
 
 

           PATVIRTINTA 

           Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

           2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-98 

           priedas 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016  METŲ ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĘ 

 

Informacija apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę pateikiama Pasvalio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 m. ataskaitoje, patvirtintoje Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 „Dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo“ (pridedama). 

 

II SKYRIUS 

 

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI 

ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

Veiksnio pavadinimas Poveikis 

Pasiūlymai (Lietuvos 

Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijai, 

savivaldybės tarybai) 

Išoriniai veiksniai: 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijoms vykdyti 

skirta specialioji tikslinė 

dotacija Sveikatos apsaugos 

ministerijos kuruojamoms 

valstybinėms (valstybės 

perduotoms savivaldybėms) 

visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijoms vykdyti. 

Tai užtikrino Pasvalio rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuro veiklos tęstinumą bei planuotų 

priemonių įgyvendinimą. 

 

Pradėta naudoti Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos 

centro sukurta Elektroninė 

sveikatos ugdymo ir mokymo 

duomenų teikimo ir apskaitos 

sistema ESUMDAS. 

Sistema leidžia palyginti visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimą tarp atskirų 

Savivaldybių, atsiranda statistinių 

duomenų pateikimo grįžtamasis 

ryšys bei situacijos analizės ir 

palyginimo galimybės.  

 

Plėtotas bendradarbiavimas su 

NTAK departamentu, SAM 

Ekstremalių sveikatai situacijų 

centru,  Higienos institutu.  

Bendradarbiavimas buvo naudingas 

formuojant neigiamą rajono 

gyventojų ir ypač tėvų požiūrį į 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, 

įvertinant jaunų žmonių žinias apie 

ekstremaliąsias situacijas, keliančias 

 



 
 

grėsmes visuomenės sveikatai, 

atliekant savivaldybės gyventojų 

gyvensenos tyrimą.  

Nefinansuojamos valstybinių 

strategijų ir jų įgyvendinimo 

priemonių planų, valstybinių  

programų ir jų įgyvendinimo 

priemonių planų 

savivaldybėms priskirtos 

priemonės. 

Todėl buvo įgyvendinta  maža dalis 

tarpinstituciniuose veiklos planuose 

numatytų priemonių. 

 

LR sveikatos apsaugos 

ministerijoje ir jai pavaldžiose 

įstaigose – specializuotuose 

centruose, organizuojami 

pasitarimai, posėdžiai, 

diskusijos, seminarai, 

konferencijos.  

Tai leidžia geriau ir efektyviau 

koordinuoti ir įgyvendinti 

visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijas ir veiklą Savivaldybėje. 

 

 Nepakankama gyventojų 

atsakomybė už savo sveikatos 

išsaugojimą ir stiprinimą. 

Dėl medikamentalizuotos sveikatos 

priežiūros sistemos, gyventojų 

požiūris į savo sveikatą vis dar yra 

pasyvus, t. y. neprisiimama 

atsakomybė už savo sveikatą, o 

perduodama asmens sveikatos 

sistemai.  

Sudaryti sąlygas plėtoti 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, 

kurios padidintų 

profilaktikos priemonių 

efektyvumą, plačiau 

taikyti tikslines 

visuomenės sveikatos 

stiprinimo priemones. 

Vidiniai veiksniai: 

Buvo tęsiamas finansavimas 

projektui NOR-LT11-SAM-

01-K-02-004 pagal Norvegijos 

finansinio mechanizmo 

programos LT11 „Visuomenės 

sveikatai skirtos iniciatyvos“ 

priemonę „Sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose gerinimas“. 

Pasvalio rajono savivaldybės  

Visuomenės sveikatos biurui 

bendradarbiaujant su Biržų rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuru baigtas įgyvendinti projektas 

„Pasvalio ir Biržų rajonų 

savivaldybių mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

teikiamų sveikatos priežiūros 

paslaugų gerinimas“ bei prisiimti 

įsipareigojimai po projekto 

užbaigimo. 

 

Buvo tęsiamas finansavimas 

projektui NOR-LT11-SAM-

01-K-03-011 pagal Norvegijos 

finansinio mechanizmo 

programos LT11 „Visuomenės 

sveikatai skirtos iniciatyvos“ 

priemonę „Jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo modelio sukūrimas“. 

Bendradarbiaujant Pasvalio rajono 

savivaldybei, VšĮ Pasvalio pirminės 

asmens sveikatos priežiūros centrui, 

Pasvalio rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biurui ir 

Pasvalio rajono jaunimo 

organizacijai „Apskritas stalas“, 

baigtas įgyvendinti „Sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimo Pasvalio rajono 

savivaldybės jaunimui“ projektas. 

Skirtos lėšos projekto veiklų 

tęstinumui. 

 



 
 

Gerinamas ir plečiamas 

bendradarbiavimas su 

įstaigomis, įmonėmis ir 

organizacijomis.  

Į sveikatinimo veiklą įtraukiamos 

nevyriausybinės organizacijos, 

bendruomenės, seniūnijos ir kt. 

 

 

Atsižvelgiant į Pasvalio rajono 

savivaldybės socialinius 

veiksnius, kurie turi įtakos 

gyventojų sveikatai didelis 

dėmesys skirtas socialinės 

rizikos šeimoms. 

Teikiant visuomenės sveikatos 

priežiūros ir stiprinimo paslaugas 

Pasvalio rajone didelis dėmesys buvo 

skiriamas socialinės rizikos šeimų 

nariams: paskaitos seniūnijose apie 

užkrečiamųjų ligų profilaktiką, 

priemonių nuo pedikuliozės, 

higienos rinkinių aprūpinimas 

socialiai remtinoms šeimoms, 

antialkoholio terapijos ilgai 

veikiančiais vaistais paslaugos 

apmokėjimas socialinės rizikos 

šeimoms ir socialinės rizikos 

asmenims. 

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS 

SAVIVALDYBĖJE VYKDANČIAS ĮSTAIGAS  IR SPECIALISTUS 

 

Pasvalio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijas vykdo Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Visuomenės 

sveikatos biuras). Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2007 m. spalio 24 d. priėmė sprendimą Nr. 

T1-177 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro steigimo“. Visuomenės 

sveikatos biuras veiklą pradėjo 2008 m. sausio mėn., įstaigos kodas 301505617, adresas – Vytauto 

Didžiojo a. 6, LT-39149 Pasvalys, elektroninis paštas vsbiuras@gmail.com, interneto svetainė 

www.pasvaliovsb.lt. Informacija apie specialistus, vykdančius visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijas 2016 m. gruodžio 31 d., pateikiama lentelėje.  
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1. Valstybines (valstybės 

perduotas 

savivaldybėms) 

visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijas 

vykdantys specialistai*: 

 

8,5 7,5 5 3 1 9 

mailto:vsbiuras@gmail.com
http://www.pasvaliovsb.lt/


 
 

1.1. Visuomenės sveikatos 

priežiūros  specialistas, 

vykdantis visuomenės 

sveikatos priežiūrą 

ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo 

mokyklose ir profesinio 

mokymo įstaigose 

mokinių, ugdomų pagal 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas;  

 

 

 

6 
5 2 3 0 5 

1.2. Vaikų ir jaunimo sveikatos 

priežiūros specialistas;  
0,5 0,5 1 0 0 1 

1.3. Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas;  
1,5 1,5 1 0 1 2 

1.4. Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas. 
0,5 0,5 1 0 0 1 

2. Savarankiškąsias 

visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijas 

vykdantys specialistai * 

 

1 
1 1 0 1 2 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų bendradarbiavimo sutarties pagrindu kitoms 

savivaldybėms visuomenės sveikatos biuras neteikia. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE 2016-ŲJŲ METŲ SAVIVALDYBĖS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLUS, 

UŽDAVINIUS BEI PRIEMONĖS 

 

Informacija apie 2016 metų Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo tikslus, uždavinius bei priemones pateikiama ataskaitos priede. 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

VEIKLĄ SAVIVALDYBĖJE 

 

Organizuojant visuomenės sveikatos priežiūrą įvairiais visuomenės sveikatos klausimais, 

Savivaldybės administracija bendradarbiavo su ugdymo įstaigomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais ir 

Savivaldybės įstaigomis, bendruomenių atstovais ir kt. 

Bendradarbiaujant Savivaldybės administracijai su Visuomenės sveikatos biuru, VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centru (toliau – Pasvalio PASPC) ir Pasvalio rajono 

jaunimo organizacija „Apskritas stalas“, baigtas įgyvendinti projektas „Sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui“ pagal 2009–

2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos 

iniciatyvos“ priemonę Nr. NOR-LT11-SAM-01-K „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros 

paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo modelį“. Projekto įgyvendinimo metu įkurtas Jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) koordinacinis centras, adresu Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys 

(VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos dienos stacionaro patalpose), 

suremontuotas kabinetas ir laukiamasis, įsigyti baldai, įsigyta kompiuterinė technika ir televizorius, 



 
 

įdarbinta JPSPP koordinatorė. JPSPP koordinaciniame centre konsultuojamas  jaunimas (14–29 m.) 

įvairiais sveikatos priežiūros klausimais. Esant reikalui, padedama prisiregistruoti pas kitus 

sveikatos priežiūros specialistus, padedama sprendžiant iškilusias socialines ir kitas problemas.   

Įkurtame Jaunimo sveikatos interneto portale http://www.sveikatostinklas.lt/ skelbiama 

informacija įvairiomis sveikatos temomis.  Sukurta facebook paskyra: Sveikatos tinklas Pasvalys. 

Portalo administratorė įdarbinta Visuomenės sveikatos biure. Įgyvendinant projektą įrengti lauko 

treniruokliai, lauko teniso stalas bei paplūdimio tinklinio aikštelė naujai įrengtoje poilsio zonoje 

prie Svalios upelio Pasvalio mieste. Organizuoti gaivinimo ir pirmos pagalbos mokymai  jaunimui 

traumų ir kitų  nelaimingų atsitikimų atvejais. JPSPP darbuotojai kėlė kvalifikaciją Norvegijoje, 

susipažino su Norvegijos įstaigų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas jaunimui, sistema. 

Savivaldybė įsipareigojo projekto veiklų tęstinumą užtikrinti  trejus metus po projekto 

įgyvendinimo.  

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-103 „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo” buvo sudaryta 

Bendruomenės sveikatos taryba. Bendruomenės sveikatos taryba koordinuoja Savivaldybės 

teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos 

saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą, nustato 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus, 

atrenka ir vertina įstaigų ir organizacijų pateiktus Pasvalio rajono visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektus, atlieka kitas funkcijas, priskirtas pagal Lietuvos Respublikos 

sveikatos sistemos ir kitus įstatymus bei Bendruomenės sveikatos tarybos nuostatus.  

Iš Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

buvo finansuoti 47 sveikatinimo projektai. Projektų finansavimui paskirstyti 39,4 tūkst. Eur. Iš jų 

7,4 tūkst. Eur skirta aštuoniems nevyriausybinių organizacijų sveikatinimo projektams: projektui 

„Neužgesk, viltie, regėti“ Pasvalio rajono glaukoma sergančiųjų „Šviesos“ bendrija; projektui 

„Renkuosi būti sveikas“ Pasvalio r. sergančių cukriniu diabetu draugija; projektui „Mokykime 

pažinti ligą“ Pasvalio astmininkų klubas „Teisė kvėpuoti“; projektui „Sveika gyvensena vyresniame 

amžiuje“ Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pasvalio skyrius; projektui „Blogai matau 

– gerai jaučiuosi“ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras LASS Pasvalio rajono filialas; 

projektas „Pradėkime keistis nuo savęs – būsim pavyzdys“ Sveikatinimo ir šiaurietiško ėjimo 

klubas „Ego Sanus“; projektui „Klasės palydėjimas“ asociacija „Trinus“; projektui „Tėvų ir vaikų  

tarpusavio bendravimo stiprinimas“ visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“. 4,7 tūkst. Eur 

skirta 11 rajono kaimo bendruomenių sveikatinimo projektų įgyvendinimui. 

Bendruomenės aktyviai dalyvavo sveikatinimo veikloje, organizavo daug sporto švenčių, 

varžybų, konkursų, vasaros švenčių, kurių metų vyko sportinės varžybos.  Buvo naudojamasi lauko 

treniruokliais, salėse – vidaus treniruokliais, teniso stalais. Organizuotos sveikatos akcijos, 

sveikatingumo popietės, vaikų ir jaunimo sporto šventės, paskaitos. Išnaudota bendruomenėms 

priklausanti materialinė bazė – sporto inventorius, treniruokliai, esantys buvusių mokyklų 

pastatuose, kultūros namuose, bendruomenių patalpose įkurtose sporto salėse jaunimo, 

bendruomenių gyventojų  laisvalaikio praleidimui, sportavimui. Bendruomenių, kultūros namų 

patalpose, sporto aikštelėse vyko renginiai, šventės, varžybos, parodos, seminarai, laisvalaikio 

parleidimas. Kaimo bendruomenių nariai aktyviai propaguoja šiaurietišką ėjimą. 

Vykdydamas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Savivaldybėje, Visuomenės 

sveikatos biuras bendradarbiavo su Savivaldybės administracija, seniūnijomis, švietimo  ir 

sveikatos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis.  

Bendradarbiauta su Pasvalio sporto mokykla, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu (toliau – Policijos komisariatas), Jaunimo 

organizacija „Darbas“, organizuojant Jaunimo sporto varžybos „Sporto infekcija“, kuriose dalyvavo  

apie 150 dalyvių. Kartu su Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi (toliau – 

Švietimo ir sporto skyrius), Policijos komisariatu 2 kartus (pavasarį ir rudenį) organizuotos 

varžybos „Jėgos sportas – jėga“.  

http://www.sveikatostinklas.lt/


 
 

Bendradarbiaujant su Pasvalio PASPC, Krinčino seniūnija įgyvendinta Širdies ir 

kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa. 

Bendradarbiaujant su Švietimo pagalbos tarnyba, Trečiojo amžiaus universitetą (TAU) 

lankantys asmenys buvo kviečiami į įvairių lektorių paskaitas arba Visuomenės sveikatos biuras 

tarpininkavo organizuojant paskaitas.  TAU studentai dalyvavo paskaitose: „Kaip pasaulį mato 

gyvūnai“, „Sveikos mitybos pagrindai“, „Gailestingumo vaistai“. Jų veiksmingumas asmeniui ir 

visuomenei“, „Kaip susigrąžinti aiškų matymą“, „Savęs naikinimo priežastys ir būdai. Savęs 

puoselėjimo strategija“, „Aplinka, kvėpavimas ir sveikata. Kraujo reakcija ph ir civilizacijos ligos“,  

„Pažinkime aplink mus augančius augalus“, „Stuburas – gyvenimo ašis“, „Žmogaus kūno, proto ir 

dvasios galimybės“. Organizuoti 3 seminarai: „Vaikų sveikata – mūsų ateitis“, seminaras-diskusija 

„Vanduo. Kas žinotina kiekvienam“, „Ekstremaliai stresinės situacijos socialinių darbuotojų darbe 

ir jų valdymo galimybės“.  

Administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. DV-781 „Dėl  Pasvalio 

rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo 2016 

m. priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

stebėsenos ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo 2016 m. priemonių planas (toliau – Planas), 

kurio įgyvendinime dalyvavo Visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio PASPC,  Pasvalio sporto 

mokykla, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto bei Socialinės paramos ir sveikatos 

skyriai,  Pasvalio rajono Vietos veiklos grupė, Policijos komisariatas, ugdymo įstaigos, seniūnijos, 

bendruomenės.   

Įgyvendinant plano priemones organizuota: 12 paskaitų ir užsiėmimų (274 dalyviai), 59 

raumenų tempimo treniruotės (777 dalyviai), 5 sąmoningo kvėpavimo-rebefingo užsiėmimai (94 

dalyviai), parengti 195 straipsniai, 418 informacinių pranešimų. JPSPP koordinaciniame centre 

jaunimui suteikta 114  psichologo, psichiatro ir kitų specialistų konsultacijų. Sveikatingumo 

temomis paruošta ir išleista 2 000 lankstinukų. Psichikos dienos stacionaro pacientai 175 kartus 

nemokamai pasinaudojo Pasvalio baseino teikiamas procedūromis, 255 kartus – Pasvalio PASPC 

druskų kambario teikiamos paslaugomis, jiems buvo atlikta 250 masažo procedūrų. 

Organizuotas seminaras ,,Sveikos gyvensenos propagavimas bei psichotropinių medžiagų žala 

ir jų pasekmės“. Psichikos dienos stacionare suteikta pagalba 42 pacientams, turintiems įvairių 

priklausomybių. Teikta psichologinė ir socialinė pagalba daugiau kaip 15 socialinės rizikos šeimų, 

konsultuojant ir teikiant joms būtinąją pagalbą bei  informaciją. Organizuoti pirmos pagalbos 

mokymai (1 396 dalyviai). Organizuoti įvairūs fizinio aktyvumo užsiėmimai (4 142 dalyviai). Plano 

įgyvendinimo lėšomis Pasvalio PASPC įsigytos 2 informacinės sistemos, švieslentė. Atlikti 

lipidogramos tyrimai 100 asmenų, nepatenkančių į finansuojamas rizikos grupes, įsteigtas 

tuberkuliozės (DOTS) kabinetas.  Dėl tuberkuliozės patikrinti 4 102 asmenys, tuberkulino mėginiais 

patikrinti 346 septynerių metų  vaikai. 

Įrengta išorinė informacinė švieslentė ant Visuomenės sveikatos biuro buveinės pastato 

(adresu Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys). Įrengtas viešosioms erdvėms pritaikytas automatinis 

išorinis defibriliatorius Pasvalio sporto mokykloje. Iš viso Plano įgyvendinimo veikoje ir 

renginiuose dalyvavo  apie 13 550 dalyvių. 

 Bendradarbiaujant su Savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriumi, 

organizuota vieša akcija „Suaugusiųjų švietėjų mugėje“, kartu su Kultūros centru organizuotas 

aktyvumas „Rinkis judumą“ Pasvalio miesto šventės metu. 

 Visuomenės sveikatos biurui bendradarbiaujant su rajono įstaigomis, buvo organizuoti 

renginiai įstaigose: Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos kolektyvui mankšta, skirta Europos 

dienai paminėti; lektoriaus A. Liepuoniaus paskaitos „Stresas ir perdegimo sindromas: psichologinė 

įveika ir profilaktika“ AB „Pieno žvaigždės“ Pasvalio sūrinės filialo, UAB „Pasvalio vandenys“ 

darbuotojams; seminaras „Ekstremaliai stresinės situacijos socialinių darbuotojų darbe ir jų 

valdymo galimybės“ Lavėnų socialinės globos namų darbuotojams.  

Bendradarbiaujant su rajono seniūnijomis, visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“, 

Panevėžio Priklausomybių centru organizuotas antialkoholinės terapijos „Torpedo“ taikymas 28 

socialinės rizikos asmenims. 



 
 

Pasvalio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdė valstybines visuomenės 

sveikatos priežiūros programas, pacientus švietė įvairiomis sveikatinimo temomis.  Pasvalio 

PASPC įgyvendino „Sergamumo tuberkulioze prevencijos programa“, finansuojama iš Pasvalio 

rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.  

2016 m. Pasvalio rajono savivaldybėje ūkio subjektai vykdė profilaktines medicinines 

apžiūras, profesinę darbų saugą. Švietimo srityje veikiantys ūkio subjektai – Pasvalio rajono 

savivaldybės ugdymo įstaigos – padėjo įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūros 

funkciją bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose, aktyviai įsitraukė į sveikatinimo 

veiklą. Mokyklos skatinamos teikti paraiškas Bendruomenės sveikatos tarybai, kad galėtų gauti lėšų 

iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo bei 

alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos projektams 

vykdyti. Mokyklos dalyvauja sveikatinimo projektuose, teikiama pagalba mokiniams ugdant 

sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius, organizuojamas prevencinis darbas, sprendžiamos 

mokinių psichologinės, adaptacijos ir socialinės problemos. Mokyklų vadovai skiria reikiamą 

dėmesį mokinių maitinimo organizavimui, vadovaujasi Maitinimo organizavimo ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu.  

Savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginis psichologinis skyrius pagal poreikį 

teikia psichologinę, pedagoginę pagalbą vaikams ir jų šeimoms. Daugeliu atvejų buvo teikiama 

kompleksinė pagalba, taip pat psichologo konsultacijos, mokyklos socialinio pedagogo pagalba, 

vykdomas socialinis darbas su šeima. Teikta metodinė parama ugdymo įstaigų darbuotojams, 

konsultuoti tėvai, mokytojai. Skyrius organizavo tėvams, auginantiems vaikus nuo 3 iki 12 metų, 

Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus.  

Sporto politiką rajone įgyvendina sporto įstaigos: Pasvalio sporto mokykla, sporto klubai ir 

kitos organizacijos, vykdančios sportinę veiklą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje. Švietimo ir 

sporto skyrius, Pasvalio sporto mokykla 2016 m.  rajone organizavo ar padėjo organizuoti nemažai 

sporto ir sveikatinimo renginių.      

Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, buvo atlikti vandens tyrimai maudymosi 

sezono metu. Teikta informacija visuomenei apie maudyklų vandens kokybę.  Vasaros sezono metu 

rajone buvo stebėta 2 maudyklų vandens mikrobinė ir cheminė tarša. Bendradarbiauta vykdant 

užkrečiamųjų ligų  prevenciją. Atlikti dezinsekcijos deratizacijos darbai  gyventojų, (kurių 

gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų 

nepriklausančių priežasčių yra ribotas) butuose, namų valdose.  

Savivaldybės gydytojas, koordinuodamas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimą Savivaldybėje, aktyviai bendradarbiavo su rajone esančiomis įstaigomis, 

visuomeninėmis organizacijomis, Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais. Parengė 

Savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių  ir  Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymų projektus sveikatinimo veiklos klausimais, organizavo Bendruomenės 

sveikatos tarybos veiklą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ (VISUOMENĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ 

MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, 

PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS 

STIPRINIMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA) SAVIVALDYBĖJE 

VYKDYMĄ 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 

ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO 

MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, 

PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO 

PROGRAMAS 

 

Visuomenės sveikatos biuras valstybines visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdo 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. 

įsakymu Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos 

savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (Valstybės 

perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, 

paskirstymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“.  Visos planuotos veiklos pagal funkcijų vertinimo 

kriterijus buvo įgyvendintos, pateiktos funkcijų vertinimo kriterijų įvykdymo ir finansinės 

ataskaitos. 

2016 metais Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose sveikatos priežiūrą 

vykdė 5 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kurie teikė visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugas 3806 įvairaus amžiaus mokiniams Pasvalio rajone. Šių specialistų darbą koordinavo 

vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis 0,5 pareigybės darbo krūviu. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirbo pagal parengtą 2016 metų sveikatos ugdymo ir 

mokymo veiklos planą, patvirtintą Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016 m. sausio 22 d. 

įsakymu Nr. VO-2. 2016 metais Pasvalio rajono mokyklose buvo surengti 626 pranešimai, 

paskaitos, kuriuose dalyvavo 16 549 mokyklinio amžiaus mokiniai ir 653 ikimokyklinio amžiaus 

vaikai. Pranešimų, paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu vaikams buvo diegiama fizinio aktyvumo, 

sveikos mitybos svarba žmogaus organizmui, rūkymo, alkoholio ir narkotinių medžiagų žala 

sveikatai, traumatizmo galimi atvejai, apsisaugojimas, plačiai diskutuojama higienos ir kitomis 

aktualiomis sveikatos priežiūros temomis. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ugdymo 

įstaigose atliko 3 689 patikrinimus dėl pedikuliozės, nustatyta 84  susirgimų atvejų. Visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai mokyklose suteikė 1 634 konsultacijas mokiniams, tėvams ir 

mokytojams, 500 kartų teikė mokiniams pirmąją medicinos pagalbą. 

Mokyklose dirbantys visuomenės sveikatos specialistai atliko apklausas: Mokyklinio 

amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas, Vaisių vartojimo skatinimo tyrimas, Ekstremalių situacijų 

tyrimas 18–29 metų jaunimui. Taip pat atliko kuprinių svėrimo akciją. 

Visuomenės sveikatos biuro specialistai sistemingai, reguliariai vykdo mokyklose dirbančių 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų metodinį vadovavimą, konsultavimą bei veiklos 

koordinavimą. Didelė dalis sveikatinančios veiklos parengiama biure, po to platinama, vykdomos 

specialios konsultacijos mokyklų bendruomenei.  

Sveikatinimo procesų planavimo ir vykdymo veikla tapo daugiau koordinuota.  Ugdymo 

įstaigose suaktyvėjo komandinis darbas, kuris leidžia efektyviau siekti užsibrėžtų sveikatinimo 

tikslų. Pasvalio rajone 1 mokykla ir 1 lopšelis-darželis priklauso Nacionaliniam sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklui. 



 
 

Bendradarbiaujant su Biržų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru baigtas 

įgyvendinti projektas Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas NR. NOR-LT11-SAM-01-K-02-004. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

SPECIALISTŲ SKAIČIŲ 
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1. Miesto 

 
7 452 1379 3 3 0 0 3 

2. Kaimo 

 
9 346 1629 2 2 0 0 2 

 Iš viso: 16 798 3008 5 5 0 0 5 

 
* Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą. 

** Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenys (savivaldybės Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro n-tųjų metų įsakymo „Dėl 

žinybinės statistikos“ nustatyta tvarka Švietimo informacinių technologijų centrui pateikti duomenys).  
 

TREČIASIS SKIRSNIS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS: VISUOMENĖS SVEIKATOS 

STIPRINIMAS IR STEBĖSENA 

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas. 2016 metais Pasvalio rajono savivaldybėje, vykdant 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas, vyko 490 įvairaus pobūdžio sveikatinimo renginių 

(paskaitų, akcijų, praktinių užsiėmimų, seminarų ir t. t.), kuriuose dalyvavo 15 019 skirtingų 

tikslinių grupių atstovų. Informuojant visuomenę apie sveikatos ugdymo veiklą, sveikatos 

stiprinimą, atmintinas dienas, Visuomenės sveikatos biuro specialistai parengė 460 straipsnių ir 

pranešimų, kurie publikuoti rajoninėje spaudoje, interneto tinklalapiuose. Pasvalio miesto 

stenduose, skelbimų lentose, įstaigose, miestelių ir kaimų skelbimų lentose publikuoti 441 stendas, 

skelbimai, kiti aktualūs informaciniai pranešimai. 

Cikliškai organizuoti 197 fizinio aktyvumo užsiėmimai (raumenų tempimo treniruočių, 

mankštų, funkcinių treniruočių, šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimų, tradicinių šokių mokymų), 

kuriuose dalyvavo 5 580 dalyvių. Organizuoti 42 kiti renginiai, skirti fiziniam aktyvumui skatinti, 

kuriuose dalyvavo 1 223 dalyviai. Didelis dėmesys skirtas psichinės sveikatos stiprinimui: vyko 57 

renginiai, kuriuose dalyvavo 1 763 dalyviai. 

Vykdytose sveikatos akcijose „Savikontrolės diena“, vykusiose bendruomenėse, įvairiose 

institucijose ir įstaigose, dalyvavo ir buvo konsultuota dėl įvairių sveikatos rodiklių 371 rajono 

gyventojas. 

Organizuotos tradicinėmis jau tapusios išvykos: Šiaurietiškojo ėjimo žygis Lietuvos pajūriu, 

kelionė į Druskininkus, išvyka į Palangą, dalyvauta Lietuvos sveikuolių sąjungos organizuojamame 



 
 

renginyje „Palangos ruoniai“. Taip pat organizuota išvyka į blaivių pramogų festivalį „Varom'16“. 

Išvykose dalyvavo 156 asmenys.  

 Įgyvendinta Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo 

programa. Surengtos 7 paskaitos, kuriose dalyvavo 82 rizikos grupės nariai. 

Organizuota 41 įvairių lektorių paskaita, kuriose dalyvavo 2 000 asmenų, kurie ne tik išgirdo 

vertingos informacijos įvairiais sveikatos stiprinimo klausimais, bet kai kurių lektorių buvo 

konsultuojami individualiai. Organizuotos 5-ios lektorių paskaitos jaunoms šeimoms, 

besilaukiančioms mamoms, kuriose dalyvavo 93 tėvai. 

Organizuoti 3 seminarai, juose dalyvavo 140 dalyvių. Parengti ir pateikti 8 pranešimai kitų 

institucijų organizuotose konferencijose, seminaruose (396 dalyviai). 

Vyko pirmos pagalbos mokymai visų rajono seniūnijų darbuotojams. Jiems taip pat pateikta 

informacija apie erkių platinamas ligas ir priemones apsaugančias nuo erkių, psichoaktyvių 

medžiagų žalą. Organizuota 10 tokio pobūdžio susitikimų seniūnijose, kuriuose dalyvavo 242 

dalyviai. 

Organizuoti 35 renginiai rajono bendruomenėse, kuriose dalyvavo 1 000 dalyvių. Vyko 5 

veiklos nevyriausybinėms organizacijoms, kuriose dalyvavo 170 dalyvių. 

Ugdymo įstaigose organizuotos 4 lektorių paskaitos, kuriose dalyvavo 363 mokiniai. Vyko 6 

edukaciniai renginiai, kurių metu su vaikais, jaunimu ir kitais visuomenės nariais bendravo karate 

treneris G. Kazilionis, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė S. Pyragytė. Tokių renginių 

organizuota 6, kuriuose dalyvavo 232 dalyviai.  Kiti renginiai skirti ugdymo įstaigoms: Trinus 

komandos darbas dviejose ugdymo įstaigose (vienos dienos metu – 8 užsiėmimai, viename 

užsiėmime dalyvauja 20 mokinių), masinė I. Bakėjaus Insanity treniruotė ir jo paskaita (196 

dalyviai), orientavimosi varžybos (52 dalyviai),  jaunimo tinklinio varžybos, kiti įvairūs renginiai ir 

veiklos (5 renginiai, 86 dalyviai). 

Visuomenės sveikatos biuras parengė ir įgyvendino „Pasvalio rajono bešeimininkių artezinių 

gręžinių tiekimo vandens kontrolės programa“ projektą. Jo priemonės: atliktos mikrobiologinės ir 

cheminės vandens analitės atliktos 14 gyvenviečių. Apie tyrimų rezultatus gyventojai informuoti. 

Organizuotas seminaras-diskusija „Vanduo. Kas žinotina kiekvienam“, kurio metu susirinkusiems 

projekto dalyviams (bešeimininkių vandenviečių atstovai), visuomenės nariams, institucijų 

atstovams pateikta Visuomenės sveikatos biuro informacija apie šį projektą ir tyrimų rezultatus. 

Įgyvendinta „Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, 

alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2014–2016 metų programa“ (toliau – 

Programa). Įgyvendinant šią Programą organizuotas kasmetinis konkursas „Laisva klasė nuo be 

svaigalų“, išvyka į blaivių pramogų festivalį „Varom“, tradicinės akcijos „Obuolys vietoj 

cigaretės“, „Gimiau nerūkantis“, Judriosios savaitės minėjimas, renginys „Rinkis aktyvumą“ 

Pasvalio miesto šventės metu, Jaunimo sporto varžybos „Sporto infekcija“, varžybos „Jėgos sportas 

– jėga“, seminaras „Vaikų sveikata – mūsų rankose“, protmūšis „Esu blaivus ir sąmoningas“. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas socialinės rizikos šeimų nariams: vyko paskaitos seniūnijose apie 

reprodukcinio amžiaus moterų sveikatos stiprinimo galimybes, informaciniai pranešimai apie 

prevencines programas, užkrečiamas ligas. Bendradarbiaujant su rajono seniūnijomis ir Panevėžio 

priklausomybių centru, socialinės rizikos asmenims  teikta kompleksinė, ilgalaikė priešrecidyvinė 

terapija 6 mėn. arba 12 mėn. Teiktos psichologo paslaugos po priklausomybės ligų gydymo. Taip 

pat organizuota pagalba moterims, išvengiant nepageidaujamo nėštumo.  

2016 m. organizuotas privalomasis sveikatos mokymas: higienos mokymas – 1 203 

asmenims, pirmosios pagalbos mokymai – 365 asmenims, mokymas apie alkoholio ir narkotikų 

žalą žmogaus sveikatai – 6 asmenims.  

Visuomenės sveikatos stebėsena. Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų visuomenės 

sveikatos stebėsena vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės 

sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. Buvo stebimas ir analizuojamas 51 

rodiklis, numatytas minėtų įsakymu patvirtintame Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos 



 
 

rodiklių sąraše. Parengta ir Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu 

Nr. T1-242 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 m. ataskaitos 

patvirtinimo“ patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų 

ataskaita.  

Visuomenės sveikatos biuras kartu su Higienos institutu 2016 metais kovo–rugsėjo 

mėnesiais atliko privalomą „Vaikų gyvensenos tyrimą“. Iš viso apklausti 529 rajono ugdymo įstaigų 

mokiniai. Šis tyrimas yra tęstinis ir bus kartojamas kas 4 metai. Tyrimo rezultatai buvo pateikti 

visuomenei. Siekiant įvertinti jaunų žmonių žinias apie ekstremalias situacijas, keliančias grėsmes 

visuomenės sveikatai, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas 

kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centru, 

bendradarbiaudamas su Visuomenės sveikatos biuru, 2016 m. balandžio–gegužės mėnesiais atliko 

anketinę apklausą dėl Ekstremalių situacijų tyrimo. Iš viso apklausta 100 respondentų nuo 18 iki 29 

metų. Siekiant išsiaiškinti mokinių mitybos įpročius, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 

bendradarbiaudamas kartu Visuomenės sveikatos biuru, atsitiktinės atrankos būdu atrinktose 

mokyklose 2016 m. balandžio–gegužės mėnesiais atliko pradinių klasių mokinių „Vaisių vartojimo 

skatinimo tyrimą“. Iš viso apklausta 80 mokinių ir 5 mokytojos. Siekiant išsaiškinti, ar mokiniai 

nešioja tinkamas kuprines ir ar jų svoris atitinka rekomendacijas bei nekenkia sveikatai, 2016–2017 

mokslo metais, rugsėjo mėnesį vykdyta kuprinių svėrimo akcija. Akciją vykdė visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistės, dirbančios ugdymo įstaigose. Iš viso pasvertos 479 kuprinės. 

Duomenys pateikiami visuomenei. 

2016 metais buvo stebima Pasvalio rajono demografinė situacija: gyventojų gimstamumas, 

mirtingumas, gyventojų skaičius, vidutinė gyvenimo trukmė, nedarbas, gyventojų sveikatos būklė ir 

kiti demografiniai  rodikliai. Apibendrinti ir išanalizuoti duomenys buvo pateikti visuomenei. 2016 

metais pradėjo veikti vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema, kurioje kaupiami, 

analizuojami vaikų sveikatos pažymėjimų duomenys. Suformuotos ataskaitos pristatytos 

mokykloms, vykdoma sveikatos pažymėjimų analizė. 

 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 

SPECIALIĄJĄ 2016 M. PROGRAMĄ 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS LĖŠOS 

 
                                    (tūkst. Eur) 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšų šaltiniai 
Surinkta lėšų 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos  42,7 

2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

lėšos 
 8,5 

3.  Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos  - 

4.  Kitos lėšos - 

5. Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 10,7  

Iš viso:  61,9 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS LĖŠOMIS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS 
     (tūkst. Eur) 

Eil. 

Nr. 

Programos / priemonės 

poveikio sritis 

Vykdytų savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

programų, priemonių skaičius 

Skirta lėšų 

Panaudot

a 

lėšų 

1. Savivaldybės kompleksinės programos 

1. 

Alkoholio, tabako, ir kitų 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencija 

1 5,1 5,1 

2. 
 Kitos visuomenės sveikatos 

poveikio sritys  
1 15,7 15,7 

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės ⃰ 

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas 

3. 

Bendruomenės sveikatos 

stiprinimo, sveikatos 

mokymo, sveikatos žinių 

populiarinimo, sveikos 

mitybos ir fizinio aktyvumo 

skatinimas 

 

11 
4,7 4,7 

4. Kita 

4. 

Alkoholio, tabako, ir kitų 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencija 

4 3,4 3,4 

5. 
Užkrečiamųjų ligų 

prevencija ir kontrolė 
2 2,5 2,5 

6. 

Psichikos sveikatos 

stiprinimo, savižudybių ir 

smurto prevencija 

6 5,6 5,6 

7. 
Fizinio aktyvumo 

skatinimas 
5 5,5 5,5 

8. 
Vaikų ir jaunimo sveikatos 

išsaugojimas ir stiprinimas  
14 13,2 13,2 

9. 
Neinfekcinių ligų 

profilaktika ir kontrolė 
4 3,3 3,3 

10. 

Aplinkos sveikata (triukšmo 

prevencija, geriamojo 

vandens, maudyklų vandens 

stebėsena) 

1 1,2 1,2 

Iš viso lėšų: 60,2 60,2 
 

⃰ Eilutė Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės –  nepildoma, kadangi Pasvalio rajono 

savivaldybės  2016–2018 m. strateginio veiklos plano Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto 

programos (09) tikslo 01 „Plėsti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti jų kokybę ir 

prieinamumą, propaguojant sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą“ uždaviniui 01.01 ,,Vykdyti ir remti 

savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą, gerinti paslaugų kokybę“ įgyvendinti –  numatyta 01.01.03. 

priemonė ,,Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą“. 

Priemonei įgyvendinti skirta  61,9 tūkst. Eur  

 
 

_____________________________________________ 

 



 

 

Pasvalio rajono savivaldybės  

vykdomų visuomenės  

sveikatos priežiūros funkcijų  

įgyvendinimo ataskaitos priedas  

 

2016 METŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO TIKSLAI, 

UŽDAVINIAI BEI PRIEMONĖS 
           
                                                       (tūkst. Eur) 
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asignavimai 
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01. Tikslas: Plėsti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti jų kokybę ir prieinamumą, propaguojant sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą  

01.01. Uždavinys: Vykdyti ir remti savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą, gerinti paslaugų kokybę  

01.01.01. 

Priemonė: Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos 

priežiūrą ir plėtrą mokyklose ir ikimokyklinėse 

ugdymo įstaigose  

D 51,7 51,7 34,6 0,0 51,7 51,7 34,6 0,0 100 

01.01.02. 
Priemonė: Visuomenės sveikatos biuro veiklos 

užtikrinimas   
D,SB 7,0 7,0 0,4 0,1 6,5 6,5 0,1 0,1 92,86 

01.01.03. 
Priemonė: Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą 
SB 61,9 61,9 0,0 0,0 60,2 60,2 0,0 0,0 97,25 

01.01.04. 
Priemonė: Užtikrinti visuomenės sveikatos stebėseną 

ir stiprinimą savivaldybėje 
D 40,9 40,9 26,9 0,0 40,9 40,9 26,9 0,0, 100 

01.01.05. 

Priemonė: Sveikatos priežiūros (asmens ir 

visuomenės) paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimas 

SB 6,2 6,2 4,7 0,0 6,0 6,0 4,6 0,0 96,75 



 

 

 
1. Iš viso savivaldybės biudžetas  

 
167,7 167,7 66,6 0,1 165,3 165,3 66,2 0,1 98,57 

 

iš jo:  

 
167,7 167,7 66,6 0,1 165,3 165,3 66,2 0,1 98,57 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

 
1.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija D 92,6 92,6 61,5 0,0 92,6 92,6 61,5 0,0 100 

 

1.1.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji 

programa 
SB 61,9 61,9 0,0 0,0 60,2 60,2 0,0 0,0 97,25 

 
1.1.3. kitos savivaldybės biudžeto lėšos SB 13,2 13,2 4,7 0,1 12,5 12,5 4,7 0,1 94,71 

 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos lėšos  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)  
0,0 0,0 0,0 0,0 194,8 171,4 8,00 104,9 0 

 

2.1. Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose 

ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų gerinimas, NOR-LT11-SAM-01-

K-02-004 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 
144,9 144,9 1,2 81,5 0 

 

2.2. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės 

jaunimui, NOR-LT11-SAM-01-K-03-011  
0,0 0,0 0,0 0,0 

49,9 26,5 6,8 23,4 0 

 
Iš viso (1+2) 

 

 
167,7 167,7 66,6 0,1 360,1 336,7 74,2 105 0 

 

1. Projektas „Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 

gerinimas“, NOR-LT11-SAM-01-K-02-004. Projekto vykdytojas – Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, projekto partneris – 

Biržų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Projekto pradžia 2015 m. kovo 2 d., pabaiga – 2016 m. birželio 30 d., bendra projekto vertė 

– 245 988,60 Eur. 

2. Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui“, NOR-LT11-SAM-01-K-03-

011. Projekto vykdytojas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai:  Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuras, VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, Pasvalio rajono jaunimo organizacija „Apskritas stalas“. Projekto pradžia 2015 

m. rugsėjo 3 d., pabaiga – 2016 m. gegužės 31 d., bendra projekto vertė – 72 564,76 Eur. 
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