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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 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 27 700,00   

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 1 545,74  
Iš viso lėšų 83 355,18 

  

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. 2.1. Neinfekcinių ligų 

ir traumų profilaktika ir 

kontrolė 

 5 12 12 7 300,00 7 300,00 

2. 2.2. Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika ir kontrolė 

4 8 8 13 500,00 13 500,00 

3. 2.3. Alkoholio, tabako 

ir  kitų psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencija 

7 16 16 12 600,00 12 600,00 

4. 2.4. Psichikos sveikatos 

stiprinimo, savižudybių 

ir smurto prevencija 

2 7 7 3 300,00 3 300,00 

5. 2.5. Vaikų ir jaunimo 

sveikatos išsaugojimas 

ir stiprinimas 

25 48 45 33 800,00 32 900,00 

6. 2.6. Gyventojų sveikos 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo skatinimas 

8 16 16 7 800,00 7 800,00 

7. 2.8. Bendruomenės 

sveikatos stiprinimo, 

sveikatos mokymo, 

sveikatos žinių 

10 26 26 5 000,00 5 000,00 



populiarinimo ir 

visuomenės sveikatos 

propagandos 

Iš viso lėšų 83 300,00  82 400,00  

 

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. 2.1. Neinfekcinių 

ligų ir traumų 

profilaktika ir 

kontrolė 

Glaukoma sergančiųjų 

bendrijos „Šviesa“ ir 

sergančiųjų cukriniu 

diabetu draugijos 

„Sveikata“ nariai ir jų 

artimieji, Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių sąjungos 

Pasvalio filialo nariai ir jų 

artimieji. Iš viso dalyvavo 

413 nevyriausybinių 

organizacijų narių ir jų 

artimųjų.  

 

 

 

 
105 Pasvalio rajono 

moterys. 
 

 

 

 

 
69 Pasvalio rajono 

gyventojai. 
 

 

 

 

 

 

 

Buvo organizuotos  2 konferencijos, 4 

seminarai, 8 paskaitos, 2 sveikatinimo 

renginiai, glaukomos dienos minėjimas, 

diabeto dienos minėjimas, 6 teminiai 

mokymai, Šiaurietiško ėjimo mokymai, 

pirmos pagalbos mokymai, diskusija, 5 

išvykos, susitikimai su oftalmologe, 

mankštos užsiėmimai, dalyvauta 2 

sveikatingumo stovyklose prie jūros, 

suorganizuotos 5 akcijos, organizuotas 

Pasvalio sporto mokyklos baseino 

lankymas. Įsigytos spec. priemonės 

regėjimo negalią turintiems bendrijos 

nariams: svarstyklės, kraujospūdžio 

aparatas, įsigytas treniruoklis.  

 
VšĮ „Azzara“ įgyvendino projektą 

,,Nedelsk“ Pasvalio rajone. Rožinio 

autobusiuko gydytojai onkologai patikrino 

105 rajono moteris, mokė jas savityros 

būdu atpažinti piktybinius mazgelius, dalijo 

lankstinukus.  
 
Įgyvendinant projektą, VšĮ Pasvalio PASPC 

organizavo paslaugų teikimą ir tyrimų 

atlikimą nedraustiems privalomu sveikatos 

draudimu pacientams. Buvo taikytos 

prevencinės programos: storosios žarnos 

vėžio ankstyvosios diagnostikos, gimdos 

kaklelio piktybinių navikų, priešinės 

liaukos vėžio, atrankinės mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio, asmenų, priskirtų 

širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei, tyrimas.  

2. 2.2.Užkrečiamųjų 

ligų profilaktika ir 

kontrolė 

4 316 rajono mokyklų 

mokinių, mokinių tėvų, 

pedagogų, socialinių 

darbuotojų. 
25 socialinės rizikos 

šeimos. 

 

 

Rajono mokyklose, švietimo įstaigose 

atlikti profilaktinai tikrinimai dėl 

sergamumo pedikulioze, patikrinti 5 695 

vaikai. Organizuoti 55 įvairūs higienos 

įgūdžių mokymai, skaitytos paskaitos, vesti 

pokalbiai, organizuotos sveikatos 

valandėlės. Organizuotas antrokų konkursas 

„Graži mano šypsenėlė 2014“,  9 viktorinos  



 

 

 

 

 
22 socialinės rizikos 

šeimos. 

 

 

 

 

 
235 Pasvalio rajono 

gyventojai, 
822 mokiniai. 

„Esu švarus ir sveikas“, reklaminių plakatų 

paroda „Dantukų prašymas“, parengta 1 

atmintinė. 25 socialinės rizikos šeimos 

aprūpintos priemonėmis nuo pedikuliozės. 

 
Rajono problematiškose šeimose 

organizuotas buitinių kenkėjų: utėlių, blusų, 

tarakonų naikinimas. UAB „Profilaktinės 

dezinfekcijos“ specialistai 22 šeimų 

gyvenamosiose patalpose atliko kenkėjų 

naikinimo darbus.  
 
Įgyvendinant Sergamumo tuberkulioze  

prevencines programas organizuotas 

seminaras, suorganizuotos 8 išvykos į 

rajono bendruomenes, skaityta 14 paskaitų, 

organizuotas rizikos grupių asmenų 

atvykimas į gydymo įstaigą ištyrimui dėl 

tuberkuliozės. Atlikti 83 Mantu testai, 

plaučių rentgenogramos. Organizuota 18 

pokalbių mokyklose, sveikatos valandėlės, 

konkursas „Mano imuniteto stiprinimo 

receptas“. Pagaminti ir išplatinti 2 

lankstinukai, 1 plakatas, parengti 8 stendai.  
3. 2.3. Alkoholio, 

tabako ir  kitų 

psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencija 

Mokiniai, jaunimas,  jų 

tėvai, pedagogai, 

socialiniai darbuotojai, 

vaikų dienos centro 

lankytojai, miesto ir rajono 

gyventojai. Iš viso 

renginiuose dalyvavo 3 

946 dalyvių. 
 

Suteikta žinių apie alkoholio, tabako ir kitų 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą. 

Organizuotas seminaras „Priklausomybės: 

problematika, valdymas, prevencija“, 

mokytojams, socialiniams pedagogams, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistams, policijos pareigūnams. 

Pasvalio miesto parke įrengti Šiaurietiškojo 

ėjimo takai, vyko atidarymas, mankšta, 

ėjimas naujai įrengtais takais. Įgyvendinant 

Savivaldybės tarybos sprendimą, atliktas 

Nerūkymo zonų ženklinimo atnaujinimas 

(Vytauto Didžiojo a. ir  Smegduobių parkas 

Pasvalio mieste). 12-oje Pasvalio r. 

bendrojo lavinimo mokyklų, Grūžių vaikų 

globos namuose atlikti narkotikų aptikimo 

aplinkoje tyrimai specialiais testais. Iš viso 

paimta 50 mėginių. Rezultatai dėl narkotikų 

aptikimo aplinkoje buvo neigiami, 

narkotinių medžiagų pėdsakų neaptikta. 

Įsigyta vaizdinė priemonė: kepenų su 

patologijomis modelis (pateikiamas kaip 

alkoholio vartojimo prevencijos priemonė). 

Mokyklose organizuota: krepšinio turnyras 

3x3 ir 1x1, stalo teniso varžybos, šachmatų 

turnyras, orientaciniai žygiai, 3 „Sniego 

gniūžtės“ renginiai, 3 prevenciniai renginiai 

„Naktis mokykloje“, „Saugus uostas“, 

konkursas „Laisva klasė nuo (be) svaigalų“, 

2 konkursai, 8 akcijos, Judriosios savaitės 

paminėjimas Pasvalio mieste ir rajono 



mokyklose, 2  paskaitos, nerūkymo dienos 

minėjimas, 12 sveikos gyvensenos 

mokymų, diskusijos, 3 tyrimai, 4 išvykos, 8 

prevenciniai renginiai, 2 stovyklos, išvykos 

į Pasvalio sporto mokyklos baseiną, 8 

sporto varžybos, sporto šventė,  aerobikos 

šventė, rudeninis krosas,  2 anketinės 

apklausos. Organizuoti susitikimai su 

policijos pareigūnais, išleistas 1 leidinys 

apie projektą,  5 stendai, 2 lankstinukai. 
4. 2.4. Psichikos 

sveikatos 

stiprinimo, 

savižudybių ir 

smurto prevencija 

900 paauglių ir 

suaugusiųjų. 
 

 

 

 
23 tėvai (globėjai), 13 

vaikų, 25 socialiniai 

darbuotojai. 

Petro Vileišio gimnazijoje organizuota 

rajoninė konferencija „Gyvybės vertė 

jaunimo akimis“, 1 paskaita, antistresinė 

savaitė, vaizdo siužetų konkursas,  esė 

konkursas, išleista mokinių darbų knygelė. 
 
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo 

pagalbos tarnybos Pedagoginis 

psichologinis skyrius organizavo tėvams, 

auginantiems vaikus nuo 3 iki 12 metų, 

Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus  – 13 

užsiėmimų, organizavo 2 paskaitas 

socialiniams darbuotojams, 10 dailės 

terapijos grupinių užsiėmimų 10–12 metų 

amžiaus vaikams, išleistas informacinis 

lankstinukas tėvams ir globėjams.   
5. 2.5. Vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

išsaugojimas ir 

stiprinimas 

3 022 mokiniai ir 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikai, 190 tėvų, 19 vaikų 

globos įstaigos auklėtinių, 

233 daugiafunkcių centrų 

lankytojai, 112 pedagogų.  

Iš viso programose 

dalyvavo 3 576 dalyviai. 

 

 

 

 

Rajono mokyklose, ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, vaikų globos įstaigoje ir 

daugiafunkciuose centruose įvykdytos 23  

sveikatinimo programos. Organizuoti 9 

konkursai, 3 viktorinos, 5 stovyklos, 8 

sveikatingumo renginiai, 12  diskusijų, 7 

sveikatos popietės, 5 piešinių parodos,  6 

paskaitos, 10 sveikatingumo popiečių, 

antistresinė savaitė, 23 akcijos, 32 sporto 

varžybų, plaukimo varžybos, plaukimo 

pamokos, rytinės mankštos, muzikavimo 

popietės,  3 projektiniai darbai, 5 praktiniai 

mokymai, pirmos pagalbos mokymai, 14 

išvykų į Pasvalio sporto mokyklos baseiną, 

16 sporto renginių,  žygiai, mankštos, 

įsigyta sportinio inventoriaus, stalo 

žaidimų, teniso stalas,   parengta 12 

informacinių stendų, 8 lankstinukai. 

Organizuota „Asterikso ir Obelikso 

sveikatiada 2014“ daugiafunkcių centrų 

lankytojams.  
6. 2.6. Gyventojų 

sveikos mitybos ir 

fizinio aktyvumo 

skatinimas 

156 kaimo bendruomenių 

nariai, 38 vyresnio 

amžiaus rajono gyventojai.  

 

 
541 rajono gyventojai, 30 

Bendruomenės skatindamos bendruomenės 

narių fizinį aktyvumą organizavo šokių 

dieną, šokių pamokas, sporto šventę, 3 

paskaitas, mankštų Pasvalio sporto 

mokyklos baseine lankymą.  
 
Organizuoti 2 žygiai su baidarėmis 



vaikų. 
 

 

 

 
150 Pasvalio rajono 

neįgaliųjų draugijos narių. 

Šventosios upe, užsiėmimai „Pažink save 

piešiant fraktalą“, mankštos užsiėmimai 

Pasvalio sporto mokyklos baseine 

suaugusiems ir vaikams iki 2 metų.  

 
Organizuota Pasvalio rajono neįgaliųjų 

sporto šventė Pasvalio miesto parke, 

jaunimo stovykla Pasvalio miesto parke, 

organizuotas baseino lankymas, terapija 

žirgais, paskaita, mankštos. 
7. 2.8.Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimo, 

sveikatos mokymo, 

šeimos planavimo 

konsultavimo, 

sveikatos žinių 

populiarinimo ir 

visuomenės 

sveikatos 

propagandos 

820 kaimo bendruomenių 

narių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaimo bendruomenės įgyvendino 10 

sveikatos stiprinimo projektų. Organizuotos  

3 sveikatingumo popietės, sporto šventė 

vaikams ir jaunimui, 4 paskaitos, 5 

bendruomenės sporto šventės, tritaškių 

mėtymo varžybos, 3 teminės popietės, 

pirmos pagalbos mokymai, 2 

sveikatingumo dienos, sveikatos akcija 

„Savikontrolės diena“, 6 sveikatingumo 

renginiai, 4 varžybos, 3 praktiniai 

užsiėmimai, 1 konkursas, vaistažolių 

arbatos degustacija, išvykos į Pasvalio 

sporto mokyklos baseiną ir Visuomenės 

sveikatos biurą, vaikų ir jaunimo sporto 

varžybos, vaikų sporto šventė, vasaros 

sporto šventė, mankštos užsiėmimai, 4 

šiaurietiško ėjimo mokymai ir užsiėmimai. 

Įsigyta sportinio inventoriaus. 

 

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 

 79 48 

2. Informaciniai ir mokomieji renginiai, parodos, 

konferencijos, seminarai, konkursai, stendai, 

paskaitos 

231 56 

3.  Pranešimai, kiti dokumentai programų rengėjams 

ir vykdytojams 
2 1 

4. Savivaldybės interneto svetainė 28 24 
5. Popieriniai ir elektroniniai leidiniai (plakatai, 

lankstinukai, skrajutės, kitos priemonės) 
39 22 

6. Išorinės ženklinimo priemonės programos 

įvaizdžiui formuoti (lipdukai, kanceliarinės prekės 

su programos atributika ir kt.) 

12 12 

  _____________ 

 

 


