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 Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 
2.1. Vykdyti ir užtikrinti 

vykdymą veiklų, numatytų 

projekte ,,Sveikos 

gyvensenos skatinimas 

Švenčionių rajone“, 

priskirtų Švenčionių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biurui. 

Tinkamai įvykdytos veiklos, 

numatytos projekte ,,Sveikos 

gyvensenos skatinimas Švenčionių 

rajone“, 

įvykdyti 2019 metais. 

Iki 2019-12-31 tinkamai 

įvykdytos visos suplanuotos 

vykdyti Švenčionių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biurui 2019 metais 

veiklos, numatytos projekte 

,,Sveikos gyvensenos 

skatinimas Švenčionių rajone“. 
2.2. Įgyvendinti 

savižudybių prevencijos  

priemones 

Tinkamai įgyvendintos 

savižudybių prevencijos 3 

priemonės 

Iki 2019-12-31 tinkamai 

įgyvendintos savižudybių 

prevencijos 3 priemonės 
2.3. Įgyvendinti psichikos 

sveikatos stiprinimo 

priemones (smurto, patyčių 

prevencija, streso kontrolė 

ir pan.) 

Organizuoti 8 renginiai, parengti 

4 informaciniai pranešimai 

psichikos sveikatos stiprinimo 

tema. 

Iki 2019-12-31 įvykę 8 

renginiai, parengti ir 

publikuoti  4 informaciniai 

pranešimai psichikos 

sveikatos stiprinimo tema. 
2.4. Aktyviai viešinti 

informaciją apie 

tuberkuliozės profilaktiką, 

gydymosi svarbą, didesnį 

dėmesį skiriant rizikos 

grupėms (skatinti atlikti 

tuberkulino testą) 

Parengta ir viešinta informacija 

apie tuberkuliozės profilaktiką, 

gydymosi svarbą lankstinukų ir 

pranešimų forma. 

Bendradarbiavimas su 

seniūnijomis bei sveikatos 

priežiūros įstaigomis, kad 

parengta informacija pasiektų 

rizikos grupes.  

Iki 2019-12-31 parengti ir 

išdalinti 100 vnt. 

lankstinukų, taip pat 

parengti ir paviešinti 

pranešimai (vietinėje 

spaudoje ir interneto 

svetainėje ne mažiau nei 4 

kartus).  

2.5. Užtikrinti dokumentų 

valdymo sistemos (toliau – 

DVS) naudojimą įstaigoje 

Įstaigos dokumentai tvarkomi 

DVS. 

Iki 2019-04-15 Švenčionių 

rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

dokumentai tvarkomi DVS.  
2.6. Dalyvauti 

organizuojant ir 

įgyvendinant tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą 

priklausomybei nuo 

psichoaktyvių medžiagų 

problemai Švenčionių 

rajone spręsti. 

Dalyvauta organizuojant ir 

įgyvendinant tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą priklausomybei 

nuo psichoaktyvių medžiagų 

problemai Švenčionių rajone 

spręsti. 

Dalyvauta iki 2019-12-31  

organizuojant ir 

įgyvendinant tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo veiklas 

priklausomybei nuo 

psichoaktyvių medžiagų 

problemai Švenčionių rajone 

spręsti. 

 


