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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO  
 

DIREKTORĖS VIKTORIJOS ARLAUSKIENĖS 
 

2019 METŲ UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos 

užduotys yra įvykdytos) 

1.Užtikrinti kokybišką Biuro 

veiklą 

 

Užtikrinti projekto pagal 

priemonę Nr. 08.4.2-

ESFA-R-630 „Sveikos 

gyvensenos skatinimas 

regioniniu lygiu“ 

numatytų veiklų 

įgyvendinimą 

 

 

Tinkamai įvykdytos 

projekto pagal priemonę Nr. 

08.4.2-ESFA-R-630 

„Sveikos gyvensenos 

skatinimas regioniniu lygiu“ 

veiklos, pasiektas fizinis 

rodiklis 2019 m. – 557 

dalyvavę asmenys. 

Inicijuoti ir/ ar 

organizuoti    

sveikatinimo projektų 

paraiškų parengimai ir/ar 

įgyvendinimas 

Įgyvendinti 6 sveikatinimo 

veiklos programas:  

• Fizinio aktyvumo 

programa – mankštos; 

• Fizinio aktyvumo 

programa – vaikų 

plaukimo mokyklėlė; 

• Asmens higienos įgūdžių 

ugdymo ir stiprinimo bei 

sveikatos saugos 

programa; 

• Burnos higienos įgūdžių 

stiprinimo Kretingos 

rajono ugdymo įstaigose 

programa. 

• Streso ir nerimo valdymo 

mokymų jaunoms 

šeimoms programa; 

• Mokymų ciklo būsimiems 

tėvams programa. 



Organizuotas darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas. 

 

50 proc. darbuotojų, kėlusių 

kvalifikaciją (ne mažiau 6 

ak. val. vienam kvalifikaciją 

kėlusiam darbuotojui). 

Laiku ir tinkamai pateikti 

įstaigos planavimo, 

informaciniai ir 

ataskaitiniai dokumentai 

Negauta nusiskundimų dėl 

dokumentų pateikimo 

terminų ir/ar tinkamumo 

 

2. Užtikrinti tinkamą valstybės 

deleguotų visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų vykdymą 

Įvykdytos suplanuotos 

Kretingos rajono 

savivaldybės valstybinių 

(valstybės perduotų 

savivaldybėms) 

visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo priemonės  

Vertinimo kriterijų 

įvykdymas – 100 proc.  

Skirtos dotacijos 

panaudojimas – 100 proc. 

3. Organizuoti ir įgyvendinti 

prevencines programas 

Inicijuoti ir/ ar 

organizuoti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą dėl 

prevencinių programų 

įgyvendinimo    

• Paruoštas „Ankstyvosios 

intervencijos programos 

vykdymo Kretingos 

rajono savivaldybėje“ 

tvarkos aprašas; 

• Organizuojamos ir 

vykdomos „Ankstyvosios 

intervencijos programos“ 

veiklos; 

• Organizuojamos ir 

vykdomos programos 

„Širdies ir kraujagyslių 

ligų ir cukrinio diabeto 

rizikos grupių asmenų 

sveikatos stiprinimas“ 

veiklos 

 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS 

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 

 

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šioms užduotims neįvykdyti? 

1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.). 

2. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas. 

3. Nepakankamas finansavimas iš savivaldybės ir/ar valstybės biudžeto funkcijoms vykdyti. 

4. Teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų pakeitimas. 

 
 

___________________________ 
 

 


