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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITA 

 

XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 

  

1. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS LĖŠOS 

 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšų šaltiniai 

Surinkta lėšų, 

litais 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 54 109,44 

2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosio programos lėšos 25 170,00 

3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos sveikatos 

priežiūrai mokyklose finansuoti 

133 500,00 

4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos visuomenės 

sveikatos programoms 

18 775,00 

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 7 604,54  

Iš viso lėšų 239 158,98  

  

2. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS 

 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

programų sritys 

Vykdytų 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

programų 

skaičius 

Vertinimo kriterijų 

skaičius Skirta lėšų, 

litais 

Panaudota 

lėšų, litais 

planuota įvykdyta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Neinfekcinių ligų ir 

traumų profilaktika ir 

kontrolė 

 6 24 24 

 

22 500,00 22 500,00 

2. Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika ir 

kontrolė 

1 4 4 2 500,00 2 500,00 

3. Alkoholio, tabako ir  

kitų psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencija 

9 39 39 18 500,00 18 500,00 

4. Psichikos sveikatos 

stiprinimo, 

savižudybių ir smurto 

prevencija 

4 17 17 10 000,00 10 000,00 



5. Vaikų ir jaunimo 

sveikatos 

išsaugojimas ir 

stiprinimas 

19 57 61 18 500,00 18 500,00 

6. Gyventojų sveikos 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo skatinimas 

5 19 19 7 500,00 7 500,00 

7.  Burnos ertmės 

organų profilaktika 

1 3 3 2 000,00 2 000,00 

8. Bendruomenės 

sveikatos stiprinimo, 

sveikatos mokymo, 

sveikatos žinių 

populiarinimo ir 

visuomenės sveikatos 

propagandos 

8 25 25 8 400,00 8 400,00 

9 Gyvenamosios 

aplinkos 

sveikatinimas 

2 7 7 1 500,00 1 500,00 

10. Sveikatos priežiūra 

mokyklose 

1 3 3 133 500,00 133 500,00 

Iš viso lėšų 224 900,00  224,900,00 

 

  

 

 

3. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMAS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 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 473 

nevyriausybinių 

organizacijų nariai ir jų 

artimieji, 160 miesto 

gyventojų, 120 vaikų ir 

mokinių. 

Buvo organizuoti  3 seminarai, 13 

paskaitų, 2 sveikatinimo renginiai, 

sveikatingumo renginys „Pabūkim 

kartu“, glaukomos dienos minėjimas, 

diabeto dienos minėjimas, 1 

konferencija, 86 užimtumo užsiėmimai, 

8 teminiai mokymai, Šiaurietiško 

vaikščiojimo mokymai, diskusija, 3 

sporto varžybos, 4 išvykos, 7 susitikimai 

su oftalmologe, paskaitos mokiniams, 

mankštos užsiėmimai,  dalyvauta 5 

sveikatingumo stovyklose, 

suorganizuotos 3 akcijos, 1 konkursas, 1 

išvyka į J. Balvočiūtės ūkį. 

 

 

 



Pasvalio rajono 

gyventojai – 436. 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono kaimų ir 

gyvenviečių, miesto  

gyventojai – 427. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinant traumų prevencijos 

programą, suorganizuota 13 

sveikatinimo renginių su pirmos 

pagalbos mokymais rajono gyventojams, 

1 viktorina, pagaminti ir išplatinti 2 rūšių 

lankstinukai, renginio dalyviams buvo 

dalinami atšvaitai. 

 

Gydytojų ir bendruomenės slaugytojų 

komanda vyko rajono kaimus ir 

gyvenvietes. Gyventojus konsultavo 

chirurgas, ginekologas, šeimos 

gydytojas. Buvo matuojamas kraujo 

spaudimas, atliekami kraujo tyrimai. Iš 

viso suorganizuota 13 išvykų, sveikatą 

pasitikrino 427 rajono gyventojai. 

Išvykų vietose suorganizuota 13 

sveikatinimo renginių, 3 paskaitos, 2 

akcijos, pagaminti ir išplatinti 6 

lankstinukai, parengti 25 stendai.   

2. Užkrečiamųjų 

ligų profilaktika 

ir kontrolė 

Rajono mokyklų 

mokiniai  – 3 401, 

mokinių tėvai – 800, 

pedagogai, socialiniai 

darbuotojai. 

 

 

Mažas pajamas 

gaunančios ir socialinės 

rizikos šeimos – 17, 

vaikai – 68. 

Rajono mokyklose, švietimo įstaigose 

atlikti profilaktinai tikrinimai dėl 

sergamumo pedikulioze, patikrintas 3 

401 vaikas. Vaikai mokyti  higienos 

įgūdžių: paskaityta 1 023 paskaitos, 

vesta 1 812 pokalbių.  Parengtas 1 

lankstinukas (1 600 vnt.), 1 atmintinė 

tėvams (800 vnt.).  

Nupirkta 44 vnt. preparato ,,Paronit“ 

utėlių naikinimui. Bendradarbiaujant su 

seniūnijų socialiniais  darbuotojais, 

preparatas išdalintas 17 šeimų, kuriose – 

68 vaikai.  

3. Alkoholio, 

tabako ir  kitų 

psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

Mokiniai, jaunimas,  jų 

tėvai, pedagogai,  vaikų 

dienos centro lankytojai, 

miesto ir rajono 

gyventojai. Iš viso 

renginiuose dalyvavo 7 

945 dalyviai. 

 

Suteikta žinių apie alkoholio, tabako ir 

kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

žalą. Organizuotos 2 rajoninės  

konferencijos, konferencija 

„Psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencija Pasvalio rajone“, integruota 

sveikatinimo diena rajono mokyklose, 

skirta psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijai, apskritas stalas-

diskusija, krepšinio turnyras 3x3 „Kai 

širdys plaka išvien“, filmo „Mano 

pasirinkimas“ peržiūros, 3 „Sniego 

gniūžtės“ renginiai, 3 prevenciniai 

renginiai „Naktis mokykloje“, „Blaivi 

klasė“ rajono finalinis etapas, konkursas 

„Laisva klasė nuo (be) svaigalų“, 4 



konkursai, 36 akcijos, renginys „Diena 

be automobilio“, 18  paskaitų, nerūkymo 

dienos minėjimas, 14 sveikos 

gyvensenos mokymų, diskusijos, 1 

seminarai, 5 tyrimai, stovyklos, išvykos į 

Pasvalio sporto mokyklos baseiną, 8 

sporto varžybos, aerobikos šventė, 

anketinės apklausos, parengti 25 stendai, 

11 lankstinukų. 

4. Psichikos 

sveikatos 

stiprinimo, 

savižudybių ir 

smurto 

prevencija 

Psichikos sveikatos 

sutrikimų turintys 

žmonės ir jų šeimos 

nariai – 157, socialiniai 

darbuotojai – 18.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono 

gyventojai – 619. 

 

 

 

Gimnazistai, pedagogai 

– 802  

Psichikos sveikatos sutrikimų turintiems 

žmonėms organizuotas užimtumas (148 

grupiniai, sekcijiniai užsiėmimai), 

savipagalbos grupės užsiėmimai, 

darbinių įgūdžių atkūrimas, buvo 

skatinama dirbti komandinio darbo 

principu, siekiant tarpusavio 

bendravimo, suorganizuotos 5 paskaitos, 

psichikos dienos minėjimas, 2 išvykos, 

išvyką į sveikos gyvensenos sodybą,  1 

praktinė konferencija, 2 rankdarbių 

parodos, 2 lankstinukai. 

 

Vykdant savižudybių prevencijos 

programą buvo teikiama anoniminė 

psichologinė pagalba nemokamu 

telefono numeriu 8 800 20001 (109 

skambučiai), suteikta 27 psichologo 

konsultacijų, suorganizuota 12 paskaitų 

bendruomenių nariams, pagaminti 3 

lankstinukai. 

Rajoninė konferencija „Gyvybė – 

brangiausia mūsų vertybė“, fotografijų, 

piešinių paroda, 3 konkursai, meno 

terapijos seminaras, antistresinė savaitė, 

parengti 4 stendai. 

5. Vaikų ir jaunimo 

sveikatos 

išsaugojimas ir 

stiprinimas 

Mokiniai – 3 050,  

ikimokyklinio amžiaus 

vaikai – 71, jų tėveliai –

39, vaikų globos įstaigos 

auklėtiniai – 25, vaiko 

dienos centrų lankytojai 

– 225,  pedagogai – 85.  

Iš viso programose 

dalyvavo 3 495. 

 

 

 

Rajono mokyklose, ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose, vaikų globos įstaigoje 

ir vaiko dienos centruose įvykdyta 19  

sveikatinimo programų. Organizuotos 5 

rajoninės konferencijos, 13 konkursų, 6 

viktorinos, 4  sveikatiados, pokalbiai, 8 

sveikatos popietės, konkursas 

„Sveikuolių sveikuoliai“, 2 

fotonuotraukų konkursai, 7 parodos, 4 

paskaitos-seminarai, 15 paskaitų, 2 

seminarai, antistresinė savaitė, klasės 

valandėlių ciklas „Sveika gyvensena“, 

11 akcijų, 1 konferencija, 28 sporto 

varžybos, 10 prevencinių renginių prieš 

smurtą, 8 sveikatingumo dienos, 5 



 

 

 

tyrimai, 6 parodos, dieninė stovykla 

mokiniams iš socialinės rizikos šeimų,  1 

išvyka į baulingo klubą,  išvykos į 

Pasvalio sporto mokyklos baseiną, 

parengta 19 informacinių stendų, 12 

lankstinukų. 

6. Gyventojų 

sveikos mitybos 

ir fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

22 Pasvalio jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo 

centro bendruomenės 

nariai. 

 

647 Pasvalio rajono 

gyventojai, vaikai, 

mokiniai. 

 

Atlikta anketinė apklausa apie sportinį 

aktyvumą. Suorganizuoti 2 teoriniai 

užsiėmimai apie sveiką gyvenseną, 

šiaurietiško ėjimo mokymai, baseino 

lankymas.  

 

Suorganizuoti 2 rajoniniai sporto 

renginiai miesto parke ir Joniškėlio I. 

Karpio žemės ūkio ir verslo mokykloje 

„Asterikso ir Obelikso olimpinės 

žaidynės“, 2 akcijos, 5 šiaurietiško ėjimo 

mokymai, sporto šventė. 

7. Burnos ertmės 

organų 

profilaktika 

Rajono gyventojai – 234, 

mokiniai – 1 235. 

Organizuotas mokinių dantų 

patikrinimas, atlikti 2 tyrimai, apklausa, 

5 sveikatingumo renginiai, 6 paskaitos, 

pagaminti 5 lankstinukai. 

8. Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimo, 

sveikatos 

mokymo, šeimos 

planavimo 

konsultavimo, 

sveikatos žinių 

populiarinimo ir 

visuomenės 

sveikatos 

propagandos 

Kaimo bendruomenių 

nariai – 627, 

 LPS „Bočiai“ Pasvalio 

bendrijos nariai –  195. 

Organizuota 2 sveikatingumo popietės, 1 

akcija, 10 paskaitų, 3 bendruomenės 

sporto šventės, 3 teminės popietės, 1 

pirmos pagalbos mokymai, 1 

sveikatingumo šventė, 2 varžybos, 3 

ekskursijo, 1 sveikatingumo stovykla, 3 

sveikatingumo diena bendruomenės 

vaikams ir jaunimui, vaikų sporto šventė, 

vasaros sporto šventė, mankštos ir 

aerobikos užsiėmimai, Šiaurietiško 

vaikščiojimo mokymai, 2 piešinių 

konkursai, parengta 10 lankstinukų. 

9. Gyvenamosios 

aplinkos 

sveikatinimas  

554 gimnazistai, 33 

pedagogai, 40 

priešmokyklinių grupių 

vaikų, 18 tėvelių.  

 

Organizuota akcija „Europos judrioji 

savaitė“, apklausa, dalyvauta Euroscola 

finale – II vieta, anketa, 3 paskaitos, 

Lietuvos žaliųjų judėjimo lektoriaus 

paskaita, prezentacija „Maisto kokybė ir 

sauga rūpi ne tik Europos Sąjungai“, 

paskaita ekologinėmis temomis, akcija 

„Pasodink medelį“, Žemės dienos 

šventė, pratybos „Šiukšlės“, 4 išvykos, 

piešinių paroda „Laiškai žemei“.   

10. Sveikatos 

priežiūra 

mokyklose 

Pasvalio rajono mokyklų 

mokiniai – 4 333, 

mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai. 

Finansuota mokyklų sveikatos priežiūra. 

Mokyklose vykdytos 33 sveikatos 

programos, suorganizuoti 678 

sveikatinimo renginiai, renginiuose 

dalyvavo 14 664 mokiniai. Užregistruota 

10 045 apsilankymai pas visuomenės 



sveikatos priežiūros specialistą: dėl 

pirmos pagalbos – 785; dėl konsultacijos 

– 3 383; dėl kitų priežasčių – 8 877 

apsilankymai.    

 

4. INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 

SPECIALIOSIOS 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, 

radiją, spaudą ir kitas masinio informavimo 

priemones 

 62 24 

2. Informaciniai ir mokomieji renginiai, 

parodos, konferencijos, seminarai, konkursai, 

stendai, paskaitos 

494 55 

3.  Pranešimai, kiti dokumentai programų 

rengėjams ir vykdytojams 

2 1 

4. Savivaldybės interneto tinklalapis 41 25 

5. Popieriniai ir elektroniniai leidiniai (plakatai, 

lankstinukai, skrajutės, kitos priemonės) 

81 35 

6. Išorinės ženklinimo priemonės programos 

įvaizdžiui formuoti (lipdukai, kanceliarinės 

prekės su programos atributika ir kt.) 

5 5 

   

______________ 

 

 

 


