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MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO  

2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) 2022-ųjų metų 

veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių 

įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus 

rezultatus. 

1.2. Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų vykdymo priežiūros komisijos patvirtintais veiklos prioritetais ir jų įgyvendinimą 

reglamentuojančiais teisės aktais, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro parengtu 

„Visuomenės sveikatos stiprinimo vadovu savivaldybėse“, Mažeikių rajono savivaldybės 2020 m. 

visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatais bei Biuro vykdytomis teigiamą rezultatą turėjusiomis 

veiklomis. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022-ųjų metų veiklos plano 

tikslas – rūpintis Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdant savivaldybės teritorijoje 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės 

sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, teikiant kokybiškas 

visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

2.2. Plano uždaviniai: 

2.2.1. Organizuoti visuomenės sveikatos priežiūrą Mažeikių rajono savivaldybėje esančiose 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose (toliau – 

Mokykla): 

2.2.1.1. Vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną; 

2.2.1.2. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius; 

2.2.1.3. Vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Mokykloje; 

2.2.1.4. Organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio 

savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje. 

2.2.1.5. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai organizuoti ėminių paėmimą ligos 

nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą mokyklos bendruomenės nariams. 

2.2.2. Stiprinti Mažeikių rajono savivaldybės suaugusių gyventojų visuomenės sveikatą teikiant 

informaciją, konsultuojant, mokant, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius ir organizuojant 

sveikatos stiprinimo veiklą. Visuomenės sveikatos stiprinimas atliekamas septyniose poveikio 

srityse:  

2.2.2.1. Psichikos sveikatos stiprinimas; 
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2.2.2.2. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija; 

2.2.2.3. Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija; 

2.2.2.4. Fizinio aktyvumo skatinimas; 

2.2.2.5. Sveikos aplinkos kūrimas; 

2.2.2.6. Sužalojimų prevencija; 

2.2.2.7. Užkrečiamųjų ligų prevencija. 

2.2.3. Vykdyti Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną: rinkti, tvarkyti, 

analizuoti ir interpretuoti duomenis, naudojantis oficialiomis statistinėmis duomenų bazėmis, siekiant 

gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos 

veiksnius ir ja remiantis planuoti ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo 

priemones, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą. 

2.2.4. Užtikrinti Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos vykdymą, 

tobulinant teikiamas Biuro visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, vertinant teikiamų 

visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir keliant darbuotojų kvalifikaciją.  

2.2.5. Viešinti Biuro vykdomą veiklą. 

 

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

3.1.  Biuras spręsdamas 2022 m. plano uždavinius įgyvendins visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo priemonę atlikdamas penkias veiklas: 

3.1.1. Visuomenės sveikatos priežiūra Mažeikių rajono savivaldybėje esančiose ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose; 

3.1.2. Mažeikių rajono savivaldybės suaugusių gyventojų visuomenės sveikatos stiprinimas; 

3.1.3. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena. 

3.1.4. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos vykdymo 

užtikrinimas. 

3.1.5. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos viešinimas. 

3.2. Biuro 2022 m. planuojamos įgyvendinti priemonės vertinimo kriterijai, jai įgyvendinti 

skiriami asignavimai pateikiami 1 lentelėje. 
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1 lentelė. 2022 m. planuojamos įgyvendinti priemonės vertinimo kriterijai, jai įgyvendinti skiriami asignavimai 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiklos 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai Skirti 

asignavimai, 

Eur 

Pavadinimas Mato vnt. Reikšmė 

08 programa. Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa  

08-01-02-02 Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

teikimas 

 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūra 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybėje 

esančiose 

ikimokyklinio 

ugdymo, 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklose ir 

profesinio 

mokymo 

įstaigose 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

koordinuoja

ntis 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje ir 

visuomenės 

sveikatos 

specialistai, 

vykdantys 

sveikatos 

priežiūrą 

mokykloje 

Sveikos mitybos organizavimo 

tobulinimas, ir maisto švaistymo 

mažinimas, sveikos mitybos skatinimas 

Mokyklų, naujai įgyvendinusių 

rekomendacijas dėl švediško stalo 

principo diegimo, skaičius (vnt.) 

0 Prekės ir 

paslaugos 

12450,00 

 iš jų pagal 

finansavimo 

šaltinius: 

  10950,00 

4(MVSP)  

1500 5(SP) 

Mokyklų, kuriose taikomas  švediško 

stalo principas, dalis (proc.) 

71 

Mokinių, dalyvavusių  sveikos 

mitybos skatinimo užsiėmimuose, 

skaičius (vnt.) 

5190 

Mokinių, dalyvavusių  sveikos 

mitybos skatinimo užsiėmimuose, 

dalis (proc.) 

58 

Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra /  

priemonės „Aktyvi mokykla“ 

įgyvendinančių mokyklų plėtra 

Mokyklų, naujai įsijungusių į sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklą, skaičius 

(vnt.)  

2 

Mokyklų, dalyvaujančių sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinkle, skaičius 

(vnt.) 

24 

Mokyklų, dalyvaujančių sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinkle, dalis  (proc.) 

73 

Mokyklų, naujai įsijungusių į aktyvių 

mokyklų tinklą, skaičius (vnt.)  

1 

Mokyklų, dalyvaujančių aktyvių mokyklų 

tinkle, skaičius (vnt.) 

4 

Mokyklų, dalyvaujančių aktyvių mokyklų 

tinkle, dalis (proc.) 

12 

Traumų  ir sužalojimų prevencijos skatinimas 

mokyklose 
Mokinių, dalyvavusių  užsiėmimuose, 

skaičius (vnt.) 

2900 

Mokinių, dalyvavusių traumų  ir 

sužalojimų prevencijos 

užsiėmimuose, dalis (proc.) 

33 
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Burnos higienos  užsiėmimų 

organizavimas tikslinėse grupėse 

Mokinių, dalyvavusių  užsiėmimuose, 

skaičius (vnt.) 
3370 

Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, 

dalis (proc.) 
38 

Pagalbos mokinių savirūpai 

organizavimas ugdymo įstaigose 

Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (toliau-

LNL) sergančių mokinių, kuriems suteikta 

savirūpai reikalinga pagalba  ugdymo 

įstaigoje, skaičius (vnt.) 

Pagal 

poreikį 

LNL sergančių mokinių, kuriems suteikta 

savirūpai reikalinga pagalba  ugdymo 

įstaigoje, dalis (proc.) 

100 

Priemonės vykdant sustiprintą 

užkrečiamųjų ligų epidemiologinę 

priežiūrą (pagal atskirą sprendimą, 

atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją) 

Identifikuotų protrūkių skaičius ugdymo 

įstaigoje 

Pagal 

epidemiolo

ginę 

situaciją 

Supratimo apie mikroorganizmų 

atsparumą antimikrobinėms medžiagoms 

didinimas ugdymo įstaigose 

Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose apie 

mikroorganizmų atsparumą, skaičius 

(vnt.) 

1700 

Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose apie 

mikroorganizmų atsparumą, dalis (proc.) 

19 

Epidemiologinės priežiūros vykdymas 

ugdymo įstaigose 

Iširtų atvejų, susijusių su ugdymo įstaiga, 

skaičius  (vnt.) 

Pagal 

epidemiolo

ginę 

situaciją 

Ištirtų atvejų, susijusių su ugdymo įstaiga, 

dalis (proc.) 

100 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

suaugusių 

gyventojų 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistai, 

vykdantys 

visuomenės 

sveikatos 

stiprinimą 

Ankstyvosios intervencijos, skirtos 

nereguliariai vartojantiems 

psichoaktyviąsias medžiagas ar 

eksperimentuojantiems jomis 

jaunuoliams, vykdymas 

 

 

 

 

 

 

Asmenų, baigusių programą, skaičius 

(vnt.) 

18 Prekės ir 

paslaugos 

 98000 

 4(SAVP) 

 

 

Asmenų, baigusių programą, dalis (proc.) 80 
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Priklausomybių konsultantų paslaugų 

teikimo savivaldybėse organizavimas  

Apsilankymų pas priklausomybės 

konsultantą skaičius (vnt.) 

500 

Asmenų, gavusių priklausomybių 

konsultavimo paslaugas, skaičius (vnt.) 

150 

Darbuotojų kompetencijos psichikos 

sveikatos srityje didinimo mokymų 

savivaldybėse organizavimas 

Darboviečių, kuriose įgyvendinti 

mokymai,  skaičius (vnt.) 
3 

Darbuotojų, dalyvavusių  mokymuose, 

skaičius (vnt.) 

30 

Mokyklų darbuotojų kompetencijos 

psichikos sveikatos srityje didinimo 

mokymų savivaldybėse organizavimas 

Mokyklų, kuriose įgyvendinti mokymai, 

dalis (proc.) 

6 

Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius (vnt.) 

72 

Bazinių savižudybių prevencijos 

mokymų organizavimas savivaldybių 

gyventojams 

Asmenų, dalyvavusių mokymuose, 

skaičius (vnt.) 
80 

Psichologinės gerovės ir psichikos 

sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo 

savivaldybėse organizavimas 

Suteiktų individualių konsultacijų skaičius 

(vnt.) 

450 

Suteiktų grupinių konsultacijų ar 

užsiėmimų skaičius (vnt.) 

700 

Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių 

formavimas, daržovių vartojimo 

skatinimas 

Asmenų, dalyvavusių sveikos mitybos 

skatinimo užsiėmimuose, skaičius 

(vnt.) 

335 Prekės ir 

paslaugos  

9840,00 4(MVSP)  

 Sveikatai palankesnių maisto 

produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ 

simboliu, skaičius (vnt.) 

1 

Traumų  ir sužalojimų prevencijos 

skatinimas bendruomenėse 

Asmenų, dalyvavusių traumų ir 

sužalojimų prevencijos 

užsiėmimuose, skaičius (vnt.) 

50 

Gyventojų  (iki 64 m. amžiaus) fizinio 

aktyvumo skatinimas 

 

Asmenų, 18-64 m. amžiaus, dalyvavusių 

reguliariuose fizinio aktyvumo 

užsiėmimuose, skaičius (vnt.) 

100 

Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir 

daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas 

Vyresnio amžiaus asmenų, dalyvavusių 

reguliariuose fizinio aktyvumo 

užsiėmimuose, skaičius 

20 

Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio 

diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos 

stiprinimas ir šių ligų prevencija 

Asmenų, baigusių ŠKLCD sveikatos 

stiprinimo programą, skaičius (vnt.) 

33 
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Burnos higienos užsiėmimų 

organizavimas tikslinėse grupėse 

Asmenų, dalyvavusių   užsiėmimuose, 

skaičius (vnt.) 

100 

Visuomenės raštingumo didinimas 

nėštumo krizių atpažinimo valdymo ir 

įveikos klausimais 

Informacijos veiksmų skaičius (vnt.) 12 

Supratimo apie mikroorganizmų 

atsparumą antimikrobinėms medžiagoms 

didinimas 

Asmenų, dalyvavusių  užsiėmimuose, 

skaičius (vnt.) 

200 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

stebėsena 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

vykdantis 

visuomenės 

sveikatos 

stebėseną 

Mažeikių rajono savivaldybės 

besimokančių vaikų sveikatos rodiklių 

ataskaita 2021-2022 mokslo metų (7-18 

m. mokiniai) 

Parengtų ir paviešintų ataskaitų 

skaičius (vnt.) 

1 

Mažeikių rajono savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo vaikų sveikatos 

rodiklių ataskaita 2021-2022 mokslo 

metų (ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

vaikai) 

Parengtų ir paviešintų ataskaitų 

skaičius (vnt.) 

1 

Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas Parengtų ir paviešintų ataskaitų 

skaičius (vnt.) 

1 

Mažeikių rajono savivaldybės 2022 metų 

maudyklų vandens kokybės tyrimų 

rezultatai 

Parengtų ir paviešintų ataskaitų 

skaičius (vnt.) 

8 

Mažeikių rajono savivaldybės triukšmo 

tyliosiose zonose ir maudymosi vietų 

vandens kokybės stebėsenos ataskaita 

2022 m. 

Parengtų ir paviešintų ataskaitų 

skaičius (vnt.) 

1 

Mažeikių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro teikiamų 

paslaugų 

pasitenkinimo analizė 2022 m. 

Parengtų ir paviešintų ataskaitų 

skaičius (vnt.) 

1 

Informaciniai pranešimai apie COVID-19 

situaciją Mažeikių rajono savivaldybėje   

Parengtų ir paviešintų ataskaitų 

skaičius (vnt.) 

4 
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Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuro veiklos 

vykdymo 

užtikrinimas 

Direktorius Užtikrinama direktoriaus veikla 

 

Direktoriaus pareigybės etatų skaičius 

(vnt.) 

 

1,0 32923,20 

4(MVSP) 

 

Užtikrinama administratoriaus veikla 

 

Administratoriaus pareigybės etatų 

skaičius (vnt.) 

 

0,25 4691,52 

4(MVSP) 

Užtikrinama vyriausiojo buhalterio veikla Vyriausiojo buhalterio pareigybės 

etatų skaičius (vnt.) 

1,0 19808,64 

4(MVSP) 

Užtikrinama visuomenės sveikatos 

specialisto, vykdančio visuomenės 

sveikatos stiprinimo veikla 

 

Visuomenės sveikatos specialisto, 

vykdančio visuomenės sveikatos 

stiprinimą pareigybės etatų skaičius 

(vnt.) 

 

4,25 79755,84 

4(MVSP) 

Užtikrinama visuomenės sveikatos 

specialisto, vykdančio visuomenės 

sveikatos stebėsenos veikla 

Visuomenės sveikatos specialisto, 

vykdančio visuomenės sveikatos 

stebėseną pareigybės etatų skaičius 

(vnt.) 

1,0 19808,64 

4(MVSP) 

Užtikrinama visuomenės sveikatos 

specialisto, koordinuojančio sveikatos 

priežiūrą mokykloje veikla 

Visuomenės sveikatos specialisto, 

koordinuojančio sveikatos priežiūrą 

mokykloje pareigybės etatų skaičius 

(vnt.) 

1,0 20329,92 

4(MVSP) 

Užtikrinama visuomenės sveikatos 

specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą 

mokykloje veikla 

Visuomenės sveikatos specialisto, 

vykdančio sveikatos priežiūrą 

mokykloje pareigybės etatų sk. 

14,5 256882,24 

4(MVSP) 

Direktorius Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

darbuotojų,  kvalifikacijos kėlimas 

Visuomenės sveikatos specialistų, 

dirbančių ugdymo įstaigose ir kėlusių 

kvalifikaciją, skaičius (vnt.) / dalis 

(proc.) 

10/59 Kvalifikacijos 

tobulinimas 

1000, iš jų pagal 

finansavimo 

šaltinius: 

1000,00 4(MVSP) 

 

Visuomenės sveikatos specialistų, 

išskyrus dirbančius ugdymo įstaigose,  

kėlusių kvalifikaciją, skaičius (vnt.) / 

dalis (proc.) 

3/50 

Kitų darbuotojų kėlusių kvalifikaciją, 

skaičius (vnt.)/ dalis (proc.) 

2/67 
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Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuro veiklos 

viešinimas 

Visi 

darbuotojai 

(pagal savo 

veiklos sritį) 

Sveikos gyvensenos viešinimas Informacijos pateikčių  skaičius* 

(vnt.) 

4280 Viešinimas 

4110,00 

 iš jų pagal 

finansavimo 

šaltinius: 

3110,00 

4(MVSP) 

1000,00 

4(SAVP) 

 

* - Informacijos pateiktis – tai žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija (interviu, pasisakymas televizijos ir radijo laidose, straipsnis, stendas, 

atmintinė ir kt. leidiniai, siužetai miesto transportui, viešiesiems ekranams, medžiaga internete ir pan.) skirta plačiajai visuomenei ar tikslinei gyventojų 

grupei, transliuojama per televiziją ar radiją, išleidžiama atskiru leidiniu, publikuojama periodinėje spaudoje ar internete. 
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IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

 

Finansavimo šaltiniai 

 

Skirti asignavimai 2022-tiesiems metams, Eur 

Iš viso 

Išlaidoms 

Turtui įsigyti Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Savivaldybės 

biudžetas, iš jo: 

    

4(MVSP) 466400 466400 434200 0 

4(SAVP) 99000 99000 0 0 

5 (SP) 1500 1500 0 0 

Iš viso 566900 566900 434200 0 

 

V. PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

5.1. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022-ųjų metų veiklos plane 

detalizuojama kaip Biuras prisidės prie Mažeikių rajono savivaldybės 2022–2024-ųjų metų 

strateginio veiklos plano Aplinkos apsaugos ir sveikatos programos vykdymo.  

5.2. Organizuojant visuomenės sveikatos priežiūrą Mažeikių rajono savivaldybėje esančiose 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose planuojama 

pasiekti: 

 

Atliekant vaikų sveikatos stebėseną, naudojant Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę
sistemą:

• Nustatyti vaikų sveikatos būklę atspindinčius rodiklių dydžius, leidžiančius suprasti
pagrindines sveikatos problemas ir kaip jas spręsti.

Vertinant ugdymo įstaigų aplinkos ir valgiaraščių atitiktį teisės aktuose nustatytiems
reikalavimams:

• Užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausia kokybę.

• Patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius. 

Organizuojant sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo renginius ir teikiant tikslines paslaugas
vaikams, jų tėvams ir darbuotojams:

• Padidinti mokyklos bendruomenės žinias apie psichikos sveikatą ir jos stiprinimą.

• Pagerinti vaikų žinias apie sveiką mitybą.

• Mažinti traumų ir sužalojimų.

• Gerinti burnos higienos įgūdžius.

• Didinti supratimą apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms.

• Vystyti supratimą apie psichoaktyvių medžiagų poveikį sveikatai, leisiantį priimti
sveikatai palankius sprendimus.

• Sudaryti mokinių savirūpai reikalingas sąlygas ugdymo įstaigose.
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5.3. Stiprinant suaugusiųjų Mažeikių rajono savivaldybės suaugusių gyventojų visuomenės 

sveikatą planuojama pasiekti: 

Rengiant ir viešinant svarbią informaciją apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą:

▪ Suteikti naują ir aktualią informaciją apie sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo iniciatyvas
bei priemones.

▪ Informuoti apie aktualius sveikatos rizikos veiksnius ir kaip juos mažinti.

Teikiant konsultacijas apie sveikatą ugdymo įstaigos bendruomenei:

▪ Išsiaškintas sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo žinių poreikis.

▪ Suteikti atsakymai į bendruomenės rūpimus klausimus kaip konkrečiais atvejais stiprinti
ar išsaugoti sveikatą.

Įgyvendinant pandemijos valdymo priemones:

▪ Atlikta COVID19 ligos epidemiologinė diagnostika (susirgimo atvejų tyrimas), leidžianti
valdyti susirgimų kiekį.

▪ Atliktas mokinių ugdymo įstaigose testavimą dėl COVID19 ligos, leidžiantis valdyti
susirgimų kiekį.

▪ Valdomi mokinių srautai ugdymo įstaigose, padedantys kontroliuoti užkrečiamųjų ligų
plitimą.

Gerinant visuomenės psichikos sveikatą:

• Vykdant ankstyvosios intervencijos programą, skirtą nereguliariai vartojantiems
psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams suteikti žinių
leidžiančių priimti sveikatai palankius sprendimus.

• Organizuojant priklausomybių konsultantų paslaugų teikimą padėti rizikos asmenims
keisti sveikatai žalingus įpročius.

• Vykdant mokymus įmonių darbuotojams padidinti jų kompetenciją psichikos sveikatos
srityje.

• Vykdant mokymus mokyklų darbuotojams padidinti jų kompetencijas psichikos
sveikatos srityj.

• Organizuojant bazinių savižudybių prevencijos mokymų pagerinti gyventojų savižudybės
rizikos atpažinimo įgūdžius.

• Organizuojant psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimą
sumažinti psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir užtikrinti pschologinę gerovę.

Formuojant sveikos gyvensenos  įgūdžius:

• Pagerinti gyventojų sveikos mitybos įgūdžius, daržovių vartojimą.

• Sumažinti traumų ir sužalojimų mastą.

• Padidinti gyventojų sveikatai palankų fizinį aktyvumą.

• Organizuojant širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų
sveikatos stiprinimą ir mažinti šių ligų pasireiškimą ir pasekmes.

• Gerinti gyventojų burnos higienos įgudžius.

• Padidinti visuomenės raštingumą nėštumo krizių atpažinimo valdymo ir įveikos
klausimais.

Dalyvaujant grėsmių, susijusių su užkrečiamomis ligomis valdyme:

• Didinti visuomenės supratimą apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms
medžiagoms.
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5.4. Vykdant Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną planuojama 

pasiekti: 

 

5.5. Siekiant užtikrinti Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos 

sklandų vykdymą bus įvertinta teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė vykdant 

paslaugų gavėjų apklausą, analizuojant veiklos dalyvių kokybinius rodiklius. Tai leis tiksliau 

nustatyti Biuro stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Gerinant darbuotojų kvalifikaciją rajono 

gyventojai gaus aukštesnės kokybės paslaugas. 

5.6. Atliekant Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos viešinimą 

planuojama, kad didesnis žinomumas apie įgyvendintas veiklas ir sėkmės pavyzdžius paskatins 

gyventojus labiau domėtis sveiku gyvenimo būdu dalyvaujant Biuro veiklose ir taip gyventi sveikiau.  

 

Direktorius                                                                                                        Aistis Jankūnas 

________________________ 

Parengus 2021-2022 mokslo metų, 7-18 m. amžiaus mokinių sveikatos rodiklių ataskaitą:

• Identifikuoti pagrindines vaikų sveikatos problemas.

• Suteikti šią informaciją bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms,
kuriose būtų tiksliai parenkamos sveikatos rizikos veiksnių valdymo priemonės.

Parengus 2021-2022 mokslo metais ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų
sveikatos rodiklių ataskaitą

• Identifikuoti pagrindines vaikų sveikatos problemas.

• Suteikti šią informaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kuriose būtų tiksliai
parenkamos sveikatos rizikos veiksnių valdymo priemonės.

Atlikus suaugusiųjų gyvensenos tyrimą:

• Ivertinti Mažeikių rajono savivaldybės suaugusiųjų asmenų gyvensenos, elgsenos ir
sveikatos ypatumus leisiantys tiksliau nustatyti ir taikyti sveikatos rizikos veiksnių
valdymo priemones.

Atliekus Mažeikių rajono savivaldybės maudymosi vietų vandens kokybės tyrimą

• Informuoti gyventojus ir seniūnijas apie maudymosi vietų vandens ir dirvožemio
kokybę siekiant įspėti kada kokybė palanki sveikatai ir kada būtina imtis priemonių jai
atstatyti ar riboti naudojimą.

Parengus triukšmo tyliosiose zonose stebėsenos ataskaitą:

• Nustatytas vyraujantis triukšmo lygis tyliosiose viešosiose zonose: Juodpelkio parke ir
Sodų trikampio skvere.

Atlikus Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. teikiamų
paslaugų pasitenkinimo analizę:

• Identifikuoti teikiamų paslaugų stiprybes ir silpnybes, siekiant pagerinti jų kokybę,

Rengiant informacinius pranešimus apie Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų
sergamumą COVID-19 liga:

• Informuoti gyventojus, teikti jiems atitinkamas rekomendacijas siekiant mažinti
sergamumą.


