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Administracija
Skyrių vedėjai

VS stiprinimo specialistai
VS priežiūros specialistai

VS stebėsenos specialistai
Bendrųjų reikalų specialistai

Buhalteriai

Patvirtinta etatų Užimta etatų

01  •  Apie mus 2019

Stiprinome vilniečių sveikatą, vykdydami fizinį aktyvumą, ligų prevenciją, sveiką 
mitybą bei gerą psichikos sveikatos skatinančias veiklas.
 

Rūpinomės sveikata mokyklose ir darželiuose – ne tik teoriškai, bet ir praktiškai 
kasdien veikdami išvien su ugdymo įstaigų bendruomenėmis. 
 

Stebėjome sveikatą Vilniuje – analizavome vilniečių sveikatos raštingumą ir būklę, 
kad galėtume pasiūlyti naujų paslaugų ir pagerintume gyvenimo kokybę.

Patvirtintų ir užimtų pareigybių skaičius

Type somethingUžimtų etatų struktūra

Administracija

Skyrių vedėjai

VS stiprinimo specialistai

VS stebėsenos
specialistai

VS priežiūros specialistai

Bendrųjų reikalų
specialistai

Buhalteriai
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02  •  Asignavimai 
ir jų panaudojimas
 

2019 m. biudžetas

Visuomenės
sveikatos
priežiūra

Visuomenės
sveikatos

stiprinimas ir
stebėsena

Valstybės
savižudybių
prevencijos
priemonės

Savivaldybės
savižudybių
prevencijos
priemonės

Vilniaus rajono
sveikatos

programos
priemonės

Biuro
Išlaikymas

0 1000 2000 3000 4000

3417.9

815.4

264.4
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Valstybės biudžeto skiriamos lėšos
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2018 2019 2020

Vilniaus miestas Vilniaus rajonas

Lėšų panaudojimas

Panaudota 85.86% Nepanaudota 14.14%

Biurui skirtų asignavimų iš valstybės biudžeto 2019 metais padidėjo dvigubai - 
dėl šios priežasties pakeltas darbuotojų darbo užmokestis ir pradėtos teikti 
naujos, Vilniaus miesto ir rajono gyventojų sveikatos stiprinimo poreikius 
atliepiančios paslaugos.
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03  •  Visuomenės sveikatos 
priežiūra ugdymo įstaigose

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos

Vilniaus miesto ikimokyklinio
ugdymo įstaigos 3117 78593 1202

Vilniaus rajono ikimokyklinio
ugdymo įstaigos 355 7649 58

Vilniaus miesto bendrojo
ugdymo mokyklos 6749 199284 964

Vilniaus rajono bendrojo
ugdymo mokyklos 1786 45873 194

Renginių
skaičius

Dalyvių
skaičius

Informacinių pranešimų/
stendų skaičius

Dažniausiai vykdytos sveikatos ugdymo veiklos pagal temas

Sveika mityba Fizinis aktyvumas Užkrečiamųjų ligų
prevencija

Burnos higiena Traumų ir nelaimingų
atsitikimų prevencija

Sveika gyvensena

629 570 712 658
438 355

797 807

1411

677 875
1389

Darželiai Mokyklos

2019 metais Vilniaus miesto ir rajono 475 ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei 
bendrojo ugdymo mokyklose vykdydami skirtingas sveikatos ugdymo veiklas 
pasiekėme daugiau nei 300 000 ikimokyklinio amžiaus vaikų, mokinių ir jų tėvų. 
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04  •  Visuomenės 
sveikatos stiprinimas ir 
stebėsena

2019 metais įgyvendinant psichikos sveikatos stiprinimo veiklas naujai pradėtos 
teikti priklausomybės konsultavimo, įmonių psichikos sveikatos kompetencijų 
didinimo, mokyklų bendruomenių gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimo 
paslaugos, daug dėmesio skirta Ankstyvosios intervencijos programos plėtrai, 
tęsiami savižudybių prevencijos ir intervencijos mokymai.

Psichikos sveikata Savižudybių 
prevencija ir 
intervencija
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mokymų skaičius

dalyvių skaičius

Mokymų dalyviai pagal statusą

gydytojai 33
slaygytojai, padėjėjai 204

kiti 446

pedagogai 365

psichologai 96

mokiniai, studentai 244
socialiniai darbuotojai, padėjėjai 168

Priklausomybės konsultantų
paslaugų  
382 asmenų, 982 valandų
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Gebėjimų psichikos
sveikatos srityje
stiprinimas (32 val.)  
120 mokyklos darbuotojų,
40 parengtų
rekomendacijų

AI programą
baigusių jaunuolių  
90 procentų
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2019 metais organizuojant ligų prevencijos veiklas daugiausia dėmesio skirta 5-
8 metų vaikų burnos higienos mokymams, 9-10 klasių mokinių supratimui apie 
tikslingą antibiotikų vartojimą. Mažųjų vilniečių tėveliai itin aktyviai dalyvavo 
sveiko maisto gaminimo mokymuose, sėkmingai vykdyta širdies ir kraujagyslių 
ligų (ŠKL) ir cukrinio diabeto (CD) prevencijos programa.

Ligų prevencija ŠKL ir CD prevencijos 
programos dalyviai

šeimos
gydytojų
nukrepti

asmenys

savanoriška
i dalyvavę
asmenys

164

115

Tėvai 798

Virėjai 218
Technologijų mo

Kiti 445

04  •  Visuomenės sveikatos 
stiprinimas ir stebėsena

Sveikos mitybos mokymų 
dalyviai

Mokymų sritis Dalyvių skaičius

ŠKL ir CD rizikos
grupių asmenų
sveikatos
stiprinimas

340

Sveikos mityba
 ir sveiko maisto
gaminimas

1511

Supratimo apie
mikroorganizmų
atsparumą
antimikrobinėms
medžiagoms
didinimas

2931

Burnos higiena 40810
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Skatinant gyventojų fizinį aktyvumą 2019 metais grupiniai užsiėmimai organizuoti 
tiek darbingo amžiaus žmonėms, tiek senjorams. Jų turinys orientuotas į 
traumatizmo, nugaros skausmų, ligų prevenciją. Itin aktyviai vykdyta Sveikatą 
stiprinančių mokyklų plėtra, pradėtas kurti Aktyvių mokyklų tinklas.

Fizinio aktyvumo užsiėmimai            
darbingo amžiaus žmonėms

Sveikatą stiprinančių ir Aktyvių mokyklų tinklas

Sveikatą stiprinančios mokyklos Aktyvios mokyklos

Užsiėmimų
skaičius

Dalyvių
skaičius

527

208

13379

700

Sveikatos stiprinimo veikla

ES projektas

04  •  Visuomenės sveikatos 
stiprinimas ir stebėsena

Fizinio aktyvumo užsiėmimai 
senjorams

Užsiėmimų
skaičius

Dalyvių
skaičius

114

459

2383

3093

Vilniaus miestas

Vilniaus rajonas
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