
  

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

2022 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

2022 m. kovo 31 d. Nr. T2-77

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 2022 metų veiklos
planą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos
gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijos  Kauno  apygardos  skyriui
(Laisvės al.  36,  Kaunas)  Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams
(A. Mickevičiaus g.  8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
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PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-77

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Veiklos kryptis
Priemonės

pavadinimas ir
metodas

Dalyviai
Preliminari
veiklos data

Veiklos vykdymas ir
atsakomybė Koordinuojanti

institucija
Tikslinė grupė

Dalyvių
skaičius

Atsakingas
asmuo

Vykdytojas

Visuomenės sveikatos stiprinimas

I prioritetas: Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas

Priklausomybių 
konsultantų paslaugų 
teikimo savivaldybėse 
organizavimas

Apsilankymų pas 
priklausomybės 
konsultantą 
skaičius 

Jurbarko r. 
gyventojai nuo 
18 m.

300
2022 m.

02–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Priklausomy-
bių 
konsultantas

Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos 
ministerija (toliau – 
SAM), Respublikinis 
priklausomybės ligų 
centras (toliau – RPLC)

Asmenų, gavusių 
priklausomybių 
konsultavimo 
paslaugas, 
skaičius

Jurbarko r. 
gyventojai nuo 
18 m.

100
2022 m.

02–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Priklausomy-
bių 
konsultantas

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui: 
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2018 m. rugsėjo 7 d.  įsakymas Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir
žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d.  įsakymas Nr. V-990 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir
žalingai  alkoholį  vartojantiems  asmenims  teikimo neformaliojo  mokymo programų derinimo  ir  priklausomybės  konsultavimo  paslaugas  norinčių  teikti
asmenų išklausytų kitų mokymų atitikties apraše nustatytiems mokymo programų reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Darbuotojų 
kompetencijos 
psichikos sveikatos 

Darboviečių, 
kuriose 
įgyvendinti 

Jurbarko r. įmonės 1 2022 m.
03–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 

Psichologas 
ir profesinės 
sveikatos 

SAM, Higienos 
institutas (toliau – HI) 
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srityje didinimo 
mokymų savivaldybėse 
organizavimas

mokymai, 
skaičius

specialistas specialistas

Darbuotojų, 
dalyvavusių  
mokymuose, 
skaičius

Jurbarko r. įmonių 
darbuotojai

20
2022 m.

03–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Psichologas 
ir profesinės 
sveikatos 
specialistas

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-2143 „Dėl
darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Mokyklų darbuotojų 
kompetencijos 
psichikos sveikatos 
srityje didinimo 
mokymų savivaldybėse 
organizavimas

Mokyklų, kuriose
įgyvendinti 
mokymai, 
skaičius

Jurbarko r. 
bendrojo ugdymo 
mokyklos

1
2022 m. 
03–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Psichologas 
ir socialinis 
pedagogas 
(ekspertas)

SAMMokyklų 
darbuotojų, 
dalyvavusių  
mokymuose, 
skaičius

Jurbarko r. 
bendrojo ugdymo 
mokyklų 
bendruomenės

20
2022 m. 
03–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Psichologas 
ir socialinis 
pedagogas 
(ekspertas)

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr.V-523 „Dėl
mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Bazinių savižudybių 
prevencijos mokymų 
organizavimas 
savivaldybių 
gyventojams

Asmenų, 
dalyvavusių 
mokymuose, 
skaičius

Jurbarko r. 
bendrojo ugdymo 
mokyklų 
bendruomenės

40
2022 m. 
03–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Psichologas 
ir socialinis 
pedagogas 
(ekspertas)

SAM

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-2298 „Dėl
savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Psichologinės gerovės 
ir psichikos sveikatos 
stiprinimo paslaugų 
teikimo savivaldybėse 
organizavimas

Suteiktų 
individualių 
konsultacijų 
skaičius

Jurbarko r. 
gyventojai nuo 
18 m.

848
2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Psichologas

SAM
Suteiktų grupinių 
konsultacijų ar 
užsiėmimų 
skaičius

Jurbarko r. 
gyventojai nuo 
18 m.

71 2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Psichologas
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Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d įsakymas Nr. V-1733 „Dėl
psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Gyventojų psichikos 
sveikatos stiprinimas

Teoriniai ir 
praktiniai 
užsiėmimai 
psichikos 
sveikatos 
stiprinimo 
temomis

Jurbarko r. 
gyventojai nuo 
18 m.

3 000 2022 m. 
04–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
psichologai, 
lektoriai ir kt.

SAM, HI, RPLC, 
Valstybinis psichikos 
sveikatos centras   
(toliau – VPSC), 
Sveikatos mokymų ir 
ligų prevencijos centras 
(toliau – SMLPC),  
Narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės 
departamentas (toliau – 
NTAKD)

Atmintinių 
psichikos 
sveikatos 
prevencijos tema 
ruošimas ir 
gamyba

Jurbarko r. 
gyventojai

Pagal 
poreikį

2022 m. 01–12
mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Informacijos apie 
vykdomas veiklas
rengimas ir 
viešinimas

Jurbarko r. 
gyventojai

Atitinkamai
pagal 
įvykdytų 
veiklų 
skaičių

2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui: 
1. Visuomenės sveikatos stiprinimo vadovas savivaldybėse;
2. Visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo gairės;
3. Metodinės rekomendacijos. Mokomoji knyga „Sveikos gyvensenos rekomendacijos“;
4. Kiti teisės aktai ir rekomendacijos.

II PRIORITETAS. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas
Sveikatai palankios 
mitybos skatinimas

Teoriniai ir 
praktiniai 
užsiėmimai 
sveikatai 
palankios mitybos
skatinimo 
temomis 

Jurbarko r. 
gyventojai

169 2022 m. 
04–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
biuro 
specialistai, 
dietistai, 
lektoriai, kiti 
mitybos 
specialistai

SAM, SMLP
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Atmintinių 
sveikatai 
palankios mitybos
tema ruošimas ir 
gamyba

Jurbarko r. 
gyventojai

Pagal 
poreikį

2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Informacijos apie 
vykdomas veiklas
rengimas ir 
viešinimas

Jurbarko r. 
gyventojai

Atitinkamai
pagal 
įvykdytų 
veiklų 
skaičių

2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui: 
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-2330 „Dėl sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo
skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2. Sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijos; 
3. Daržovių vartojimo skatinimo rekomendacijos.

Sveikatinamojo fizinio 
aktyvumo skatinimas

Teoriniai ir 
praktiniai 
mokymai / 
užsiėmimai / 
paskaitos / 
pamokos ir kt.

Jurbarko r. 
gyventojai

2 000
2022 m. 
04–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
treneriai, 
kinezitera-
peutai, kiti 
fizinio 
aktyvumo 
specialistai

SAM, SMLP
Atmintinių 
sveikatai 
palankios mitybos
tema ruošimas ir 
gamyba

Jurbarko r. 
gyventojai

Pagal 
poreikį

2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Informacijos apie 
vykdomas veiklas
rengimas ir 
viešinimas

Jurbarko r. 
gyventojai

Pagal 
įvykdytų 
veiklų 
skaičių

2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui: 
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1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 2330 „Dėl Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. Sausio 22 d. įsakymas Nr. V-119 „Dėl Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo mokymų,
skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Sužalojimų prevencija

Teoriniai ir 
praktiniai 
mokymai/užsiėmi
mai / paskaitos / 
pamokos ir kt.

Jurbarko r. 
gyventojai

300

2022 m. 
04–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
kinezitera-
peutai

SAM, HI, RPLC, 
VPSC, SMLPC, 
NTAKD

Atmintinių apie 
sužalojimų 
prevencija 
ruošimas ir 
gamyba

Jurbarko r. 
gyventojai

Pagal 
poreikį

2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistai

Informacijos apie 
vykdomas veiklas
rengimas ir 
viešinimas

Jurbarko r. 
gyventojai

Atitinkamai
pagal  
įvykdytų 
veiklų 
skaičių

2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistai

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui: 
1. Visuomenės sveikatos stiprinimo vadovas savivaldybėse;
2. Visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo gairės;
3. Metodinės rekomendacijos – mokomoji knyga „Sveikos gyvensenos rekomendacijos“;
4. Kiti teisės aktai ir rekomendacijos.

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.

Jurbarko r. 
gyventojai

17
2022 m. 
04–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas ir
visuomenės 
sveikatos 
stebėsenos 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai,  
kinezitera-
peutai, 
psichologai, 
dietistai, 
lektoriai

SMLPC

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-776 „Dėl 
Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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Burnos higienos 
užsiėmimų 
organizavimas 
tikslinėse grupėse

Teoriniai ir 
praktiniai 
mokymai / 
užsiėmimai / 
paskaitos / 
pamokos ir kt.

Jurbarko r. 
gyventojai

84
2022 m. 
04–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
higienistai

SMLPC

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui:
1.Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos
2014–2025 metų strategijos patvirtinimo“, trečiasis tikslas, ketvirtasis uždavinys; 
2.Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d.  Nr.
1291 nutarimu „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo“ 1 tikslo 12.1.5 uždaviniu.
Visuomenės raštingumo
didinimas nėštumo 
krizių atpažinimo 
valdymo ir įveikos 
klausimais

Atmintinių 
ruošimas ir 
gamyba

Jurbarko r. 
gyventojai

Pagal 
poreikį

2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

SAM

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui: 
1. Visuomenės sveikatos stiprinimo vadovas savivaldybėse;
2. Visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo gairės;
3. Metodinės rekomendacijos – mokomoji knyga „Sveikos gyvensenos rekomendacijos“;
4. Kiti teisės aktai ir rekomendacijos.

III PRIORITETAS. Dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu
Pagalba Nacionaliniam 
visuomenės sveikatos 
centrui, vykdant 
sustiprintą 
užkrečiamųjų ligų 
epidemiologinę 
priežiūrą

*Pagal poreikį, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją.

SAM, Nacionalinis 
visuomenės sveikatos 
centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos 
(toliau – NVSC)

Supratimo apie 
mikroorganizmų 
atsparumą 
antimikrobinėms 
medžiagoms didinimas

Teoriniai ir 
praktiniai 
mokymai / 
užsiėmimai / 
paskaitos / 

Jurbarko r. 
gyventojai

89 2022 m. 
04–12 mėn.

Visuomenės
sveikatos
stiprinimo
specialistas

Lektoriai HI
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pamokos ir kt.
Atmintinių apie 
mikroorganizmų 
atsparumą 
antimikrobinėms 
medžiagoms 
ruošimas ir 
gamyba

Jurbarko r. 
gyventojai

Pagal 
poreikį

2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės
sveikatos
stiprinimo
specialistas

Visuomenės
sveikatos
stiprinimo
specialistas

Informacijos apie 
vykdomas veiklas
rengimas ir 
viešinimas

Jurbarko r. 
gyventojai

Atitinkamai
pagal 
įvykdytų 
veiklų 
skaičių

2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės
sveikatos
stiprinimo
specialistas

Visuomenės
sveikatos
stiprinimo
specialistas

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui. HI interneto svetainėje skelbiama informacija.
IV PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

Savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuro darbuotojų,  
kvalifikacijos kėlimas

Seminarai, 
mokymai ir kt.

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai

5
2022 m. 

01–12 mėn.

Direktorius ir
visuomenės
sveikatos
stiprinimo
specialistas

Lektoriai SMLPC

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 
vartojantiems 
psichoaktyviąsias 
medžiagas ar 
eksperimentuojantiems 
jomis jaunuoliams, 
vykdymas

Asmenų, baigusių
programą, 
skaičius

Jaunimas            
nuo 14 m. iki 18 m.

6 2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistas, 
baigęs teisės 
aktų 
nustatyta 
tvarka 
akredituotą 
Ankstyvosios

SAM, NTAKD, VPSC
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intervencijos 
mokymo 
programą

Asmenų, baigusių
programą, dalis

Jaunimas              
nuo 14 m. iki 18 m.

90 proc.
2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistas, 
baigęs teisės 
aktų 
nustatyta 
tvarka 
akredituotą 
Ankstyvosios
intervencijos 
mokymo 
programą

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui: 
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d įsakymas Nr. V-60/V-39 „Dėl
Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
2. 2018 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išleistos bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento parengtos metodinės
rekomendacijos ankstyvosios intervencijos programai vykdyti.

Psichikos sveikata 
(smurto, patyčių 
prevencija, streso 
kontrolė, savižudybių 
prevencija ir kt.)

Mokinių, 
dalyvavusių 
psichikos 
sveikatos 
stiprinimo 
užsiėmimuose, 
skaičius

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

430
2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

SMLPC

Žalingų įpročių 
prevencija

Mokinių, 
dalyvavusių 
žalingų įpročių 
prevencijos 
užsiėmimuose, 
skaičius

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

300 2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 

SMLPC
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ugdymo 
įstaigose

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

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

–
2022 m. 
01–12 mėn.

Jurbarko r. 
ugdymo 
įstaigos

Jurbarko r. 
ugdymo 
įstaigos

SMLPC
Mokinių, 
dalyvavusių 
sveikos mitybos 
skatinimo 
užsiėmimuose, 
skaičius (vnt.)

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

680
2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui:
1. Veiklos įgyvendinamos vadovaujantis  Švediško stalo principo diegimo ir maisto švaistymo mažinimo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis (Dėl
COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) visoje šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos metu švediško stalo principo diegimas laikinai nevykdomas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“);
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-2330 „Dėl Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo
skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
3. Sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijos; 
4. Daržovių vartojimo skatinimo rekomendacijos.
Sveikatą stiprinančių 
mokyklų plėtra / 
priemonės „Aktyvi 
mokykla“ 
įgyvendinančių 
mokyklų plėtra

Mokyklų, naujai 
įsijungusių į 
sveikatą 
stiprinančių 
mokyklų tinklą, 
skaičius

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

–
2022 m. 
01–12 mėn.

Jurbarko r. 
ugdymo 
įstaigos

Jurbarko r. 
ugdymo 
įstaigos

SMLPC

Mokyklų, naujai 
įsijungusių į 
aktyvių mokyklų 

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

– 2022 m. 
01–12 mėn.

Jurbarko r. 
ugdymo 
įstaigos

Jurbarko r. 
ugdymo 
įstaigos

SMLPC
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tinklą, skaičius
Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. gegužės 31 d.  įsakymas Nr. V-651/V-665 „Dėl mokyklų pripažinimo Sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir Aktyviomis mokyklomis tvarkos
aprašo patvirtinimo“. 

Traumų ir sužalojimų 
prevencijos skatinimas

Mokinių, 
dalyvavusių 
traumų ir 
sužalojimų 
prevencijos 
užsiėmimuose, 
skaičius

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

660
2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

SMLPC

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui. Veikla įgyvendinama vadovaujantis teisės aktais ir rekomendacijomis.

Burnos higienos 
užsiėmimų 
organizavimas 
tikslinėse grupėse

Mokinių, 
dalyvavusių 
burnos higienos 
užsiėmimuose, 
skaičius

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

500
2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

SMLPC

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymu:
1. Lietuvos  sveikatos  2014–2025 metų strategija,  patvirtinta Lietuvos  Respublikos  Seimo 2014 m.  birželio  26 d.  nutarimas Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos
sveikatos 2014–2025 metų strategijos patvirtinimo“, trečiasis tikslas, ketvirtasis uždavinys; 
2.Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d.
Nr. 1291 nutarimu „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo“ 1 tikslo 12.1.5 uždaviniu.
Pagalbos mokinių 
savirūpai 
organizavimas ugdymo 
įstaigose

Lėtinėmis 
neinfekcinėmis 
ligomis (toliau – 
LNL) sergančių 
mokinių, kuriems 
suteikta savirūpai 
reikalinga 
pagalba ugdymo 

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

Pagal 
poreikį

2022 m. 
01–12 mėn.

Jurbarko r. 
ugdymo 
įstaigos

Jurbarko r. 
sav. ugdymo 
įstaigos,
visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 

SMLPC
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įstaigoje, skaičius
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-966/V-672 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lytiškumo ugdymas, 
AIDS ir lytiškai 
plintančių ligų 
prevencija 

Mokinių, 
dalyvavusių 
užsiėmimuose, 
skaičius

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

350
2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas, 
visuomenės 
sveikatos 
stiprinimo 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose, 
lektoriai

SMLPC

Visuomenės sveikatos 
priežiūros 
organizavimas ugdymo 
įstaigose

Konsultacijų 
teikimas 
sveikatos 
išsaugojimo ir 
stiprinimo 
klausimais

Jaunimas nuo 
14 m. iki 18 m., 
mokinių tėvai, 
bendruomenės 
nariai (klasių 
vadovai ir kt.)

Pagal 
poreikį

2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas, 
visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

Savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuras
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Mokinių 
profilaktinių 
sveikatos 
patikrinimų 
pažymų 
įvertinimas

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

100 proc.
2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas, 
visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

Pirmosios 
pagalbos teikimas
traumų, 
nelaimingų 
atsitikimų ir ūmių
susirgimų atvejais

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

Pagal 
poreikį

2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas, 
visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

Mokinių patikra 
dėl asmens 
higienos, 
pedikuliozės

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

Pagal 
poreikį

2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas; 
visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose
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vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

III prioritetas: Dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamomis ligomis, valdyme
Supratimo apie 
mikroorganizmų 
atsparumą 
antimikrobinėms 
medžiagoms didinimas 
(Užkrečiamųjų ligų ir 
asmens higienos 
įgūdžių formavimas)

Mokinių, 
dalyvavusių 
užsiėmimuose 
apie 
mikroorganizmų 
atsparumą, 
skaičius

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

180
2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

HI

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui. Veikla įgyvendinama vadovaujantis HI interneto svetainėje skelbiama informacija.
Priemonės vykdant 
sustiprintą 
užkrečiamųjų ligų 
epidemiologinę 
priežiūrą (pagal atskirą 
sprendimą, 
atsižvelgiant į 
epidemiologinę 
situaciją)

Identifikuotų 
protrūkių skaičius
ugdymo įstaigoje

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

Pagal 
poreikį ir
epidemiolo-
ginę 
situaciją

2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

NVSC

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui:
Veikla įgyvendinama pagal poreikį, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją. 
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimas
Nr. V-438 „Dėl savivaldybių visuomenės sveikatos biurų dalyvavimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių tyrime“;
2.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimas
Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“.
Epidemiologinės 
priežiūros vykdymas 
ugdymo įstaigose

Ištirtų atvejų, 
susijusių su 
ugdymo įstaiga, 
skaičius

Vaikai ir jaunimas 
iki 18 m.

Pagal 
poreikį ir 
epidemiolog
inę situaciją

2022 m. 
01–12 mėn.

Vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 

SAM

                            14 / 18                            14 / 18



  

specialistas

sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1035/įsak-2680 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

IV prioritetas: Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

Visuomenės sveikatos 
specialistų, dirbančių 
mokykloje, 
kvalifikacijos kėlimas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistų, 
dirbančių ugdymo
įstaigose ir 
kėlusių 
kvalifikaciją, 
skaičius

Visuomenės 
sveikatos
specialistai

8
2022 m. 
01–12 mėn.

Direktorius, 
vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
vykdantys 
sveikatos 
priežiūrą 
ugdymo 
įstaigose

SMLPC

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui. Mokymai vykdomi pagal suderintas programas teisės aktų nustatyta tvarka.

Visuomenės sveikatos stebėsena

Savivaldybės gyventojų
gyvensenos tyrimas 
2022 m. 

Gyventojų 
apklausa, anketų 
rinkimas, 
duomenų 
suvedimas į HI 
pateiktą 
programą, tyrimo 
apdorojimas ir 
analizė

Jurbarko r. 
gyventojai nuo 
18 m. 

421
2022 m. 
04–06 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stebėsenos 
specialistas

Jurbarko 
visuomenės 
sveikatos 
biuras 

SAM, HI

Demografinių rodiklių 
rinkimas, apdorojimas 
ir analizė

Informavimas 
Jurbarko r. 
gyventojai

–
2022 m. 
01–12 mėn.

Visuomenės 
sveikatos 
stebėsenos 
specialistas

Jurbarko 
visuomenės 
sveikatos 
biuras

SAM
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Projektai

Europos sąjungos fondų
investicijų veiksmų 
programos priemonės 
08.4.2-ESFA-R-630 
,,Sveikos gyvensenos 
skatinimas regioniniu 
lygiu“ 

„Jurbarko rajono 
gyventojų sveikos
gyvensenos 
skatinimas“

Jurbarko r. 
gyventojai

2 168

Nuo 2018 m. 
06 mėn. iki 
2022 m. 
02 mėn. 

Direktorius

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
lektoriai, 
fizinio 
aktyvumo 
specialistai,  
kinezitera-
peutai, 
psichologai, 
dietistai, 
lektoriai 
mitybos 
specialistai

Europos socialinio 
fondo agentūra

Europos ekonominės 
erdvės ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų 
lėšų programos 
projektas „Sveikatos 
priežiūros paslaugų 
teikimo 
Elektrėnų, Jurbarko ir 
Prienų savivaldybių 
mokyklose ir 
ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose gerinimas“

„Sveikos 
gyvensenos 
įgūdžių 
formavimas ir 
psichikos 
sveikatos 
gerinimas“

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai ir 
ugdomų įstaigų 
mokiniai

3 372

Nuo 2021 m. 
03 mėn. iki
2023 m. 
02 mėn.

Direktorius

Visuomenės 
sveikatos 
specialistai, 
lektoriai, 
fizinio 
aktyvumo 
specialistai,  
kinezitera-
peutai, 
psichologai, 
dietistai, 
lektoriai  
mitybos 
specialistai

Europos ekonominės 
erdvės finansinio 
mechanizmo 
įgyvendinimo programa

Vietos plėtros strategija 
„VVG „Nemunas“ 
teritorijos vietos plėtros
2016–2023 m. 
strategija“.

„Jurbarko rajono 
kaimo vietovių 
vaikų ir jaunimo 
psichikos 
sveikatos ir 

Jurbarko r. kaimo 
vietovių vaikai ir 
jaunimas

134 2022 m. 
01–12 mėn.

Direktorius, 
vaikų ir 
jaunimo 
sveikatos 
priežiūros 

Atitinkamą 
kvalifikaciją 
turintys 
specialistai

VVG „Nemunas“
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Priemonė „Neformalaus
ugdymo gerinimas 
įtraukiant vaikus ir 
jaunimą į vietos 
bendruomenės 
organizavimą ir 
socialinės atskirties 
mažinimą“

fizinio aktyvumo 
stiprinimas“

specialistas

____________________________
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