
 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2021 metų 

užduotys  

 

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas / 

institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

1. Užtikrinti  Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos 

Valstybinių (valstybės perduotų 

savivaldybėms) visuomenės 

sveikatos priežiūros komisijos 

2020-09-18 protokolu Nr. LP-205 

nutarimu 3.1. (patikslinta  2020 m. 

lapkričio 17 d. protokolo Nr.LP-

271 nutarimu Nr. 5.1) patvirtintų 

Valstybinių visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų vykdymo 2021 

m. veiklos prioritetų įgyvendinimą. 

Nustatytų  Valstybinių 

(valstybės perduotų 

savivaldybėms)  

visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų 

vykdymo 2021 m. veiklos 

prioritetų, veiklos prioritetų 

vertinimo kriterijų 

įvykdymas 

90 proc. įvykdyti numatyti 

Valstybinių (valstybės perduotų 

savivaldybėms)  visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų 

vykdymo 2021 m. veiklos 

prioritetai, veiklos prioritetų 

vertinimo kriterijai. 

2. Gerinti gyventojų sveikatą, 

mitybą bei siekti sudaryti galimybę 

atsirasti rinkoje daugiau sveikatai 

palankesnių maisto produktų 

LR sveikatos apsaugos 

ministerijos registrui 

pateikti notifikuoti „Rakto 

skylutės“ simboliu 

pažymėti maisto produktai 

Per 2021 metus LR sveikatos 

apsaugos ministerijos registrui 

pateiktų notifikuoti „Rakto 

skylutės“ simboliu pažymėtų 

maisto produktų skaičius– 2. 

3. Plėsti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais sveikatos 

stiprinimo ir veiklos organizavimo 

klausimais 

Plėsti bendradarbiavimo 

tinklą tarp Šiaulių miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro ir įvairių 

įstaigų, organizacijų 

Pasirašytų bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius – 3.  

4. Organizuoti psichologinės 

gerovės ir psichikos sveikatos 

stiprinimo paslaugų teikimą Šiaulių 

miesto savivaldybėje vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. liepos 

31 d įsakymu Nr. V-1733 „Dėl 

psichologinės gerovės ir psichikos 

sveikatos stiprinimo paslaugų 

teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

Siekiant stiprinti 

visuomenės psichologinę 

gerovę, psichikos sveikatą ir 

gyventojų streso valdymo 

įgūdžius gyventojams 

organizuotos psichologinės 

gerovės ir psichikos 

sveikatos stiprinimo 

paslaugos (teiktos 

individualios ir grupinės 

konsultacijos ar 

užsiėmimai) 

Pasiektas 4730 balų skaičius. 

5. Vykdyti širdies ir kraujagyslių 

ligų ir cukrinio diabeto rizikos 

grupių asmenų sveikatos stiprinimą 

ir šių ligų prevenciją 

Pagal Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 

2020 m. balandžio 8 d. 

įsakymą Nr. V-776 „Dėl 

Sveikatos stiprinimo 

programos, skirtos širdies ir 

kraujagyslių ligų ir cukrinio 

Programą baigusių asmenų 

skaičius – 64. 
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diabeto profilaktikai, 

organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

suorganizuota sveikatos 

stiprinimo programa   

 


