
Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybinių (valstybės perduotų 

savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo priežiūros komisijos 2019                                                        

protokolo  Nr.                        nutarimu  Nr.1.

Marijampolės sav.

2019-10-02 D3-1092

Pusmečio Metinės

1 3 4 6 7 9

1.1.1. Asmenų, baigusių 

programą, skaičius (proc.) 

I-IV ket. 80 proc. 80 proc. LR administracinių nusižengimų kodekso nuostatos numato, kad teismo ar ne teismo tvarka administracinio 

nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už LR administracinių nusižengimų kodekso 71, 73, 74, 

80, 346, 481, 484, 485 ir 487 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus gali skirti 

administracinio poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, 

ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros programose, jei asmuo sutinka. LRV 2017 m. rugsėjo 13 d. 

nutarimu Nr. 743 „Dėl Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios 

intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino 

Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos 

priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja alkoholizmo ir narkomanijos 

prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros programų (kursų) vykdymą ir apmokėjimą 

asmenims. Taip sudaryta galimybė asmenims, už išvardytuose straipsniuose numatytus administracinius 

nusižengimus, pasirinkti dalyvavimą prevencinėse programose arba kreiptis dėl asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų suteikimo. LR SAM ir LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d įsakymu Nr. V-60/V-39 

„Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Ankstyvosios 

intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas. 2018 m. LR SAM  išleido Narkotikų, tabako ir alkoholio 

kontrolės departamento parengtas metodines rekomendacijas ankstyvosios intervencijos programai vykdyti.

1.2.1. Suteiktų 

priklausomybės konsultanto 

paslaugų skaičius

II-IV ket. 26 80 Siekiamybė valstybės lymeniu - priklausomybės konsultantų paslaugų prieinamumas savivaldybėje (proc.) - 70 

proc.                                                                                                                                            Veikla 

įgyvendinama vadovaujantis:                                                                                                                     1. 

LR SAM 2018-09-07 įsakymu  Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai 

alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;                                                                                                  

2 .LR SAM 2018-09-07 įsakymu Nr. V-990 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai 

alkoholį vartojantiems asmenims teikimo neformaliojo mokymo programų derinimo ir priklausomybės 

konsultavimo paslaugas norinčių teikti asmenų išklausytų kitų mokymų atitikties apraše nustatytiems mokymo 

programų reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

SAM, 

Respublikinis 

priklausomybės 

ligų centras

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymui

LR sveikatos 

apsaugos 

ministerija (toliau- 

SAM), Narkotikų, 

tabako ir akoholio 

kontrolės 

departamentas, 

Valstybinis 

psichikos 

sveikatos centras

1.2. Priklausomybių 

konsultantų paslaugų teikimo 

savivaldybėse organizavimas*

 Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2019 m. veiklos prioritetų vertinimo kriterijų reikšmių (pusmečio / metų) planas

1.1. Ankstyvosios 

intervencijos, skirtos 

nereguliariai vartojantiems 

psichoaktyviąsias medžiagas ar 

eksperimentuojantiems jomis 

jaunuoliams, vykdymas 

I PRIORITETAS. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas

Koordinuojantii

nstitucija

Vertinimo kriterijų 

planuojamos reikšmės

8

LR SAM strateginio veiklos 

plano priemonės 

pavadinimas / visuomenės 

sveikatos priežiūros 

funkcijos pavadinimas

Veiklos kryptys Veiklos vertinimo 

kriterijai

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

įgyvendinimo 

terminas

2

1.Užtikrinti savižudybių 

prevencijos prioritetų 

nustatymą ilgojo ir trumpojo 

laikotarpių savižudybių 

prevencijos priemonių ir joms 

įgyvendinti reikiamo 

finansavimo planavimą (LRV 

prioritetas)  (01-01-05) / 

funkcija – visuomenės 

sveikatos stiprinimas



Pusmečio Metinės

1 3 4 6 7 9

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymuiKoordinuojantii

nstitucija

Vertinimo kriterijų 

planuojamos reikšmės

8

LR SAM strateginio veiklos 

plano priemonės 

pavadinimas / visuomenės 

sveikatos priežiūros 

funkcijos pavadinimas

Veiklos kryptys Veiklos vertinimo 

kriterijai

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

įgyvendinimo 

terminas

2

1.2.2. Asmenų, gavusių 

priklausomybių 

konsultavimo paslaugas, 

skaičius 

II-IV ket. 13 40

1.3.1. Įmonių kuriose 

įvykdyti psichikos sveikatos 

stiprinimui skirti mokymai,  

skaičius (vnt.)

2

1.3.2. Dalyvavusių 

darbuotojų psichikos 

sveikatos stiprinimo 

mokymuose skaičius (vnt.)

35

1.3.3. Darbuotojų, 

dalyvavusių mokymuose, 

žinių psichikos sveikatos 

srityje gerėjimas (proc.)

10 proc.

1.4.1. Mokyklų, kuriose 

įgyvendinta priemonė, dalis 

(proc.)

III-IV ket. 6 proc. LR SAM Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos skyrius iki š. m. kovo 31 d. parengia 

Mokyklos bendruomenės gebėjimų  psichikos sveikatos srityje stiprinimo tvarkos aprašą.  SVSB veiklą 

pradeda įgyvendinti nuo š.m. rugsėjo 1 d.

1.4.2. Veiklos dalyvių, 

kurie teigiamai vertino 

vykdytas veiklas, dalis 

(proc.)  

90 proc.

1.4.3. Parengtų 

rekomendacijų, skirtų 

spręsti aktualias psichikos 

sveikatos problemas 

mokyklose, skaičius (vnt.)

5 vnt.

1.1.1. Mokyklų, 

įgyvendinusių 

rekomendacijas / priemones 

dėl „švediško stalo“ 

diegimo, mažinant maisto 

švaistymą, dalis (proc.)

II-IV ket. Nurodoma 

parengus 

rekomendaci

jas

11 proc. SMLPC parengia ir iki  š.m. kovo 31 d. suderina su SAM rekomendacijas dėl "švediško stalo" ir maisto 

švaistymo mažinimo priemonių įgyvendinimo. SVSB veiklą pradeda įgyvendinti nuo š.m. balandžio 1 d.

1.2.1. Naujai įsijungusių į 

Sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklą mokyklų 

skaičius (vnt.) 

0 1

1. Plėtoti sveiką gyvenseną ir 

stiprinti mokinių sveikatos 

įgūdžius ugdymo įstaigose (01-

01-04) / funkcija - mokinių 

visuomenės sveikatos priežiūra

HI iki š. m. vasario 28 d. parengia Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos 

aprašą. SVSB veiklą pradeda įgyvendinti nuo š.m. balandžio 1 d.

Higienos institutas 

(toliau -HI)

II-IV ket.

SAM, 

Respublikinis 

priklausomybės 

ligų centras

I-IV ket. SMLPC

Sveikatos 

mokymų ir ligų 

prevencijos 

centras (toliau -

SMLPC)

II PRIORITETAS. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas

1.3. Psichikos sveikatos 

kompetencijų didinimas įmonių 

darbuotojams

1.2. Sveikatą stiprinančių 

mokyklų plėtra /  priemonės 

"Aktyvi mokykla" 

įgyvendinančių mokyklų plėtra

1.1. Sveikos mitybos 

organizavimo tobulinimas ir 

maisto švaistymo mažinimas 

Nurodoma 

patvirtinus 

aprašą.

SAM1.4. Mokyklų bendruomenės 

gebėjimų psichikos sveikatos 

srityje stiprinimas - mokymų / 

supervizijų organizavimas 

mokyklos bendruomenių 

komandoms

Nurodoma 

patvirtinus 

aprašą



Pusmečio Metinės

1 3 4 6 7 9

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymuiKoordinuojantii

nstitucija

Vertinimo kriterijų 

planuojamos reikšmės

8

LR SAM strateginio veiklos 

plano priemonės 

pavadinimas / visuomenės 

sveikatos priežiūros 

funkcijos pavadinimas

Veiklos kryptys Veiklos vertinimo 

kriterijai

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

įgyvendinimo 

terminas

2

1.2.2. Sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinkle 

dalyvaujančių mokyklų 

skaičius (vnt.) / (proc.)

5 vnt./14 

proc.

6 vnt./17 

proc.

1.2.3. Įgyvendinusių 

priemonę "Aktyvi mokykla" 

mokyklų skaičius (vnt.) 

III-IVketv. Nurodoma 

parengus 

aprašą

1 LR SAM  Visuomenės sveikatos stiprinimo skyrius parengia ir iki š.m. gegužės 1 d.  Sveikatos apsaugos 

ministras patvirtina  įsakymą  "Dėl  "Aktyvi mokykla" tvarkos aprašo patrvirtinimo". Šis tvarkos aprašas, tai 

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo tvarkos aprašo dalis. SVSB veiklą pradeda įgyvendinti nuo š.m. rugsėjo 

1 d.

1.3.1. Mokinių, dalyvavusių 

grupiniuose užsiėmimuose, 

skaičius (vnt.)

3610 7167

1.3.2. Gimnazijų 1-4 klasės 

mokinių, dalyvavusių 

grupiniuose užsiėmimuose, 

žinių gerėjimas (proc.)

10 10

2.1.1. Sveikos mitybos 

grupinių užsiėmimų skaičius 

(vnt.)

7 27

2.1.2. Bendras sveikos 

mitybos grupiniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių 

asmenų  skaičius (vnt.)

281 911

2.1.3.Gyventojų sveikos 

mitybos žinių gerėjimas 

(proc.)

10 10

2.2.1. Organizuotų sveikos 

mitybos ir sveiko maisto 

gaminimo mokymų tikslinei 

 pedagogų grupei skaičius 

(vnt.) / dalyvavusių 

mokymuose pedagogų 

skaičius (vnt.), / ugdymo 

įstaigų  dalis (proc.)

1. Plėtoti sveiką gyvenseną ir 

stiprinti mokinių sveikatos 

įgūdžius ugdymo įstaigose (01-

01-04) / funkcija - mokinių 

visuomenės sveikatos priežiūra

2. Stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius bendruomenėse bei 

vykdyti visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse (01-

01-07) / funkcija – visuomenės 

sveikatos stiprinimas

SMLPC parengia ir patvirtina Tvarkos aprašą tikslinėms grupėms sveikos mitybos ir sveiko maisto gaminimo 

mokymų organizavimo temomis iki š. m. birželio 30 d. ir apmoko specialistus jį įgyvendinti š.m. iki rugsėjo 1 

d.                                                                                                                    Pažymėtina, kad ES 

struktūrinių fondų lėšomis mokymai organizuojami 23 savivaldybėse: 1. Alytaus r; 2. Lazdijų r.; 3. Varėnos 

r.; 4. Raseinių r.; 5. Kalvarijos; 6. Kazlų Rūdos; 7. Šakių r.; 8. Vilkaviškio r.; 9. Pasvalio r.; 10. Rokiškio r.; 

11. Akmenės r.; 12. Joniškio r.; 13. Pakruojo r.; 14. Radviliškio r.; 15. Jurbarko r.; 16. Pagėgių; 17. Anykščių 

r.; 18. Molėtų r.; 19. Zarasų r.; 20. Šalčininkų r.; 21. Švenčionių r. ; 22. Trakų r.; 23. Ukmergės r. 

Veikla  įgyvendinama vadovaujantis HI interneto puslapyje paskelbta medžiaga: http://hi.lt/lt/visuomenes-

supratimo-apie-antibiotikus-didinimas.html

http://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Tinkamas_antibiotiku_vartojimas_.pdf

I-IV ket. HI1.3.Supratimo apie 

mikroorganizmų atsparumą 

antimikrobinėms medžiagoms 

didinimas

Veikla įgyvendinama vadovaujantis sveikos mitybos ir daržovių vartojimo skatinimo rekomendacijomis 

parengtomis SMLPC:                                                                                                                 1. sveikos 

mitybos rekomendacijos: https://bit.ly/2CX91EM;                                                                              2. 

daržovių vartojimo skatinimo rekomendacijos:  https://bit.ly/2RDc4Kp. 

Nurodoma 

patvirtinus 

aprašą

0 SMLPCIII-IV ket.

SMLPC

2.2. Sveikos mitybos  ir sveiko 

maisto gaminimo mokymų 

organizavimas tikslinėms 

grupėms *

2.1. Gyventojų sveikos mitybos 

įgūdžių formavimas, daržovių 

vartojimo skatinimas

I-IV ketv.

I-IV ket. SMLPC

SAM, SMLPC

1.2. Sveikatą stiprinančių 

mokyklų plėtra /  priemonės 

"Aktyvi mokykla" 

įgyvendinančių mokyklų plėtra



Pusmečio Metinės

1 3 4 6 7 9

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymuiKoordinuojantii

nstitucija

Vertinimo kriterijų 

planuojamos reikšmės

8

LR SAM strateginio veiklos 

plano priemonės 

pavadinimas / visuomenės 

sveikatos priežiūros 

funkcijos pavadinimas

Veiklos kryptys Veiklos vertinimo 

kriterijai

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

įgyvendinimo 

terminas

2

2.2.2. Organizuotų sveikos 

mitybos ir sveiko maisto 

gaminimo mokymų mokinių 

tėvams skaičius (vnt.) / 

dalyvavusių mokymuose  

tėvų skaičius (vnt.),/ 

ugdymo įstaigų, kuriose 

vyko mokymai,  dalis 

(proc.)

2.2.3. Organizuotų sveikos 

mitybos mokymų virėjams 

ugdymo įstaigose skaičius 

(vnt.) / dalyvavusių 

mokymuose virėjų skaičius 

(vnt.), / ugdymo įstaigų 

dalis (proc.) 

0

2.3.1.Grupiniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių 

asmenų  skaičius (vnt.)

5574 11474

2.3.2.Reguliarių praktinių 

grupinių užsiėmimų 

 skaičius (vnt.)

425 974

2.3.3.Gyventojų fizinio 

aktyvumo žinių gerėjimas 

(proc.)

10 10

2.4.1. Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų, 

kurios siuntė asmenis į 

sveikatos stiprinimo 

programą, skaičius (vnt.) / 

dalis (proc.)

2 10

2.4.2. Asmenų, šeimos 

gydytojų nukreiptų 

dalyvauti sveikatos 

stiprinimo programoje, 

skaičius (vnt.)

2 10

2.4.3. Asmenų, baigusių 

sveikatos stiprinimo 

programą, skaičius (vnt.)

20 40

2.4.4. Asmenų, 

 savanoriškai dalyvavusių 

be gydytojo siuntimo 

sveikatos stiprinimo 

programoje, skaičius (vnt.)

18 30

2. Stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius bendruomenėse bei 

vykdyti visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse (01-

01-07) / funkcija – visuomenės 

sveikatos stiprinimas

SMLPC parengia ir patvirtina Tvarkos aprašą tikslinėms grupėms sveikos mitybos ir sveiko maisto gaminimo 

mokymų organizavimo temomis iki š. m. birželio 30 d. ir apmoko specialistus jį įgyvendinti š.m. iki rugsėjo 1 

d.                                                                                                                    Pažymėtina, kad ES 

struktūrinių fondų lėšomis mokymai organizuojami 23 savivaldybėse: 1. Alytaus r; 2. Lazdijų r.; 3. Varėnos 

r.; 4. Raseinių r.; 5. Kalvarijos; 6. Kazlų Rūdos; 7. Šakių r.; 8. Vilkaviškio r.; 9. Pasvalio r.; 10. Rokiškio r.; 

11. Akmenės r.; 12. Joniškio r.; 13. Pakruojo r.; 14. Radviliškio r.; 15. Jurbarko r.; 16. Pagėgių; 17. Anykščių 

r.; 18. Molėtų r.; 19. Zarasų r.; 20. Šalčininkų r.; 21. Švenčionių r. ; 22. Trakų r.; 23. Ukmergės r. 

Nurodoma 

patvirtinus 

aprašą

0 SMLPCIII-IV ket.2.2. Sveikos mitybos  ir sveiko 

maisto gaminimo mokymų 

organizavimas tikslinėms 

grupėms *

I-IV ketv.

SMLPC Veikla įgyvendinama vadovaujantis LR SAM 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 "Dėl širdies ir 

kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

SMLPC

2.4. Širdies ir kraujagyslių ligų 

ir cukrinio diabeto rizikos 

grupių asmenų sveikatos 

stiprinimas

2.3. Gyventojų  fizinio 

aktyvumo skatinimas

I-IV ketv.



Pusmečio Metinės

1 3 4 6 7 9

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymuiKoordinuojantii

nstitucija

Vertinimo kriterijų 

planuojamos reikšmės

8

LR SAM strateginio veiklos 

plano priemonės 

pavadinimas / visuomenės 

sveikatos priežiūros 

funkcijos pavadinimas

Veiklos kryptys Veiklos vertinimo 

kriterijai

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

įgyvendinimo 

terminas

2

2.5.1. Asmenų, dalyvavusių 

grupiniuose užsiėmimuose, 

skaičius (vnt.) (išskyrius 

mokinius, nurodytus 2.6.2 

p.)

45 75

2.5.2. Asmenų, dalyvavusių 

grupiniuose užsiėmimuose, 

žinių gerėjimas (proc.)

I-IV ketv. 0 10 proc. Veikla įgyvendinama vadovaujantis HI interneto puslapyje paskelbta medžiaga: http://hi.lt/lt/visuomenes-

supratimo-apie-antibiotikus-didinimas.html

http://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Tinkamas_antibiotiku_vartojimas_.pdf

2.6.1. Mokinių, dalyvavusių 

burnos higienos grupiniuose 

užsiėmimuose, skaičius 

(vnt.) 

I-IV ket. 918 2203

2.6.2.  Asmenų, dalyvavusių 

burnos higienos grupiniuose 

užsiėmimuose, skaičius 

(vnt.). (Išskyrus tikslinę 

grupę -  mokinius, 

nurodytą 2.6.1 p .) 

I-IV ket. 140 275

3. Stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius bendruomenėse bei 

vykdyti visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse (01-

01-07) / funkcija – visuomenės 

sveikatos stebėsena

3.1.1. Tyrimo duomenų 

pateikimas SMLPC (proc.)

III-IV ket. 0 1 SMLPC  parengia ir patvirtina  Lietuvos suaugusių gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir fizinio aktyvumo 

įpročių tyrimo atilikimo metodiką ir apmoko ją taikyti specialistus iki š.m. birželio 30 d.

1. Plėtoti sveiką gyvenseną ir 

stiprinti mokinių sveikatos 

įgūdžius ugdymo įstaigose (01-

01-04) / funkcija - mokinių 

visuomenės sveikatos priežiūra

1.1.1. Apmokytų 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro specialistų 

skaičius (vnt.) /  (proc.)

I-IV ketv. 0 21 vnt./100 

proc.

Mokymai vykdomi pagal suderintas programas teisės aktų nustatyta tvarka 

2. Stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius bendruomenėse bei 

vykdyti visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse (01-

01-07) / funkcija – visuomenės 

sveikatos stiprinimas

2.1.1. Apmokytų 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro darbuotojų  

skaičius (vnt.) /  (proc.)

I-IV ketv. 0 10 vnt./100 

proc.

Mokymai vykdomi pagal suderintas programas teisės aktų nustatyta tvarka 

HI

2.5.Supratimo apie 

mikroorganizmų atsparumą 

antimikrobinėms medžiagoms 

didinimas

IV PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų veiklos viešinimas

2.6. Burnos higienos 

užsiėmimų organizavimas 

tikslinėse grupėse

SMLPC

2.1. Savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro darbuotojų, 

 kvalifikacijos kėlimas

SMLPC

III PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

1.1.Visuomenės sveikatos 

specialistų, dirbančių 

mokykloje, kvalifikacijos 

kėlimas

SMLPC

3.1. Lietuvos suaugusių 

gyventojų faktinės mitybos, 

mitybos ir fizinio aktyvumo 

įpročių tyrimas



Pusmečio Metinės

1 3 4 6 7 9

Teisės aktai ir rekomendacijos veiklos vykdymuiKoordinuojantii

nstitucija

Vertinimo kriterijų 

planuojamos reikšmės

8

LR SAM strateginio veiklos 

plano priemonės 

pavadinimas / visuomenės 

sveikatos priežiūros 

funkcijos pavadinimas

Veiklos kryptys Veiklos vertinimo 

kriterijai

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

veiklos 

įgyvendinimo 

terminas

2

1. Plėtoti sveiką gyvenseną ir 

stiprinti mokinių sveikatos 

įgūdžius ugdymo įstaigose (01-

01-04) / funkcija - mokinių 

visuomenės sveikatos priežiūra

1.1.1. Informavimo veiksmų 

 skaičius** (vnt.)

I-IV ket. 65 100

2. Stiprinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius bendruomenėse bei 

vykdyti visuomenės sveikatos 

stebėseną savivaldybėse (01-

01-07) / funkcija – visuomenės 

sveikatos stiprinimas

2.1.1. Informavimo veiksmų 

 skaičius** (vnt.)

I-V ketv. 543 1087

*Priemonės įgyvendinamos savivaldybėse, kuriose ši veikla nefinansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis; Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

1.1. Savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro mokinių 

visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos viešinimas

**Informavimo veiksmas, tai žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija (interviu, pasisakymas televizijos ir radijo laidose, straipsnis, paskaita, pranešimas, stendas, atmintinė ir kt. leidiniai), skirta plačiajai visuomenei ar tikslinei gyventojų grupei, pateikiama seminarų, 

konferencijų, susirinkimų, pamokų metu, transliuojama per televiziją ar radiją, išleidžiama atskiru leidiniu, publikuojama periodinėje spaudoje ar internete. 

2.1. Savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro visuomenės 

sveikatos stiprinimo veiklos 

viešinimas


