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Visuomenės sveikatos biurų vykdomos iniciatyvos 

savivaldybėse



Savivaldybių vykdomos visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijos

LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 str.

I. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos (toliau –

deleguota funkcija) (įsigaliojo nuo 2014-01-01):

▪ visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio

mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio,

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (mokinių

visuomenės sveikatos priežiūra)

▪ visuomenės sveikatos stiprinimas

▪ visuomenės sveikatos stebėsena

II. Savarankiškosios funkcijos



Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų plėtra 2006-

2016 m.

2007 - 4 VSB (pilotiniai Šiaulių m., Joniškio r., Klaipėdos r. ir Kėdainių r. 

savivaldybių VSB)

2008 - 27 VSB

2013 - 33 VSB (aptarnaujamos pagal sutartis 57 savivaldybės, išskyrus 

Mažeikių, Visagino ir Raseinių rajonų savivaldybes)

2014 - 39 VSB, įsteigti VSB Mažeikiuose, Elekrėnuose, Raseiniuose, 

Druskininkuose, Naujojoje Akmenėje, Vilkaviškyje

2015 - 42, Jurbarke, Tauragėje, Šiaulių rajone

2016 - 45 Anykščiuose, Kretingoje, Šalčininkuose...



Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų plėtra 2006-

2016 m. (LR SAM duomenys)

Šiuo metu visuomenės 

sveikatos priežiūros 

funkcijas vykdo 45 

savivaldybių VSB (šalies 

gyventojų dalis 

savivaldybėse, kuriose 

įsteigti  VSB - 90 proc., 

pagal bendradarbiavimo 

sutartis su kitomis 

savivaldybėmis – 10 proc. 

šalies gyventojų)



Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų plėtra 2006-

2016 m.
Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB) – tai savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, steigiama savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms 

vykdyti
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Įsteigtų VSB skaičius Savivaldybių, teikiančių VSPP pagal sutartis su kitomis savivaldybėmis, skaičius



VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ VAIDMUO 

LNSS vykdomieji subjektai - valstybės ir savivaldybių asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinės ir viešosios įstaigos LR 

sveikatos sistemos įstatymo 8 str.)

VS priežiūros funkcijų įgyvendinimo plėtra savivaldybėse

ES ir kitų projektų rengimas, įgyvendinimas, administravimas

Vykdytų projektų poveikio vertinimas

Specialistų įdarbinimas ir darbo vietų įrengimas, aprūpinimas

Metodinis vadovavimas

Savivaldybių VSB asociacija – 36 nariai, 5 nuolatinės darbo grupės

Bendradarbiavimo plėtra -,,Sveikata visose politikose” (SAM, ŠMM, 

VRM, ŽŪM, HI, SMLPC, ULAC, VPSC, NVSC, NVO ir kt.)

Kvalifikacijos kėlimas (ES lėšos, SVSBA, VSB)

Vadovų, specialistų universalios kompetencijos



VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ VAIDMUO

ugdomasis, švietėjiškas – teminiai mokymai, pranešimai

organizacinis – kitų sektorių įtraukimas, bendradarbiavimas, 

bendradarbiavimo sutartys, programų/projektų/priemonių įgyvendinimas

koordinacinis – sveikatos priežiūros mokyklose ir ikimokyklinėse 

ugdymo įstaigose koordinavimas, sveikatinimo veiklų iniciavimas 

bendruomenėse

metodinis – metodinė pagalba, metodinių rekomendacijų taikymas 

praktikoje, dalyvavimas rengiant metodines rekomendacijas, veikla 

tikslinėse darbo grupėse

konsultacinis – individualus, teminis, tikslinis

informacinis – viešinimas spaudoje, TV, internete, socialiniuose 

tinklapiuose, informacinė dalomoji medžiaga

strateginis – dalyvaujama rengiant savivaldybės strateginius teisės 

aktus, programas, nustatant visuomenės sveikatos priežiūros prioritetus 

ir kt.



SVSBA VAIDMUO

• 2012 m. ULAC ir SVSBA mokymai ,,Šeimos planavimo ir lytiškumo 
ugdymo programos įgyvendinimas mokykloje“ (102 dalyviai), išleisti 
mokomieji DVD

• 2014 m. ULAC ir SVSBA mokymai ,,Užkrečiamųjų ligų aktualijos 

savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams“ Vilniuje ir 

Klaipėdoje (252 dalyviai)

• Kasmetiniai žurnalistų konkursai (SVSBA partneris)

• 2015-09-23 protų mūšis -turas apie sveikatą ,,Ko nežino Kazys“ 4-

asis sezonas - žaidimai vyko 7 Lietuvos (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 

Šiauliai, Panevėžys, Alytus ir Kėdainiai) ir dviejuose užsienio 

miestuose (Kopenhaga ir Helsinkis) - iš viso žaidė 19 divizionų  

skirtinguose miestuose (SVSBA parengė turui klausimus, įsteigė 

prizus turo laimėtojams)



Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių 

skaičius 2015 m. (proc.) - 4231
(šaltinis F-41-1 Sveikata SMLPC)



Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių 

dalyvių skaičius 2015 m.(proc.) – 180 751
(šaltinis F-41-1 Sveikata SMLPC)



Gruodžio 1-oji – Pasaulinė AIDS diena. Flaschmobas 

„Užteks tylėt!“  

VSB prisijungė prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro (ULAC) socialinės kampanijos „Užteks tylėt” 

ir organizavo flashmob akcijas, kurių tikslas 

nutraukti tylą, kaustančią ŽIV/AIDS problemas 

mūsų visuomenėje. Parengta ir dalinta informacija, 

kur galima nemokamai pasitikrinti – atlikti ŽIV 

tyrimą.

SVARBIAUSIŲ RENGINIŲ APŽVALGA



SVARBIAUSIŲ RENGINIŲ APŽVALGA

Pasaulinės AIDS dienos protmūšiai „AIDS: geriau žinoti“

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kviečia paminėti 

Pasaulinės AIDS dienos išvakarėse prisijungiant prie protmūšio: 

„AIDS: geriau žinoti“. 

VSB organizavo ir pravedė renginius: bendruomenėms, 

mokiniams, universitetų ir kolegijų studentams.

Akcijos įgyvendintos miestų viešosiose erdvėse, pėsčiųjų 

Bulvaruose, jaunimo susitelkimo vietose. 



SVARBIAUSIŲ RENGINIŲ APŽVALGA

Nuolat vykdoma informacijos sklaida

• VSB specialistai nuolat rengia ir platina tikslinių gyventojų grupių 

poreikius atitinkančią informacinę medžiagą apie ŽIV/AIDS ir 

lytiškai plintančias infekcijas.

• Rengiami ir atnaujinami lankstinukai, pranešimai spaudai, skrajutės, 

stendai,  informacija visuomenės informavimo priemonėms.

• Informacijos sklaida miestų ir rajonų laikraščiuose, televizijose, 

radijo stotyje „RS2“, internetiniuose portaluose, nuolat informacija 

talpinama VSB interneto svetainėse ir facebook paskyrose.

• Organizuojamos filmų peržiūros, paskaitos-diskusijos įvairaus 

amžiaus gyventojų grupėms, jaunimui.

• Kilnojami informaciniai stendai „Galimybė nemokamai 

išsitirti dėl ŽIV“.....



Šiaulių miesto savivaldybės VSB



Utenos rajono savivaldybės 

VSB 



Kauno miesto savivaldybės VSB



Kėdainių rajono savivaldybės VSB



Kas yra ŽIV/AIDS prevencijos pradininkas Lietuvoje?

1. Andrius Mamontovas

2. Arūnas Valinskas

3. Saulius Čaplinskas

4. Juozas Statkevičius

13 klausimas10 klausimas 



Dėkoju už dėmesį

www.svsba.lt
info@svsba.lt

http://www.svsba.lt/

