
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, 

skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos 

1 priedas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Informavimo veiksmai, iš viso (1.1.–1.2.): 12 104 0 0 24 29 233 0 0 40

1.1.

Skirti mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, visuomenės sveikatos priežiūrai,  iš viso: 

(1.1.1.–1.1.9.)

2 16 0 0 2 3 24 0 0 5

1.1.1.
Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimai
2 16 2 2 16 2

1.1.2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija 1
1.1.3. Fizinis aktyvumas

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

1.1.5. Aplinkos sveikata

1.1.6. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 2
1.1.7. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 1 8
1.1.8. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

1.1.9. Kitos

1.2.

Skirti mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos 

priežiūrai (1.2.1.–1.2.14.)

10 88 0 0 22 26 209 0 0 35

1.2.1.
Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimai
2 20 3 3 28 5

1.2.2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija 1 8 2 2 12 4
1.2.3. Fizinis aktyvumas 1 6 2 2 14 2

1.2.4.
Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir 

kt.)
1 2 15 2

1.2.5. Aplinkos sveikata 1 9 1 1 9 1
1.2.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija 2 1 8 3

1.2.7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija 2 12 1

1.2.8. Tuberkuliozės profilaktika 1 1
1.2.9. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 1 7 6 2 15 10

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, 

Pusmečio reikšmės Metinės reikšmės

2022 M. VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO VERTINIMO 

KRITERIJAI, JŲ REIKŠMĖS

(ugdymo įstaigos pavadinimas)

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijaus reikšmė

PAKRAŽANČIO GIMNAZIJA

Leidiniai 

(stendai, 

plakatai), 

(vnt.)
TV ir radijo laidos, 

video- ir 

audiosiužetai, (vnt.)

Straipsniai, informaciniai 

pranešimai, publikacijos 

periodiniuose leidiniuose ir 

internete (vnt.)

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija 

Vertinimo kriterijai

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija 

TV ir radijo 

laidos, video- ir 

audiosiužetai 

(vnt.)

Straipsniai, informaciniai 

pranešimai, publikacijos 

periodiniuose leidiniuose ir 

internete (vnt.)

Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių 

(paskaitose, pamokose, diskusijose, 

debatuose, konkursuose, viktorinose, 

varžybose ir kituose viešuose 

renginiuose) dalyvių skaičius (vnt.)

Sveikatos ugdymo ir mokymo 

renginių (paskaitose, pamokose, 

diskusijose, debatuose, konkursuose, 

viktorinose, varžybose ir kituose 

viešuose renginiuose) dalyvių skaičius 

(vnt.)

Leidiniai 

(stendai, 

plakatai), (vnt.)

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra                                                                              
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Pusmečio reikšmės Metinės reikšmės

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijaus reikšmė

Leidiniai 

(stendai, 

plakatai), 

(vnt.)
TV ir radijo laidos, 

video- ir 

audiosiužetai, (vnt.)

Straipsniai, informaciniai 

pranešimai, publikacijos 

periodiniuose leidiniuose ir 

internete (vnt.)

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija 

Vertinimo kriterijai

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija 

TV ir radijo 

laidos, video- ir 

audiosiužetai 

(vnt.)

Straipsniai, informaciniai 

pranešimai, publikacijos 

periodiniuose leidiniuose ir 

internete (vnt.)

Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių 

(paskaitose, pamokose, diskusijose, 

debatuose, konkursuose, viktorinose, 

varžybose ir kituose viešuose 

renginiuose) dalyvių skaičius (vnt.)

Sveikatos ugdymo ir mokymo 

renginių (paskaitose, pamokose, 

diskusijose, debatuose, konkursuose, 

viktorinose, varžybose ir kituose 

viešuose renginiuose) dalyvių skaičius 

(vnt.)

Leidiniai 

(stendai, 

plakatai), (vnt.)

1.2.10. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 1 8 2 14

1.2.11. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 1 5 45 2

1.2.12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 2 22 2 2 22 2

1.2.13. Onkologinių ligų profilaktika 1 2

1.2.14.
Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms 

medžiagoms didinimas
1 8 2 15

1.2.15. Kitos

2.
Mokyklų, įsitraukusių į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą /

"Aktyvi mokykla" skaičius (vnt.)

3
Epidemiologinės priežiūros vykdymas ugdymo įstaigose, ištirtų

atvejų susijusių su ugdymo įstaiga, skaičius (vnt.)

4
Mokinių  tėvų, dalyvavusių burnos higienos grupiniuose

užsiėmimuose, skaičius (vnt.) 

5
Suteiktų individualių konsultavimo paslaugų skaičius mokyklos 

bendruomenei  (vnt.):

5.1. Skirtų mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, visuomenės sveikatos priežiūrai,  iš viso: (5.1.1.-

5.1.3.)

5.1.1. mokiniams

5.1.2. mokinių tėvams

5.1.3. mokyklų darbuotojams

5.2.
Skirtų mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, visuomenės sveikatos priežiūrai(5.2.1–5.2.3.)

5.2.1. mokiniams

5.2.2. mokinių tėvams

5.2.3. mokyklų darbuotojams

6. Įvertintų mokinių profilaktinių patikrinimų pažymų skaičius : 

6.1.
įvertintų mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, profilaktinių patikrinimų pažymų skaičius 

6.2.
įvertintų mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, profilaktinių patikrinimų pažymų skaičius 

7
Suteiktų pirmos pagalbos ar gydytojo rekomendacijų

įgyvendinimo veiksmų mokiniams skaičius:
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Pusmečio reikšmės Metinės reikšmės

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijaus reikšmė

Leidiniai 

(stendai, 

plakatai), 

(vnt.)
TV ir radijo laidos, 

video- ir 

audiosiužetai, (vnt.)

Straipsniai, informaciniai 

pranešimai, publikacijos 

periodiniuose leidiniuose ir 

internete (vnt.)

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija 

Vertinimo kriterijai

Žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija 

TV ir radijo 

laidos, video- ir 

audiosiužetai 

(vnt.)

Straipsniai, informaciniai 

pranešimai, publikacijos 

periodiniuose leidiniuose ir 

internete (vnt.)

Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių 

(paskaitose, pamokose, diskusijose, 

debatuose, konkursuose, viktorinose, 

varžybose ir kituose viešuose 

renginiuose) dalyvių skaičius (vnt.)

Sveikatos ugdymo ir mokymo 

renginių (paskaitose, pamokose, 

diskusijose, debatuose, konkursuose, 

viktorinose, varžybose ir kituose 

viešuose renginiuose) dalyvių skaičius 

(vnt.)

Leidiniai 

(stendai, 

plakatai), (vnt.)

7.1.
mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas 

7.2.
mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas 

8 Mokinių patikrų dėl asmens higienos, pedikuliozės skaičius:

8.1.
mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, patikrų skaičius

8.2.
mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas, patikrų skaičius 

9. 
Sveikos gyvensenos viešinimas, informacijos pateikčių skaičius  

**

Paaškinimai:

Parašas________________________

( telefonas ir elektroninio pašto adresas)

3. Skiltyse „renginių  skaičius“ (Nr. 3, 8) įrašomas sveikatos mokymo ir ugdymo renginių skaičius - tai  pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, debatų, konkursų, viktorinų, varžybų ir kitų viešų renginių visuma. Jeigu konkursas, diskusija ar kitas aktyvus veiksmas, kaip metodas naudojamas tik paskaitai, pamokai 

pagyvinti, jis atskirai neskaičiuojamas. Skiltyse įrašomi skirtingomis temomis skaitytų pranešimų seminaruose, konferencijose ar kituose renginiuose  skaičius.

2. Sveikatos mokymo ir ugdymo renginiams priskiriami renginiai, kurių metu vykdomas sveikatos ugdymas ir mokymas, pateikiamos konkrečios sveikatos stiprinimo ar ligų, traumų prevencijos žinios. Sveikatos mokymo ir ugdymo renginiams nepriskiriami renginiai, skirti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijai 

tobulinti.                                                                                                                                                                                                                     

6. Skiltyse „Leidiniai (stendai, plakatai)“ (Nr. 6, 10) nurodomas demonstruojamų stendų, plakatų vienetų skaičius viešoje vietoje (patalpose ar lauke) sveikatos stiprinimo, ligų ir sužalojimų prevencijos temomis.

5. Skiltyse „Straipsniai, informaciniai pranešimai, publikacijos periodiniuose leidiniuose ir internete“ (Nr. 5, 9) nurodomas publikuotų straipsnių, paskelbtų informacinių pranešimų,  publikacijų periodiniuose leidiniuose ir internete skaičius vienetais (pvz:. jeigu tas pats straipsnis publikuotas dvejuose laikraščiuose ir 

vienoje interneto svetainėje, skiltyje įrašoma reikšmė –3). Skelbimai apie numatomus renginius šiose skiltyse neskaičiuojami.

visuomenės sveikatos specialistė Lina Andrijauskienė
(  Už plano vykdymą atsakingas asmuo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

4. Skiltyse  „TV ir radijo laidos, video ir audiosiužetai“ (Nr. 4, 8 ) nurodomas TV ir radijo laidų, vaizdo ir garso siužetų skaičius, išskyrus  video ir audio siužetus panaudotus sveikatos mokymo ir ugdymo renginių  metu.

3. Skiltyse „Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių (paskaitose, pamokose, diskusijose, debatuose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose viešuose renginiuose) dalyvių skaičius“ (Nr. 3, 7) įrašomas sveikatos mokymo ir ugdymo renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius – tai  pranešimų, paskaitų, pamokų 

klausymuose, diskusijose, debatuose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose viešuosiuose renginiuose dalyvavusių visuma. Skiltyje įrašomi seminare, konferencijoje ar kitam renginyje  pagal atitinkamas temas dalyvavusių asmenų skaičius. Televizijos ir masinių viešųjų renginių (pvz. sporto varžybų) nelaikomi 

sveikatos ugdymo ir mokymo renginių dalyviais, išskyrus specialiai tam skirtoje vietoje (pvz., auditorijoje) demonstruojamo mokomojo filmo žiūrovus.

tel. 869933287, andrijauskieneilinai@mail.com

7. **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. 

1. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos – tai paslaugos, suteiktos visai mokyklos bendruomenei (mokiniams, jų tėvams, mokyklos darbuotojams). Informavimo veiksmai, nurodyti dalyje „Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra“, negali būti dubliuojami dalyje „Visuomenės sveikatos stiprinimas“. 
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