Veiklos apie saugumą 

aplinkoje: „Saugi ir 

sveika vasara“, 

„Žiemos pavojai“, 

„Pirmosios pagalbos 

ABC“ 

Paskaitos, 

aktyvūs 

grupiniai 

užsiėmimai, 

informavimas, 

konsultavimas 

Vaikai ir 

jaunimas  

iki 18 m. 

350 I–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

III PRIORITETAS. Dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, valdyme 

Pagalbos mokinių 

savirūpai 

organizavimas ugdymo 

įstaigose 

Lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis 

(toliau – LNL) 

sergančių mokinių, 

kuriems suteikta 

savirūpai reikalinga 

pagalba ugdymo 

įstaigoje, skaičius 

Sveikatos 

priežiūra, 

bendradarbiavi

mas 

Vaikai ir 

jaunimas  

iki 18 m 

Pagal poreikį I–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

Supratimo apie 

mikroorganizmų 

atsparumą 

antimikrobinėms 

medžiagoms didinimas 

(Užkrečiamųjų ligų ir 

asmens higienos 

įgūdžių formavimas) 

Paskaitos 

antimikrobinio 

atsparumo tema 

Paskaitos, 

aktyvūs 

grupiniai 

užsiėmimai, 

informavimas, 

konsultavimas 

Vaikai ir 

jaunimas  

iki 18 m 

200 II–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

Informavimo-dalomoji 

medžiaga 

Informacinis 

leidinys 

Vaikai ir 

jaunimas 
200 I–IV ketv. Ugdymo įstaiga 

Jurbarko VSB 

specialistai 



  

„Antimikrobinis 

atsparumas“ 

 iki 18 m 

Paskaitos-praktiniai 

užsiėmimai asmens 

higienos temomis  

Paskaitos, 

grupiniai 

užsiėmimai 

Vaikai ir 

jaunimas 

 iki 18 m 

340 I–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

Aktyvios veiklos 

burnos higienos 

temomis 

Paskaitos, 

aktyvūs 

grupiniai 

užsiėmimai, 

informavimas 

Vaikai ir 

jaunimas 

 iki 18 m 

520 I–IV ketv. Ugdymo įstaiga 
Jurbarko VSB 

specialistai 

IV prioritetas: Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas 

Visuomenės sveikatos 

specialistų, dirbančių 

mokykloje, 

kvalifikacijos kėlimas 

Kvalifikacijos kėlimas Mokymai 

Visuomenės 

sveikatos  

specialistai 

8 II–IV ketv. 

Kvalifikacijos 

kėlimo kursus 

organizuojančios 

įstaigos 

– 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistų 

pasitarimų 

organizavimas 

Metų veiklų, 

visuomenės sveikatos 

funkcijų įgyvendinimo 

vykdymas, aptarimas, 

planavimas; iškylančios 

problemos ir jų 

sprendimo galimybės, 

dalijimasis gerąja 

patirtimi 

Pasitarimai, 

informavimas, 

konsultavimas, 

diskusijos, 

mokymai 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistai 

8 
I–IV ketv. 

 
Jurbarko VSB 

Jurbarko VSB 

specialistai 

Visuomenės sveikatos stebėsena ir projektai 

Gyventojų sveikatos 

stebėsena 

Širdies ir kraujagyslių 

ligų rizikos grupės 

asmenų sveikatos 

stiprinimo programos 

bendrų duomenų 

surinkimas, 

apdorojimas 

ir analizė 

Ataskaitos 

parengimas 

Rizikos grupės 

asmenys, 

dalyvaujantys 

širdies ir 

kraujagyslių ligų 

programoje 

– IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stebėsenos 

specialistas 



  

Mokyklinio amžiaus 

vaikų gyvensenos 

tyrimo organizavimas ir 

vykdymas 

Organizavimas 

ir vykdymas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
– IV ketv. Jurbarko VSB 

Jurbarko VSB 

specialistai 

Savivaldybės gyventojų 

faktinės mitybos, 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo įpročių 

tyrimo duomenų analizė 

Ataskaitos 

parengimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
– II ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stebėsenos 

specialistas 

Demografinių rodiklių 

rinkimas, apdorojimas 

ir analizė 

Ataskaitos 

parengimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
– III–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stebėsenos 

specialistas 

Duomenų apie 

gyventojų žinių 

gerėjimą (mityba, 

fizinis aktyvumas, 

antibiotikai ir jų 

vartojimas) 

apdorojimas ir analizė 

Ataskaitos 

parengimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
– I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos ataskaitos 

rengimas 

Ataskaitos 

parengimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
– 

 

IV ketv. 
Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stebėsenos 

specialistas 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos ataskaitos 

rezultatų viešinimas 

Ataskaitos 

parengimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
– II ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stebėsenos 

specialistas 

Duomenų apie 

vykdomų veiklų 

(mankštos, paskaitos ir 

kt.) kokybę 

apdorojimas ir analizė 

Ataskaitos 

parengimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
– I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 



  

Sveikos mitybos 

skatinimo veiklų 

apskaita 

Ataskaitos 

parengimas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
– I–IV ketv. Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Valstybinių (valstybės 

perduotų 

savivaldybėms) 

visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų 

vykdymo 2021 m. 

veiklos prioritetų 

vertinimo ataskaita 

Ataskaitos 

parengimas 
– – 

Pusmečio 

ataskaita – 

2021-07-10,  

metinė – 

2022-01-20 

Jurbarko VSB 
Jurbarko VSB 

specialistai 

41-1 SVEIKATA 

ataskaita 

Ataskaitos 

parengimas 
– – 

Pusmečio 

ataskaita – 

2021-07-20, 

metinė – 

2022-01-20 

Jurbarko VSB 
Jurbarko VSB 

specialistai 

Darbuotojų 

kompetencijos 

psichikos sveikatos 

srityje didinimo 

mokymų savivaldybėje 

ataskaita 

Ataskaitos 

parengimas 
– – 

Pusmečio 

ataskaita – 

2021-07-10, 

metinė – 

2022-01-10 

Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Mokyklų darbuotojų 

kompetencijos 

psichikos sveikatos 

srityje didinimo 

mokymų savivaldybėje 

ataskaita 

Ataskaitos 

parengimas 
– – 

Pusmečio 

ataskaita – 

2021-07-10, 

metinė – 

2022-01-10 

Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 

Psichologinės gerovės 

ir psichikos sveikatos 

stiprinimo paslaugų 

teikimo savivaldybėje 

ataskaita 

Ataskaitos 

parengimas 
– – 

Pusmečio 

ataskaita – 

2021-07-10, 

metinė – 

2022-01-20 

Jurbarko VSB 

Visuomenės 

sveikatos 

stiprinimo 

specialistas 



  

Projektai 

ES projektas „Jurbarko 

rajono gyventojų 

sveikos gyvensenos 

skatinimas“  

Organizavimas

ir vykdymas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
2 000  I–IV ketv. 

Jurbarko miestas 

ir rajonas 

Jurbarko VSB 

specialistai, 

lektoriai 

Europos ekonominės 

erdvės finansinio 

mechanizmo Programos 

„Sveikata“ lėšomis 

finansuojamas projektas 

„Sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimas ir 

psichikos sveikatos 

gerinimas“ 

Organizavimas

ir vykdymas 

Jurbarko ir 

Jurbarko r. 

ugdymo įstaigos 

3 500  I–IV ketv. 
Jurbarko miestas 

ir rajonas 

Jurbarko VSB 

specialistai 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 

projektas 

Organizavimas 

ir vykdymas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 
1 000  I–IV ketv. 

Jurbarko miestas 

ir rajonas 

Jurbarko VSB 

specialistai 

 

 


