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Eil. 

Nr. 

Veikla Vertinimo kriterijai 

 Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės 

bendruomenėje organizuojant ir vykdant 

visuomenės sveikatos mokymą, propaguojant 

visuomenės sveikatą užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos, neinfekcinių ligų ir traumų 

profilaktikos ir kontrolės, vaikų ir jaunimo 

sveikatos stiprinimo temomis 

Veiklos rūšis Tikslinė grupė Renginių  

skaičius 

Dalyvių  

skaičius 

Padalomosios 

medžiagos 

skaičius 

Straipsnių, 

pranešimų 

skaičius 

1. Organizuoti tarptautinio vaikų, mokinių, pedagogų 

ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 

konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II etapą 

Konkursas Pedagogai, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistai, 

mokiniai 

1 35  1 

2. Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens diena! Akcija,  

viktorina 

Savivaldybės  

gyventojai, 

mokiniai 

2 130 150 4 

3. Kovo 24-oji – Tarptautinė tuberkuliozės diena  Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai 

Savivaldybės  

gyventojai, 

mokiniai 

2 130 100 2 

4. Balandžio 7 d. – Pasaulinė sveikatos diena  Šiaurietiškojo 

ėjimo 

užsiėmimai 

 

Savivaldybės  

gyventojai 

2 100  1 



5. Paskaitos „Su Džok“ Paskaitos, 

pokalbiai 

Savivaldybės  

gyventojai 

2 70  2 

6. Seminaras „Visuomenės sveikata ir jos 

stiprinimas“ 

Seminaras Savivaldybės  

gyventojai, 

gydymo įstaigų 

darbuotojai, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistai 

mokyklose ir 

ikimokyklinėse 

ugdymo 

įstaigose 

1 50  2 

7. Balandžio 30 d. Triukšmo diena Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai, 

piešinių 

konkursai 

Savivaldybės  

gyventojai, 

savivaldybės 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniai 

1 30 100 1 

8. Renginys „Balandžio 28 d. Tarptautinė darbuotojų 

saugos ir sveikatos diena“ 

Pokalbiai, 

diskusijos  

 

Savivaldybės  

gyventojai 

1 50  1 

9. Gegužės 5 d. – Pasaulinė rankų higienos diena  Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai 

 

Savivaldybės  

gyventojai, 

mokiniai 

  200 1 

10.  Renginiai skirti paminėti Gegužės 31 d. – 

Pasaulinė diena be tabako 

  

Pokalbiai, 

diskusijos,  

viktorinos, 

piešinių 

konkursai, 

stendai 

 

Savivaldybės 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniai 

    



11. Gegužės 10 d. – Judėjimo sveikatos labui diena Mankštos, 

šiaurietiškasis 

ėjimas 

Savivaldybės  

gyventojai, 

mokiniai 

 

5 100 100 2 

12. Organizuoti sveikatą stiprinančioje mokykloje 

(Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje) 

renginį „Būkim žinomi, būkim matomi 2014 m.“  

Renginys Saugų Jurgio 

Mikšo  

pagrindinės 

mokyklos 

mokytojai, 

mokiniai, 

seniūnijos 

bendruomenė 

1 300 100 1 

13. Gegužės 31 d. – Pasaulinė diena be tabako 

„Gėlė vietoj cigaretės“ 

 

Akcija Savivaldybės  

gyventojai, 

mokiniai 

5 500 500 1 

14. Gegužės 31 d. – Pasaulinė diena be tabako 

„Gimiau nerūkantis/gimiau nerūkanti“ 

 

Akcija Savivaldybės  

gyventojai 

1 3 10 1 

15. Susitikimas su Katyčių seniūnijos Stubrių 

bendruomenės gyventojais pasikalbėti aktualiomis 

sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo temomis: 

Sveika gyvensena - geriausia visų ligų 

profilaktikos  priemonė, sveikatai palanki fizinė ir 

socialinė aplinka, sveika mityba, fizinio aktyvumo 

reikšmė sveikatai ir jo didinimo būdai. 

Susitikimas, 

pokalbiai, 

diskusijos, 

sportiniai 

renginiai 

Katyčių 

seniūnijos 

Stubrių 

bendruomenės 

gyventojai 

1 50  2 

16. Susitikimas su Kintų seniūnijos Kintų 

bendruomenės gyventojais pasikalbėti aktualiomis 

sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo temomis: 

Sveika gyvensena - geriausia visų ligų 

profilaktikos priemonė, sveikatai palanki fizinė  ir 

socialinė aplinka, sveika mityba, fizinio aktyvumo 

reikšmė sveikatai ir jo didinimo būdai. 

Susitikimas, 

pokalbiai, 

diskusijos, 

sportiniai 

renginiai 

Kintų seniūnijos 

bendruomenės 

gyventojai 

1 35  1 

17. Kalanetikos užsiėmimai 

2014 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais 

Mankštos Savivaldybės  

Gyventojai 

 

    



18. Seminaras „Per juokus savęs pažinimas“ Pokalbiai, 

diskusijos 

Katyčių 

seniūnijos  

gyventojai 

1 45  2 

19. Informacijos sklaida Tarptautinei kovos su 

narkomanija ir narkotikų kontrabandos dienai 

paminėti 

Informacija Savivaldybės  

gyventojai 

 

   1 

20. Informacijos sklaida „Būkime atsargūs prie 

vandens“, 

Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai 

Savivaldybės  

gyventojai 

   1 

21 Informacijos sklaida „Pasirūpinkime vaiko 

sveikatos pažymėjimu“ 

Informacija     2 

22. Rugsėjo 16-27 d. – Kuprinių svėrimo akcija Akcija mokiniai 5 700  2 

23. Rugsėjo 22 d. – Tarptautinė diena be automobilio  Akcija Savivaldybės  

gyventojai, 

mokiniai 

3 100 100 2 

24. Rugsėjo 29 d. – Pasaulinė širdies diena Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai,  

mankštos  

Savivaldybės  

gyventojai, 

mokiniai 

2 100 50 2 

25. Spalio 10 d. - Pasaulinė psichikos sveikatos diena Pokalbiai, 

diskusijos,  

  

Savivaldybės  

gyventojai, 

mokiniai 

1 30  1 

26. Organizuoti mitybos pagrindų mokymo renginius 

„Išskirtinės kokybės vaisiai ir daržovės iš ūkininkų 

daržo ant mokinių pietų stalo“ mokyklose  

Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai, 

parodėlės, 

piešinių 

konkursai 

Savivaldybės 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniai 

4 100  1 

27. Organizuoti mokymo renginius „Ekologiškų 

produktų vartojimo svarba mokinių mityboje“ 

Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai, 

parodėlės, 

piešinių 

konkursai 

 

Savivaldybės 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniai 

3 70  1 



28 Lapkričio 8 d. – Europos sveikos mitybos diena Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai, 

parodėlės, 

piešinių 

konkursai 

Savivaldybės 

gyventojai, 

mokiniai 

2 50  1 

29.  Lapkričio 15 d. – Tarptautinė nerūkymo diena  Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai, 

parodėlės, 

piešinių 

konkursai 

Savivaldybės 

gyventojai, 

mokiniai 

    

30. Lapkričio 18 d. – Europos supratimo apie 

antibiotikus diena 

Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai, 

viktorinos 

Savivaldybės 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniai 

2 55  1 

31. Gruodžio 1 d. – Pasaulinė AIDS diena   Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai, 

viktorinos 

Savivaldybės 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniai 

3 2  1 

32.  Informacijos sklaida apie prevencines programas 

(gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencines 

priemones, atrankinės mamografinės patikrą dėl 

krūties vėžio, priešinės liaukos vėžio ankstyvąją 

diagnostiką, vaikų krūminių dantų dengimą 

silantinėmis medžiagomis, asmenų, priskirtinų 

širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 

atranką ir prevencijos priemones, storosios žarnos 

vėžio ankstyvosios diagnostikos) 

 

   2 100 1 

33. Fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai 

(mankštos, šiaurietiško ėjimo užsiėmimai ir pan.) 

 

Renginiai Savivaldybės  

gyventojai 

2 30  2 



34. Informacijos sklaida apie infekcinių ir 

neinfekcinių ligų profilaktiką, sveikatos 

stiprinimą, ligų profilaktika, nelaimingų 

atsitikimą, bei traumų prevenciją 

Pokalbiai, 

diskusijos,  

stendai, 

viktorinos 

Savivaldybės 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniai 

1 30 30 1 

35. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 

(monitoringas), organizuojant, vykdant ir 

vertinant visuomenės ir jos grupių sveikatos 

būklę, jos kitimo dinamiką, aplinkos ir 

socialinius, ekonominius, psichosocialinius 

veiksnius, gyvenseną bei jų ryšį su sveikata, 

sveikatos priežiūros sistemos raidą 

      

36. Stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas, 

kaupimas, vertinimas ir analizė 

Stebėsenos 

rodiklių  

skaičius 

 40    

37. Stebėsenos ataskaitų rengimas Parengtų 

ataskaitų 

skaičius 

Savivaldybės 

administracijai 

2    

38. Informacijos apie kasmetinius sveikatos 

stebėsenos rezultatų viešinimas 

Informacijos 

pateikimas 

visuomenei 

Savivaldybės 

administracijai 

2   1 

39. Kita veikla (dalyvavimas projektuose, 

programose, tyrimuose, akcijose ir kt.) 

Veiklos 

objektų 

skaičius 

     

 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė                                                                                    Virginija Vaivadaitė  


