
 

 

 

BĮ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO  

 

DIREKTORĖS GUODOS ROPAITĖS-BEIGĖS 

 

2020 M. METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

1.1. Plėtoti sveiką 

gyvenseną ir stiprinti 

mokinių sveikatos 

įgūdžius ugdymo įstaigose 

1.1.1. Teikti visuomenės 

sveikatos priežiūros mobilias 

paslaugas mokyklose 

 

 

1.1.2. Plėsti Sveikatą 

stiprinančių ir aktyvių mokyklų 

tinklus bei gerinti jų veiklą 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Parengti ir įgyvendinti 

mokinių plokščiapėdystės 

prevencijos programą 

mokiniams, ugdomiems pagal 

pradinio ugdymo programas 

1.1.1. Mobilias visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių 

komandų skaičius – ne mažiau 5 

komandų. 

 

1.1.2.1. Naujai Sveikatą stiprinančios ar 

aktyvios mokyklos statusą gavusių 

įstaigų skaičius – ne mažiau 10 

mokyklų. 

 

1.1.2.2. Sveikatą stiprinančios ar 

aktyvios mokyklos programas 

įgyvendinančių ugdymo įstaigų plano 

priemonių vykdymas – ne mažiau 90 

proc. mokyklų.   

 

1.1.3.1. Mokyklų, kuriose įgyvendinta 

mokinių plokščiapėdystės prevencijos 

programa, skaičius – ne mažiau 70 

mokyklų. 

 

2.2. Stiprinti suaugusių 

gyventojų fizinę bei 

psichikos sveikatą 

2.2.1. Skatinti darbingo amžiaus 

žmonių fizinį aktyvumą 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Gerinti darbingo amžiaus 

gyventojų psichikos sveikatą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.1.1. Masinių viešų renginių 

organizavimas – ne mažiau 2 renginiai. 

 

2.2.1.2. Teorinių ir praktinių fizinio 

aktyvumo užsiėmimų skaičius – ne 

mažiau kaip 300 užsiėmimų. 

 

2.2.1.3. Dalyvavusių gyventojų 

skaičius – ne mažiau kaip 2000 asmenų. 

 

2.2.2.1. Masinių viešų renginių 

organizavimas – ne mažiau 1 renginys. 

 

2.2.2.2. Teorinių ir praktinių psichikos 

sveikatos stiprinimui skirtų užsiėmimų 

skaičius – ne mažiau kaip 100 

užsiėmimų. 

 

2.2.2.3. Dalyvavusių gyventojų 

skaičius – ne mažiau kaip 1000 asmenų. 

 



 

 

2.2.3. Tobulinti darbingo 

amžiaus gyventojų sveikos 

mitybos žinias ir įgūdžius 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Skatinti vyresnio amžiaus 

gyventojų fizinį bei socialinį 

aktyvumą 

 

 

 

 

 

2.2.3.1. Masinių viešų renginių 

organizavimas – ne mažiau 2 renginiai. 

 

2.2.3.2. Teorinių ir praktinių sveikos 

mitybos ugdymui skirtų užsiėmimų 

skaičius – ne mažiau kaip 100 

užsiėmimų. 

 

2.2.3.3. Dalyvavusių gyventojų 

skaičius – ne mažiau kaip 1000 asmenų. 

 

2.2.4.1. Sukurtas ir įdiegtas Kurk 

Lietuvai programos projektas 

„Socialinis receptas“. 

 

2.2.4.2. Teikiamų vyresnio amžiaus 

gyventojams paslaugų skaičius – ne 

mažiau 2 veiklų. 

 

2.2.4.3. Dalyvavusių vyresnio amžiaus 

gyventojų veiklose skaičius – ne 

mažiau 1000 gyventojų. 

2.3. Vykdyti aktyvų ir 

pažangų Biuro vykdomų 

veiklų viešinimą 

2.3.1. Nuosekliai ir 

informatyviai vykdyti 

visuomenės sveikatos priežiūros 

ir stiprinimo veiklų viešinimą 

  

 

2.3.1.1. Pranešimų žiniasklaidai apie 

Biuro visuomenės sveikatos priežiūros 

ir stiprinimo veiklas skaičius – ne 

mažiau 10 pranešimų. 

 

2.3.1.2. Reportažų televizijoje ar 

radijuje apie Biuro visuomenės 

sveikatos priežiūros ir stiprinimo 

veiklas skaičius – ne mažiau 10 

reportažų. 

 

2.3.1.3. Tinklalaidžių visuomenės 

sveikatos priežiūros ir stiprinimo 

temomis skaičius – ne mažiau 5 

tinklalaidžių. 

 

2.3.1.4. Socialinių kampanijų sveikatos 

priežiūros ir stiprinimo temomis 

skaičius – ne mažiau 3 socialinių 

kampanijų.  

2.4. Optimizuoti Biuro 

veiklą, efektyviai 

naudojant turimus resursus 

bei užtikrinant aukštą 

paslaugų teikimo kokybę  

2.4.1. Diegti vadybos sistemos 

LEAN  metodus Biuro veikloje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Atnaujinti ir modernizuoti 

Biuro įvaizdį visuomenėje 

 

 

2.4.1.1. Parengtas strateginis Biuro 

veiklos planas pagal X-Matrica metodą.  

 

2.4.1.2. Įdiegtas projektinis valdymas 

pagal Microsoft Agile Kanban 

metodologiją. 

 

2.4.1.3. Taikomos susirinkimų lentos 

pagal LEAN Asaichi, CTQ ir CTB 

metodikas. 

 

2.4.2.1. Sukurtas šiuolaikiškas Biuro 

ženklas ir jo naudojimo stiliaus knyga. 

 



 

 

 

 

 

 

2.4.3. Pritraukti papildomą 

finansavimą visuomenės 

sveikatos priežiūros ir stiprinimo 

paslaugoms įgyvendinti 

 

2.4.2.2. Sukurta informatyvi interneto 

svetainė, užtikrinanti paslaugų 

skaitmenizavimą. 

 

2.4.3.1. Pateiktų projekto paraiškų 

rėmimo fondams ar programoms 

skaičius – ne mažiau 5 paraiškų. 

 

2.4.3.2. Finansuotų ir pradėtų 

įgyvendinti projektų skaičius – ne 

mažiau 1 projektas. 

 


