
 

                                                                                          

   

                                                                                                            

  
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL  PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 

SPECIALIOSIOS  PROGRAMOS VYKDYMO 2009 METŲ ATASKAITOS  

 

2010 m. kovo 24 d.  Nr. T1-52 

Pasvalys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 

2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 77-3165) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-3 „Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-227 „Dėl Savivaldybių 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos, jos 

pildymo bei teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009 Nr. 8-285),  Pasvalio rajono 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a 

pritarti Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

vykdymo 2009 metų ataskaitai (pridedama). 

 

 

Savivaldybės meras                    Gintautas Gegužinskas 

 

 



PASVALIO RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

 

 PRITARTA 

 Pasvalio rajono  savivaldybės tarybos  

 2010 m. kovo 24 d. sprendimu  Nr. T1-52 

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO   

2009 METŲ  ATASKAITA  

 

2010-03-02    

 Pasvalys 

 

1. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2009 METŲ PROGRAMOS LĖŠOS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos lėšų šaltiniai Surinkta lėšų, Lt 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 25 826,04  

2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosio programos lėšos 21 780,00 

3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos sveikatos priežiūrai mokyklose 

finansuoti 

94 700,00 

4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos visuomenės sveikatos programoms 20 911,00 

Lėšų  likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 16 779,92  

Iš viso lėšų 179 996,96                                                                 
 

 

 

 

 

 



2. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2009 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINTOS 

PRIEMONĖS 

 

Eil.

Nr. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų 

sritys 

 

Vykdytų 

savivaldy-

bės 

visuomenės 

sveikatos 

programų 

skaičius 

Vertinimo kriterijų skaičius Skirta lėšų 

(Lt) 

 

Panaudota lėšų 

(Lt) 

 

 Planuota Įvykdyta 

1. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė 7 3 3 30 000 30 000 

2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė 1 3 3 2 500 2 500 

3. Alkoholio, tabako ir  kitų psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencija 

7 3 3 17 500 17 500 

4. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir 

smurto prevencija 

3 3 3 10 000 10 000 

5. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir 

stiprinimas 

6 3 3 10 000 10 000 

6. Sveikatos priežiūra mokyklose 1 3 3 94 700 94 700 

7. Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo 

skatinimas 

1 2 2 1 000 1 000 

8. Bendruomenės sveikatos stiprinimo, sveikatos 

mokymo, sveikatos žinių populiarinimo ir 

visuomenės sveikatos propagandos 

6 3 3 8 400 8 400 

9 Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas 2 3 3 2 500 2 500 

Iš viso lėšų 176 600 176 600 

 

 

 

 



3. SAVIVALDYBĖS  BENDRUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS  

2009 METŲ PROGRAMOS LĖŠOMIS 

Eil.

Nr. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos 

programų sritys 

 

Savivaldybės bendruomenės tikslinių 

grupių apibūdinimas 

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių 

gautos naudos apibūdinimas  

1. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika 

ir kontrolė 

Astmininkų klubo  „Teisė kvėpuoti“, 

epilepsija sergančiųjų savitarpio pagalbos 

grupės „Neprarask vilties“, glaukoma 

sergančiųjų bendrijos „Šviesa“ ir sergančiųjų 

cukriniu diabetu draugijos „Sveikata“ nariai ir 

jų artimieji. Iš viso dalyvavo 601 

visuomeninių organizacijų nariai ir jų 

artimieji. 

Pasvalio rajono gyventojai – 779.  

 

 

 

 

 

Labiausiai nutolusių nuo sveikatos priežiūros 

įstaigų rajono kaimų ir gyvenviečių 

gyventojai – 439. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buvo organizuoti  5 seminarai, 15 paskaitų, 2 

sveikatinimo renginiai, respublikinis 

sveikatingumo renginys „Pabūkim kartu“, 

glaukomos dienos minėjimas, 2 konferencijos, 96 

užimtumo užsiėmimai, 8 tematiniai mokymai, 

diskusijos, sportinės varžybos, išvykos,  

dalyvauta sveikatingumo stovyklose.  

 

 

Įgyvendinant traumų prevencijos, širdies ir 

kraujagyslių profilaktikos programas, 

suorganizuota 14 paskaitų, 8 sveikatinimo 

renginiai, 6 pirmosios medicinos pagalbos 

mokymai, 1 akcija, pagaminti ir išplatinti 5 rūšių 

lankstinukai, parengti 25 informaciniai stendai.  

 

Gydytojų ir bendruomenės slaugytojų komanda 

vyko specialiai įrengtu autobusu „Ambulatorija 

ant ratų“ į atokiausius rajono kaimus ir 

gyvenvietes. Gyventojus konsultavo chirurgas, 

ginekologas, akių ligų gydytojas, 

echoskopuotojas, šeimos gydytojas. Buvo 

matuojamas kraujo spaudimas, atliekami kraujo 

tyrimai. Iš viso suorganizuotos 8 išvykos, 

sveikatą pasitikrino 439 rajono gyventojai, 

suteikta  964 konsultacijos, nustatyta 395 

susirgimai. 



Pasvalio rajone gyvenančios moterys – 442  

 

 

 

 

Bendradarbiauta su „Nedelsk“ projekto 

organizatoriais. Rožinio autobusiuko gydytojai - 

onkologai patikrino 442 moteris 6 rajono 

gyvenvietėse, mokė jas savityros būdu atpažinti 

piktybinius mazgelius; dalino lankstinukus, rodė 

vaizdo medžiagą. Moterims, kurioms reikalingas 

krūtų ligų gydymas, patarta kreiptis į savo 

gydymo įstaigos šeimos gydytoją bei atlikti 

mamografijos tyrimą.  

2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir 

kontrolė 

Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai, 

jų tėvai, pedagogai, socialiniai darbuotojai. 

  

 

 

 

 

Mažas pajamas gaunančios ir socialinės 

rizikos šeimos – 16, vaikai – 65.  

 

 

Rajono mokyklose, švietimo įstaigose atlikti 

profilaktinai tikrinimai dėl sergamumo 

pedikulioze, patikrinti 4 386 vaikai. Vaikai 

mokyti  higienos įgūdžių: paskaityta 240 

paskaitų, vesti 128 pokalbiai. Organizuotas 

seminaras socialiniams darbuotojams,  parengtas 

1 lankstinukas, atmintinė tėvams.  

Nupirkta 36 vnt. preparato „Paronit“ utėlių 

naikinimui. Bendradarbiaujant su seniūnijų 

socialiniais  darbuotojais, preparatas išdalintas 16 

šeimų, kuriose – 65 vaikai. 

3. Alkoholio, tabako ir  kitų 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencija 

Vaikai, jaunimas, tėvai. Iš viso renginiuose 

dalyvavo 1827 vaikai ir tėvai. 

 

Suteikta žinių apie alkoholio, tabako ir kitų 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą. 

Organizuotos konferencijos, 3 „Sniego gniūžtės“ 

renginiai, 2 prevenciniai renginiai „Naktis 

mokykloje“, konkursai „Nerūkanti klasė“, „Klasė 

be alkoholio“, 2 konkursai, 5 akcijos, renginys 

„Diena be automobilio“, paskaitos, diskusijos, 

seminarai, stovyklos, sporto varžybos, anketinės 

apklausos. Parengta 14 stendų.  

4. Psichikos sveikatos stiprinimo, 

savižudybių ir smurto prevencija 

Psichikos sveikatos sutrikimų turintys žmonės 

ir jų šeimos nariai – 152.   

 

 

 

Psichikos sveikatos sutrikimų turintiems 

žmonėms organizuotas užimtumas (139 grupiniai, 

sekcijiniai užsiėmimai), savipagalbos grupės 

užsiėmimai, darbinių įgūdžių atkūrimas, buvo 

skatinama dirbti komandinio darbo principu, 



 

 

 

 

Pasvalio rajono gyventojai – 264. 

 

 

siekiant tarpusavio bendravimo, suorganizuotos 6 

paskaitos, 3 išvykos, praktinė konferencija, 2 

rankdarbių parodos. 

  

Vykdant savižudybių prevencijos programą buvo 

teikiama anoniminė psichologinė pagalba 

nemokamu telefono numeriu 8 800 20001 (117 

skabučiai), suteikta 11 psichologo konsultacijų, 

suorganizuotos 5 paskaitos bendruomenių 

nariams.  

5. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas 

ir stiprinimas 

Mokiniai – 1337,  ikimokyklinio amžiaus 

vaikai – 82, jų tėveliai – 16, vaikų globos 

įstaigos auklėtiniai – 37. Iš viso programose 

dalyvavo –  1 472. 

 

 

 

 

 

 

Rajono mokyklose, ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose  ir vaikų globos įstaigoje įvykdytos 6 

sveikatinimo programos. Formuoti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžiai, suteikta sveikos gyvensenos 

žinių, padedančių ugdyti, stiprinti, gerinti 

sveikatą, propaguoti asmens higienos, aplinkos 

švaros, aktyvaus gyvenimo būdo principai. 

Organizuoti piešimo konkursai, viktorinos, 

pokalbiai, sveikatos popietės, paskaitos, 

konferencija, sporto varžybos, išvykos į ledo 

areną ir boulingo klubą, atliktos anketinės 

apklausos, parengta 18 informacinių stendų, 1 

lankstinukas. Dalyvauta apskrities ir 

respublikiniame konkurse „Sveikuolių 

sveikuoliai“. 

6. Sveikatos priežiūra mokyklose Pasvalio rajono mokyklų mokiniai – 5 000, 

mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai – 5. 

Finansuota mokyklų sveikatos priežiūra. 

Mokyklose vykdyta 19 sveikatos programų, 

suorganizuoti 758 sveikatinimo renginiai, 

renginiuose dalyvavo 17 185 mokiniai. 

Užregistruota 7 722 apsilankymai pas visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistą: dėl pirmos 

pagalbos – 379; dėl konsultacijos – 1 046; dėl 

kitų priežasčių – 6 297 apsilankymai.    



7. Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo skatinimas 

Pasvalio jaunimo ir mokymo centro 

klausytojai ir mokytojai – 43. 

Atlikta anketinė apklausa apie sportinį aktyvumą. 

Suorganizuotos 2 paskaitos, buvo vykdoma 26 

val. edukacinė programa, skatinanti fizinį 

aktyvumą, kurią sudarė mankšta, šokių žingsniai, 

fiziniai pratimai.  

8. Bendruomenės sveikatos stiprinimo, 

sveikatos mokymo, šeimos planavimo 

konsultavimo, sveikatos žinių 

populiarinimo ir visuomenės sveikatos 

propagandos 

Kaimo bendruomenių nariai – 682, 

 LPS „Bočiai“ Pasvalio bendrijos nariai –  

185. 

Organizuotos sveikatingumo dienos, seminarai, 

akcijos, skaitytos paskaitos  ligų prevencijos, 

sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais, 

organizuoti susitikimai, popietės-diskusijos su 

gydytojais, slaugytojais, psichologais. 

Organizuotos sporto šventės, varžybos, 

ekskursijos, sveikatingumo stovykla. 

Sustiprintas bendruomenės vaidmuo sveikos 

gyvensenos ugdymo ir sveikatos stiprinimo 

procese, remtos kaimo bendruomenių pastangos 

sveikai gyventi, saugoti ir stiprinti fizinę, psichinę 

ir dvasinę sveikatą.  

9. Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas  Mokiniai, mokyklos bendruomenė – 110. 

 

Rajono gyventojai – 138. 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai – 110. 

Atlikta apklausa, organizuota aplinkos tvarkymo 

talka, integruoto ugdymo diena, darbelių paroda-

konkursas, išleistas informacinis lankstinukas, 

skatinantis rūšiuoti šiukšles. 

Organizuota paskaita „Žemė-vanduo-augalai-

žmogaus sveikata“, atlikta 38 šachtinių šulinių 

vandens tyrimai, išsiųstas 41 informacinis 

pranešimas. 

Pasvalio miesto ikimokyklinėse įstaigose 

organizuoti 6 sveikatinimo renginiai. 

 

 

 

 



4.   INFORMACIJOS APIE  SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

 2009 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES SKLAIDA  

 

Eil. 

Nr. 

Informavimo ir viešinimo priemonės pavadinimas  Įgyvendintų informavimo ir viešinimo 

priemonių  skaičius 

Paviešintų savivaldybės visuomenės sveikatos 

programų skaičius   

1. Populiarinimas ir informavimas per televiziją, radijo kanalais, 

spaudą ir kitas masinio informavimo priemones 

58   21  

2. Informaciniai ir mokomieji renginiai, parodos, konferencijos, 

seminarai, konkursai, stendai patalpose, paskaitos 

327 33 

3.  Pranešimai, kiti dokumentai programų rengėjams ir vykdytojams 2 1 

4. Savivaldybės interneto tinklalapis 24 11 

5. Popieriniai ir elektroniniai leidiniai (plakatai, lankstinukai, 

skrajutės, kitos priemonės) 

20 12 

6. Išorinės ženklinimo priemonės programos įvaizdžiui formuoti 

(lipdukai, kanceliarinės prekės su programos atributika ir kt.) 

3 3 

 

5.  SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2009  METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO 

TOBULINIMAS  

 

Eil. 

Nr. 

Problemos, susijusios su savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos administravimu 

Pasiūlymai, kaip patobulinti savivaldybės  visuomenės sveikatos programų  rengimą, 

finansavimą ir įgyvendinimą 

1. Dėl didelio sveikatos programų pareiškėjų skaičiaus bei lėšų 

poreikio ne visoms programoms buvo skirtas finansavimas.  

–  

 

Savivaldybės administracijos direktorius      Rimantas Užuotas 

 

A. V. 

 

Apskaitos skyriaus vedėja                                                                                                                                                        Danguolė Šlušnienė         

 

                                                                   

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)                                                      Dalia Vasiliūnienė 

d.vasiliuniene@pasvalys.lt,  tel. (8 451) 54 086 _________________________ 

mailto:d.vasiliuniene@pasvalys.lt

