
 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

NERINGOS SAVIVALDYBĖ 

 

Veiklos sritys 

(poveikio 

sritis) 

Veiklos kryptis 

Priemonės 

pavadinimas ir 

metodas 

Paslaugų 

grupė  

 Dalyviai 
Veiklos data 

(mėnuo ir diena) 

Veiklos 

vieta 

Veiklos vykdymas ir 

atsakomybė 

Tikslinė 

grupė 

Numatoma

s dalyvių 

skaičius/ren

ginių 

skaičius 

Prelimin

ari data 

Tiksli 

data 

Atsakingas 

asmuo 
Vykdytojas 

Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas 

Sveikos 

mitybos 

skatinimas 

- - - - 
- 

- - - - - 

- - - - 
- 

- - - - - 

Fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

- - - - 
- 

- - - - - 

- - - - 
- 

- - - - - 

Sveikos 

aplinkos 

kūrimas 

- - - - 
- 

- - - - - 

- - - - 
- 

- - - - - 

Sužalojimų 

prevencija 

- - - - 
- 

- - - - - 

- - - - 
- 

- - - - - 

Alkoholio, 

rūkymo ir kt. 
- - - - 

- 
- - - - - 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 

direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. J-1  

2 priedas 

 



psichotropinių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

- - - - 
- 

- - - - - 

Psichinės 

sveikatos 

stiprinimas 

- - - - 
- 

- - - - - 

- - - - 
- 

- - - - - 

Užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika 

 

- - - - 
- 

- - - - - 

- - - - 
- 

- - - - - 

Keletą poveikio 

sričių 

apimančios 

sritys 

- - - - 
- 

- - - - - 

- - - - 
- 

- - - - - 

Bendruomenės sveikatos stiprinimas 

Sveikos 

mitybos 

skatinimas 

Fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Konkursas vandens 

dienai paminėti 

Įgūdžių 

formavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

10/1 2019.03 
2019.0

3.22 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

D. Surblytė D. Surblytė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Kryžiažodis dienos be 

dietų minėjimui 

Įgūdžių 

formavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

10/1 2019.05 
2019.0

5.06 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

D. Surblytė D. Surblytė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

Pasaulinei kūdikių 

maitinimo krūtimi 

savaitei paminėti 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

1 2019.07 
2019.0

7.08 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

D. Surblytė D. Surblytė 

Bendruomenės 

sveikatos 
Konkursas pasaulinei Įgūdžių 

Neringos m. 

savivaldybės 

10/1 2019.10 
2019.1

Neringos 

m. 

D. Surblytė D. Surblytė 



stiprinimas košės dienai paminėti formavimas gyventojai 0.10 savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Konkursas tarptautinei 

maisto dienai paminėti 

Įgūdžių 

formavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
10/1 2019.10 

2019.0

1.16 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

D. Surblytė D. Surblytė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Konkursas pyragų dienai 

paminėti 

Įgūdžių 

formavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
10/1 2019.11 

2019.1

1.06 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

D. Surblytė D. Surblytė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Lankstinukas  sveikos 

mitybos dienai paminėti 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1/200 

2019.11.-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

D. Surblytė D. Surblytė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

rengimas ir viešinimas 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

Atitinkamai 

vykdomų 

veiklų 

skaičiui 

2019.01.-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

D. Surblytė D. Surblytė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Konsultacijos fizinio 

aktyvumo tema 
Konsultavimas 

40-65m 

amžiaus 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

10/1 
2019.01-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ė 

A.Bocman A.Bocman 

Bendruomenės 

sveikatos 

Fizinio aktyvumo 

rekomendacijų/individua

Įgūdžių 

formavimas 
40-65 m. 

amžiaus 

10/1 
2019.01-

2019.12 
- Neringos 

m. 

A.Bocman A.Bocman 



stiprinimas lių planų sudarymas Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

savivaldyb

ė 

 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Šiaurietiškojo ėjimo 

mokymai šeimoms 

Įgūdžių 

formavimas, 

mokymas, 

konsultavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
15/1 2019.04 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ė 

A.Bocman A.Bocman 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Lankstinukas ,,Dviratį 

mini – sveikai gyveni„„ 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1/100 2019.04 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A.Bocman A.Bocman 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Lankstinukas 

,,Šiaurietiškasis ėjimas„„ 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1/100 2019.04 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A.Bocman A.Bocman 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Projektas                         

,,CHRODIS+„„ 

pristatymas 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

 

 

 

 

30/1 2019.03 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ė 

A.Bocman A.Bocman 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Skrajutės apie projekto   

,,CHRODIS+„„ veiklas 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

 

 

200/1 2019.03 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A.Bocman A.Bocman 



 

 

 

Sveikos 

aplinkos 

kūrimas 

 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

rengimas ir viešinimas 

 

 

 

Informavimas Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

Atitinkamai 

vykdomų 

veiklų 

skaičiui 

2019.01.-

2019.12 

- Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A.Bocman A.Bocman 

 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

 

 

Informacinis straipsnis 

aktualia sveikos aplinkos 

kūrimo tema  

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

1 2019.06 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

Pasaulinei aplinkos 

dienai paminėti 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

1 

 

2019.09 

 

2019.0

9.26 

 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

 

Sužalojimų 

prevencija 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

„Kaip apsisaugoti nuo 

kietųjų dalelių?“ 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

1 2019.07 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

„Ultravioletinių 

spindulių įtaka sveikatai“ 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

1 2019.08 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

A. Eismontė A. Eismontė 



ės prieigos 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Skrajutė apie UV 

spindulių poveikį 

sveikatai ir prevenciją 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 

2019.07-

2019.08 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

„Alergijos“ 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.03 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Skrajutė „Alergijos“ Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.03 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

rengimas ir viešinimas 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

Atitinkamai 

vykdomų 

veiklų 

skaičiui 

2019.01.-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

apie žiemos traumas bei 

saugų kritimą 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.01  

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A.Bocman A.Bocman 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Plakatas „Nušalimo 

pavojai ir prevencija“ 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.11 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

A.Bocman A. Bocman 



ės 

informacin

ės prieigos 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

„Pusiausvyros sutrikimai 

vyresniame amžiuje“ 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.04 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A.Bocman A.Bocman 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

„Saugus maudymasis“ 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.06 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A.Bocman A.Bocman 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Plakatas saugaus 

maudymosi tema 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

1/50 2019.05 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A.Bocman A.Bocman 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

apsinuodijimo tema 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.04 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A.Bocman A.Bocman 

 

Alkoholio, 

rūkymo ir kt. 

psichotropinių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Skrajutės apsinuodijimų 

prevencijos tema 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.04 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A.Bocman A.Bocman 

Bendruomenės 

sveikatos 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

Informavimas Neringos m. 

savivaldybės 

Atitinkamai 

vykdomų 

2019.01.-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 
A. Bocman - 



stiprinimas rengimas ir viešinimas gyventojai veiklų 

skaičiui 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Programa metantiems 

rūkyti „Kvėpuok laisvai“ 

Įgūdžių 

formavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
10/5 

2019.01-

2019.12 
- 

Klaipėdos 

m. VSB 
A. Agintaitė Lektorius 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Straipsnis 

psichoaktyviųjų 

medžiagų prevencijos 

tema 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 

2019.01.

01-

2019.12.

31 

- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Agintaitė A. Agintaitė 

 

Psichinės 

sveikatos 

stiprinimas 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

rengimas ir viešinimas 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

Atitinkamai 

vykdomų 

veiklų 

skaičiui 

2019.01.-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Agintaitė A. Agintaitė 

Suaugusiųjų 

sveikatos 

stiprinimas 

Paskaitos streso 

pažinimo ir įveikų tema 

Mokymas/ 

įgūdžių 

formavimas 

40-65 m. 

amžiaus 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

10/1 

2019.01.

01-

2019.12.

31 

- 
Klaipėdos 

m. VSB 
A. Agintaitė A. Agintaitė 

Bendruomenės ir 

suaugusiųjų 

sveikatos 

stiprinimas 

Relaksacijos 
Įgūdžių 

formavimsas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
10/5 

2019.01.

01-

2019.12.

31 

- 
Klaipėdos 

m. VSB 
A. Agintaitė Lektorius 

 

Užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Konsultavimas Konsultavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
20/20 

2019.01.

01-

2019.12.

31 

- 
Klaipėdos 

m. VSB 
A. Agintaitė A. Agintaitė 

Bendruomenės 

sveikatos 

Informacinis straipsnis 

aktualia psichinės 

Konsultavimas Neringos m. 

savivaldybės 

1 
2019.01.

01-

2019.12.

- 
Neringos 

m. 

savivaldyb

A. Agintaitė A. Agintaitė 



stiprinimas sveikatos tema gyventojai 31 ės 

informacin

ės prieigos 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Lankstinukas streso 

įveikų tema 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1/100 

2019.01.

01-

2019.12.

31 

- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Agintaitė A. Agintaitė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

 

 

 

 

 

Lankstinukas emocinio 

valgymo tema 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1/100 

2019.01.

01-

2019.12.

31 

- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Agintaitė A. Agintaitė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

rengimas ir viešinimas 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

Atitinkamai 

vykdomų 

veiklų 

skaičiui 

2019.01.-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Agintaitė A. Agintaitė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

„Pasaulinė hepatito 

diena“ 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.07 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

 

 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

„Pasaulinė tuberkuliozės 

diena“ 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

1 2019.03 - 
Neringos 

m. 

savivaldyb

A. Eismontė A. Eismontė 



ės 

informacin

ės prieigos 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Konkursas „Ar viską 

žinai apie gripą?“ 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 

2019.02-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

apie gripą 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
2 

2019.02-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

„Rankų higienos diena“ 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.05 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

„Antimikrobinis 

atsparumas. Kas tai?“ 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.11 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

„Pasaulinė supratimo 

apie antibiotikus savaitė“ 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.11 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

Informacinis straipsnis 

Pasaulinei imunizacijos 

Informavimas Neringos m. 

savivaldybės 

1 2019.04 - Neringos 

m. 

A. Eismontė A. Eismontė 



stiprinimas savaitei paminėti gyventojai savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacinis straipsnis 

„Pasaulinė AIDS diena“ 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019.12 - 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Informacijos apie 

vykdomas veiklas 

rengimas ir viešinimas 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

Atitinkamai 

vykdomų 

veiklų 

skaičiui 

2019.01.-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Keletą poveikio 

sričių 

apimančios 

sritys 

 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Įvadinė programos 

,,Širdies ritmu” paskaita 
Informavimas 

40-65 m.  

amžiaus 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

14/7 
2019.01-

2019.12 
- 

Klaipėdos 

m. VSB 
V. Mikutytė 

V. Mikutytė 

D. Surblytė 

A. Agintaitė, 

A. Bocman 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Paskaita „Širdies ir 

kraujagyslių ligų rizikos 

veiksnių valdymas“ 

Informavimas 

40-65 m.  

amžiaus 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

10/1 2019.12 - 
Klaipėdos 

m. VSB 
V. Mikutytė Lektorius 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Lankstinukas „Širdies 

ritmu“ 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 

1/100 
2019.01-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės PSPC ir 

kitos 

informacin

ės prieigos 

V. Mikutytė V. Mikutytė 



Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

 

Lankstinukas 

„Nemokamos 

prevencinės programos“ 

 

 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1/100 

2019.01-

2019.12 
- 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės PSPC ir 

kitos 

informacin

ės prieigos 

V. Mikutytė V. Mikutytė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Straipsnis Pasaulinės 

kovos su vėžiu dienos 

paminėjimui 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 2019-02 _ 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

V. Mikutytė V. Mikutytė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Straipsnis Pasaulinės 

širdies dienos 

paminėjimui 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1  2019.09 _ 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

V. Mikutytė V. Mikutytė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Straipsnis Pasaulinės 

cukrinio diabeto dienos 

paminėjimui 

Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1  2019.11 _ 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

V. Mikutytė V. Mikutytė 

Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimas 

Straipsnis burnos 

profilaktikos tema 
Informavimas 

Neringos m. 

savivaldybės 

gyventojai 
1 

2019.01-

2019.12 
_ 

Neringos 

m. 

savivaldyb

ės 

informacin

ės prieigos 

A. Eismontė A. Eismontė 

Visuomenės sveikatos stebėsena ir projektai 

  Savivaldybės suaugusių Informavimas Neringos sav. 0/0 2019.01. _ Klaipėdos Laura Laura 



 

 

 

 

 

 

Neringos sav. 

gyventojų 

sveikatos 

stebėsena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyventojų 

sveikatos 

stebėsena 

gyventojų gyvensenos 

tyrimo organizavimas ir 

vykdymas 

gyventojai 01 -

2019.05.

31 

m. VSB Kubiliutė Kubiliutė 

Demografinių rodiklių 

rinkimas, apdorojimas ir 

analizė 

Informavimas 
Neringos sav. 

gyventojai 
0/0 

2019.07.

01 – 

2019.08.

01 

 

– Klaipėdos 

m. VSB 

Laura 

Kubiliutė 

Laura 

Kubiliutė 

Socialinę aplinką bei 

sveikatos netolygumus ir 

socialinę atskirtį 

atspindinčių rodiklių 

rinkimas, apdorojimas ir 

analizė 

 

Informavimas 
Neringos sav. 

gyventojai 
0/0 

2019.08.

02 – 

2019.08.

31 

 

– 

Klaipėdos 

m. VSB 

Laura 

Kubiliutė 

Laura 

Kubiliutė 

Fizinę darbo ir 

gyvenamąją aplinką 

atspindinčių rodiklių 

rinkimas, apdorojimas ir 

analizė 

 

Informavimas 

Neringos sav. 

gyventojai ir  

fizinė aplinka 

0/0 

2019.09.

01 – 

2019.09.

30 

 

– 

Klaipėdos 

m. VSB 

Vitalija 

Mikutytė 

Vitalija 

Mikutytė 

Gyventojų gyvensenos ir 

jos kultūrą atspindinčių 

rodiklių rinkimas, 

apdorojimas ir analizė 

 

Informavimas 
Neringos sav. 

gyventojai 
0/0 

2019.10.

01 – 

2019.10.

30 

 

– 
Klaipėdos 

m. VSB 

Vitalija 

Mikutytė 

Vitalija 

Mikutytė 

Sveikatos priežiūros 

kokybiškumą ir 

efektyvumą atspindinčių 

rodiklių rinkimas, 

apdorojimas ir analizė 

Informavimas 

Neringos sav. 

gyventojai, 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigos 

0/0 

2019.11.

01 – 

2019.11.

30 

– 
Klaipėdos 

m. VSB 

Vitalija 

Mikutytė 

Vitalija 

Mikutytė 

Savivaldybės pasirinktų 

prioritetinių sričių 

rodiklių rinkimas, 

apdorojimas ir analizė 

Informavimas 

Neringos sav. 

gyventojai/ 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigos/ fizinė 

aplinka 

0/0 

2019.12.

01 – 

2019.12.

30 

– 
Klaipėdos 

m. VSB 

Laura 

Kubiliutė 

Laura 

Kubiliutė, 

Vitalija 

Mikutytė 



Visuomenės sveikatos 

stebėsenos ataskaitos 

rengimas 

Informavimas 

Neringos sav. 

gyventojai, 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigos, fizinė 

aplinka 

0/1 

2019.12.

01 – 

2019.12.

30 

– 
Klaipėdos 

m. VSB 

Vitalija 

Mikutytė 

Vitalija 

Mikutytė 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos ataskaitos 

rezultatų viešinimas 

Informavimas 
Neringos sav. 

gyventojai 
0/1 

2019.12.

31 – 

2020.01 

– 
Klaipėdos 

m. VSB 

Laura 

Kubiliutė 

Laura 

Kubiliutė 

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos rezultatų 

pristatymas BST 

 

Informavimas 

ir 

konsultavimas 

BST nariai ~15/1 
2019.12-

2020.01 
– 

Neringos 

sav. 

posėdžių 

salė 

Laura 

Kubiliutė 

Laura 

Kubiliutė 

 Mokinių ir vaikų 

sveikatos 

stebėsena 

Akcijos „Kiek sveria 

tavo kuprinė?“ duomenų 

surinkimas, apdorojimas 

ir analizė 

 

Informavimas 
Mokyklinio 

amžiaus vaikai 
0/1 

 

 

2019.09 

 

 

– 
Klaipėdos 

m. VSB 

Laura 

Kubiliutė 

Laura 

Kubiliutė 

Klaipėdos m. VSB – Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 

Klaipėdos apskrities VPK pareigūnai – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai 

SMLPC – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 

ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras   

HI – Higienos institutas 

BST – Bendruomenės sveikatos tarybas 

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija 

 


