


sveika gyvensena,
jos reik5me letiniq
neinfekciniq ligq
prevencijai, Sirdies ir
kraujagysliq ligq
rizikos veiksniai,
sveikatos rodikliq
supratimas, mitybos
reik5me Sirdies ir
kraujagysliq ligq
atsiradimui bei

prevencijai, fizinio
aktyvumo reik5me

Sirdies ir
kraujagysliq
prevencijai, streso

reik5me Sirdies ir
kraujagysliq ligq
atsiradimui, streso

valdymas

sveikatos apsaugos ministro 2014 rrt'.

rugsejo 22 d. isakymo Nr. V-979 ,,JDel

Sirdies ir kraujagysliq ligU ir cukinLio

diabeto rizikos grupitl asmenq sveikatos

stiprinimo tvalkos apra5o patviftinimo"
pakeitimo" 2 priede.

l, 1.2. Informavimas: surengti 3 susitikimai
(susirinkimai) su Anyk5diq rajono
savivaldybes pirrnines sveikatos prieZiiiros

centro direktoriumi ir Seimos gydytojais del

Programos vykdymo; vykdyti i5 viso 5
Programos pristatymo renginiai
visuomenei, i5 kuriq 2 - Anyk5diq rrajono

savivaldybes pirmines sveikatos pdeZilros

centro patalpose, 3 - bendruomendlse;

nuolatine informacijos sklaida apie:

Program4 internetinese informavimo
priemon6se, sl.enduose bei plakatuose

Anyk5diq mieste ir Anyk5diq rajono

savivaldybes seni[nij ose.

l. 1.3. Objektyvios prieZastys, kurios

itakoj o uZduoties rezultatus :

l. 1.3. 1. Vadovaujantis Programors

organizavimo tvarkos apra5o, patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2020 m. balandZio 8 d. lsakymu
Nr. V-776 "Del llietuvos Respublikos
sveikatos apsaug,os ministro 2014 m.

rugsejo 22 d. isakymo Nr. V-979 ,,Del
Sirdies ir kraujagysliq ligq ir cukrinio
diabeto rizikos grupiLl asmenq sveikatos

stiprinimo tvarkos apra5o patvirtinLimo"

pakeitimo" 6 punktu, pirmines asrnens

sveikatos prieZiiiros istaigos (toliau -
PASPI) Seimos gydytojo komandos narys
(iki 2020 m. birZelio I d. - Seimos

gydytoj as) prival o pasillyti dalyvauti
Programoj e asmenims, kuriems nustatyta
Sirdies ir kraujagysliq ligq ir (arba)

cukri nio diabeto rizika. Visuomenes
sveikatos biuras Program4 vykdo, turint i5

PASPI atitinkam4, Programos
organizavimo tvarkos apraie nurorlyt4
informacij 4 apie kviediamus asme nis.

I . l .3.2.Vadovaqj antis Lietuvos
Respublikos svei.katos apsaugos mLinistro -
Valstybes lygio ekstremalios situacijos
valstybes operacijq vadovo 2020 rn. kovo
16 d. sprendimu Nr. V-380 ,,Visuomends
sveikatos priemoniq siekiant valdl'ti
COVID- I 9 lisa ( koronaviruso infc:kcii



buvo atidetas savivaldybiq visuomenes

r;veikatos biurq rlrkdomo Valstybirriq
(ivalstybes perduotq savivaldybems )

'visuomenes sveikatos prieZi[ros funkcij q

'vykdymo 2020 m. veiklos prioritetrl
'yertinimo kriterijq reik5miq (pusmedio /
rnetq) plano, patvirtinto Lietuvos
lRespublikos sveikatos apsaugos

rninisterijos Valstybiniq (valstybes

perduotrl savivaldybems) visuomerLds

sveikatos funkcij q vykdymo prieZiiiros

J<omisijos 2019 m. gruodZio 30 d.

protokolu Nr. LP-409, kitq veiklq,
apimandiq visuomends sveikatos stiprinimo
iindividualius ar grupinius uZsidmimus,
iLSskyrus nuotolintlmis priemonemisr

'vykdomas veiklas, iryvendinimas
l<arantino laikotarpiu, t. y. nuo 2020 m.
f<ovo 16 d.iki20tl0 m. birZelio I d.

1.2. Didinti
priklausomybiq
prevencijos
paslaugq
prieinamum4
jaunuoliams

Organizuoti
Ankstyvosios
intervencij os

programos
uZsiemimus
jaunuoliams,

skatinandius
atsisakyti alkoholio
ar narkotikq
vartojimo

2 grupes 2l grupes

PaZymiu, kad:

1.2,1. Sudarytos 5 grupes - uZsiemimai
rreivyko, nes karantino metu uZsiemLimai

€trupese negalimi - tai patvirtinama
l'larkotikq, tabako ir alkoholio kontroles
clepartamento 202I m. sausio 5 d. ra5tu Nr.
Il-20,,DeI Ankstyvosios intervencijos
programos vykdyrno ir jos vie5inimo
altaskaitq".
1 .2.2. Y adovauj antis Lietuvos Respublikos
llveikatos apsaugcls ministro - Valstybes
lygio ekstremalios situacijos valstybes
crperacijq vadovo .2020 m. kovo 16 ,J.

sprendimu Nr. V-.]80 ,,Visuomends
sveikatos priemoniq siekiant valdytii
COVID-l 9 lig4 ft oronaviruso infekcij4)",
truvo atidetas savivaldybiq visuomenes

sveikatos biury vykdomo Valstybiniq
(valstybes perduolq savivaldybems)
l,isuomends sveikatos prieZilros funkcijq
rykdymo 2020 m. veiklos prioritetqL

l'ertinimo kriterijq reikSmiq (pusmedio /
rnetq) plano, patvirtinto Lietuvos
Ilespubl ikos sveikatos apsaugos

r:ninisterij os Valstybiniq (valstybes

prerduotq savivaldybems) visuomenr:s
sveikatos funkcijq vykdymo prieZilros
komisijos 2019 m, gruodZio 30 d. pr:otokolu
llr. LP-409, kitq veiklq, apimandiq
l'isuomenes sveikatos stiprinimo
individualius ar grupinius uZsiemimus,



iriskyrus nuotolinemis priemonemis
,vykdomas veiklas' iryvendinimas karantino
laikotarpiu, t. y. nuo 2020 m. kovo ll6 d. iki
2020 m. birZelio 1 d.

1.3. Didinti
psichines

sveikatos
stiprinimo
paslaugq
prieinamumE

Organizuoti
priklausomybes
konsultacijas
rizikingai
vartojantiems irlar
priklausomiems nuo
alkoholio asmenims
trlar jq Seimos

nariams

144 priklausomybes
konsultacijq

47 4 priklausomytres konsultacijq:
1.3. l. Vykdymas: visuomenes sveikatos
triuro patalpose Arryk5diq mieste (istaigos
registracijos adresu) ir 3-jose Anykiidiq
raj ono savivaldybris seniUnij ose; kanantino
laikotarpiu konsultacijos vyko nuotoliniu
trDdu.

1.3.2. VieSinimas: nuolatinis vie5irrimas
risiuomenei - straipsniai, informacinieri
rrane5imai internetinese informavimcr
lriemondse, stenduose, plakatuose, radijo
rraneSimai (skelbim as).

1.4. uzrikrinti
kokybi5kq
visuomends

sve i katos
prieZi0ros

paslaugq

teikima

Organizuoti
darbuotojq
kvalifikacijos kelim4

80 proc. kvalifikacij4
kelusiq darbuotojq

ll)0 proc. kvalifikacij4 kelusiq darburotojq

1.5. UZtikrinti
kokybiSkq
jstaigos veikl4

Inicijuoti irlar
organizuoti projektq
parai5kq parengim4
irlar igyvendinim4
(pareiSkejo arba
partnerio pozicijoje)

2 projektai I5 viso l2 projektq.
Projekto partnerio pozicijoje - 3:

1.5.1. 20141020 metq Europos S4jungos
fc,ndq investiciiq veiksmq programori

,,\y'isuomends Svietimas ir ZmogiSkqj q
i5tekliq potencialo didinimas" priemone
,,lrlokykl q paZangos skatinimas,, - proj ektas
,,/\nyk5diq rajono savivaldybes mokyklq
padangos skatinima.s diegiant Vaiko
ennocinds geroves aplinkos (VEGA)
modeli";
1,5.2. - 20141021m. Europos
ekonomines erdves fi nansinio mechanizmo
programos,,Sveikata" priemone
,,hdaptuoto ir i5pler;to jaunimui palarrkiq
sveikatos prieZiiiros; paslaugq (Jpspp)
teikimo modelio ldiegimas', - projektas
,,Sveikesnis ir saugesnis jaunimo
gyvenimas".
l.:t.3. 2014-202 I mL. Europos ekononninds
erdves fi nansinio mechanizmo prograrmos

,,Sveikata" priemone,,Ikimokyklinio ir
mokyklinio ugdymo istaigq sveikatos
kaibinetq apnipinimas metodinemis
priemonemis" - proj ektas,,Kedainiq ir
Anyk5diq rajonq savivaldybir; mokyklq
sveikatos kabinetu alnauiinimas,,.



Pastabos: parai5ka pateikta ir yra atrankos
procese - sutartis nepasira5yta (2020 m.

SyuodZio 31 d. duomenys); ivertinirnas:
projektui skirta balq suma pagal prcljekto

naudos ir kokybes vertinimo kriterijus -
r 00.

Projekto vykdytojai - 9:

1i.5.4. Projektas ,,Nevartok - Pasiek
claugiau" Anyk5diq Antano Baranausko
pagrindineje mokykloje;
1t.5.5. Projektas ,,Sveikas ir aktyvus

Sryvenimo btidas" Anyk5diq rajono
'lroSktinq Kazio IndiDros gimnazijoje,

r\nyk5diq Jono Bili[no gimnazijoje bei
r\nyk5diq Antano Baranausko pagrindinej e

rnokykloje;
1.5.6. Projektas,,I-ietuvos maZqjq
)iaidynes" Anyk5diq lop5elyje - dadielyje

,,Zilvitis";
11.5.7. Projektas,,Sveikatiada", AnykSdiq
vaikq lop5elyje - darLelyje ,,Eglut6";
11.5.8. Projektas,,Mokausi plaukti"
r\nykSdiq rajono Svedasq Juozo Tumo -
\t/ aiLganto gimnazij oj e ;

Jt.5.9. Projektas ,,Sveikas ir aktyvus

lryvenimo budas" AnykSdiq rajono Svedasq

Jluozo Tumo - Y aiLganto gimnazijclie;
It.5. 1 0. Projektas,,Sveikata visus metus",
;\nyk5diq rajono Svedasq Juozo Tumo -
\y'ai Zganto gimnazij oj e ;

11.5. 1 l. Projektas,,Olimpinis m6nuo"
r\nyk5diq rajono Svedasq Juozo Tumo -
\,/ ailganto gimnaz:ij oj e ;

\.5.12. Projektas,,Rudens keliu", "
r\nyk5diq rajono Svedasq Juozo Tumo -
ly'ai imnaz:iioi

1.6. UZtikrinti
2020 m.

veiklos plano
vykdym4

Nustatytq 2020 m.
valstybiniq
(valstybes perduotq
savivaldybems)
visuomends

sveikatos prieZi[ros
funkcijq vykdymo
verlinimo kriterij q

jvykdymas

fvykdymas - 90 proc. lvykdymas - 91 proc.: duomenys teikti
pagal Valstybes biudZeto specialiosios
tikslines dotacijos, skiriamos savivaldybiq
biudZetams Sveikatos apsaugos mirristerijos
liuruojamoms valstybinems (valstybes
perduotoms savivaldybems) visuomends
svei katos prieZilros funkcij oms vylidyti,
planavimo, paskirstymo, naudojimo ir
atsiskaitymo uZ jq tvarkos apra5o 2 pried4.
PaZymiu, kad vadovauj antis Lietuvos
Itespublikos Sveikatos apsaugos ministro -
Iy'alstybes lygio ekstremalios situacrijos

valstybes operacijq vadovo 2020 m, kovo
16 d. sprendimu Nr. V-380 ,,Visuornends
siveikatos priemon,iu siekiant valdyti



COVID- I 9 lig4 ftoronaviruso infekcij4",
truvo atidetas savivaldybiq visuomenes
sveikatos biury vykdomo Valstybin:iq
(valstybes perduotrl savivaldybems)
visuomends sveikatos prieZiiiros ftmkcij q

r,ykdymo 2020 m. veiklos prioritetq
l'ertinimo kriterijq reikSmiq (pusmedio /
nnetq) plano, patvirtinto Lietuvos
Fi.espubl ikos sveikatos apsaugos

nninisterijos Valstybiniq (valstybes

prerduotq savi valdybems) visuomends

sveikatos funkcijq vykdymo prieZiDros

k.omisijos 2019 m. gruodZio 30 d. protokolu
l{r. LP-409, kitq veiklq, apimandiq
v'isuomends sveikatos stiprinimo
individualius ar grupinius uZsiemimus,

iiSskyrus nuotolinemis priemonemis
r,ykdomas veiklas, igyvendinimas karantino
laikotarpiu, t. y. nuo 2020 m. kovo lt6 d. iki
2020 m. birZelio 1 d.

2. Einamqjq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 uZduotys)

Einamqjq metq veiklos uZduotys Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatq vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,

kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai. kuriais

vadovaudamasis vadovas
vertins, ar nustatytos uZduotysr

iwkdvtos)
2.1. UZtikrinti Sirdies ir
kraujagysliq ligq ir cukrinio
diabeto prevencij4

Sirdies ir kraujagysliq ligq
ir cukrinio diabeto rizikos
grupiq asmenq sveikatos
stiprinimo programos

ievvendinimas

16 program4 baigusiq Sirdies ir
kraujagysliq ligq ir cukrinio
diabeto rizikos grupes asmenq

2.2. Didinti psichines sveikatos
stipri nimo paslaugr; prieinamumq

SaviZudybes prevencij os

mokymai
2 grupes

2.3. UZtikrinti jstaigq,

darbuotojq kompetenc
psichikos sveikatos sri
didinima

Lmonrq
jos
yJe

Psichikos sveikatos

stiorinimo veiklos
4 grupes (i5jq 2 grupes -
ugdymo istai gq darbuotoj ams)

2.4. Didinti priklausomybiq
prevencij os pas I augq prieinamum4
jaunuoliams

Ankstyvosi os intervencij os

programos uZsiemimai
jaunuoliams, skatinandius
atsisakyti alkoholio ar

narkotiku vartoiimo

2 grupes

2.5. UZtikrinti kokybiSkq
visuomends svei katos orieZi[ros
paslaugq teikima

Visuomends sveikatos biuro
darbuotojq profesines

kompetencii os tobul inimas

80 proc. kvalifikacij4 kelusiq
darbuotojq



90 proc.

rykdymo vertinimo kriterijq
kdvmas

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamqjq metq veiklos ruZduotys gali buti neivykdytos
(aplinkybes, kurios gali tureti neigiam4 itak4 5ir1 uZduoiiq ivykdymui)
(pildoma suderinus su darbuotoju)

3. l . Nepakankamas fi nansavimas funkcii kdyti;
3.2. Nepalanki epidemiologine situaciia Sal lvt

as.3.3. Trediuiu Saliu isipareisoiim nevvkd

II SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU, GEBEJIMV VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS JtR

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

4. Pasiektq rezultatq vykdant metines veiklos uzduotis verlrinimas

Metiniq veiklos uZd uoiiq
lvykdymo apra5vmas

PaZymimas atitinkamas
lanselis

4.1. Darbuotojas jvykde metines veiklos uZduotis ir virSiio kai kuriuos
sutaft us veftinimo rodikl ius Labai gerai -4 tr
4.2. Darbuotojas i5 esmes ivykde metines veiklos uZduotis pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai - 3 n
4.3. Darbuotojas jvykde tik kai kurias metines veiklos uZduotis / me:tines
uZduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai -2 4
4.4. Darbuotojas nejvykde metiniq veiklos uZduodiq / metiniq uZduodiq
pagal sutartus veftinimo rodiklius Nepatenkinamai - I !

5. Gebejimq atlikti pareigybOs apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

Gebijimq atlikti pareigybds apraSyme nustatytas funkcijas
vertinimo kriterijai

PaZymimas atitinkamas
langelis:
4 - labai gerai
3 - gerai
2 - patenkinamai
1 - nepatenkinamai

Pareigybes apraSyme nustatytrl funkcijq vykdymas, laikantis
nustatytos tvarkos, tinkamu b[du

4EI3tr2arn
Pareigybes apraSyme nustatytq funkcijq vykdymas, atsiZvelgiant j
strateginius istaigos tikslus

4g3!2arn
Tinkamas turimq Z

atliekant funkciias
niq, gebejimq ir !g[dZiq panaudojimas,
r siekiant rezultatu

4tr3n2a1n

PAZYM IMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBEJIMU
ATLI KTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS
FUN KCI JAS VERTINIMU VIDURKI

ln 2t 3! 4M

2.6. Ultikrinti 2021
plano vykdymq

m. veiklos Nustatytq 2021m.
valstybi niq (valstybes

perduotq savivaldybems)
visuomenes sveikatos
prieZiilros funkcijq




