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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA 

 

1. Informacija apie Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos (toliau – Programa) lėšas 

 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšų šaltiniai 

Surinkta lėšų, 

Eur 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšos, gautos už poliklinikos patalpų 

nuoma)  42 722,28 

1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

lėšos 8 482  

1.3.  Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos  - 

1.4.  Nepanaudotos 2015 m. lėšos (grąžintos po 2016 m. sausio 1 d.)  0,40 

1.5. Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 10 713,58  

Iš viso:  61 918,26 

 

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšos.  

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota 

lėšų, Eur 

2.1. Specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimas  

2.1.1. Projektas „Buitinių kenkėjų 

naikinimas Pasvalio rajono 

savivaldybės problematiškose 

šeimose“, UAB „Profilaktinė 

dezinfekcija“ 

Atlikti kenkėjų naikinimo darbai 35-ose 

Pasvalio rajono socialinės rizikos šeimų 

gyvenamosiose patalpose. 

1 253 

2.1.2. Projektas „Sportuoju ir augu 

sveikas“, Pasvalio rajono 

Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

Meškalaukio daugiafunkcis 

centras 

Organizuota paskaita, varžybos, estafetės, 

popietė-praktinis užsiėmimas, piešinių 

konkursas, įsigyta sportinio inventoriaus (35 

dalyviai) 

220 

2.1.3. Projektas „Raudona linija“, 

Pasvalio rajono Pajiešmenių 

pagrindinė mokykla 

Organizuoti prevenciniai „Sniego gniūžtės“ 

renginiai, sveikos gyvensenos „Ežiuko 

pamokėlės“, akcijos, sportinės pramogos, 

šventės, varžybos, konkursai, rengti stendai, 

informaciniai leidiniai (350 dalyvių). 

1 580 

2.1.4. Projektas „Už sveiką 

Škilinpamūšio bendruomenės 

gyvenimą“, Pasvalio rajono 

Škilinpamūšio kaimo 

bendruomenė 

Organizuotos įvairios sporto varžybos, 

vakaronė (42 dalyviai). 

200 

2.1.5. Projektas „Lauke žaidžiu – 

sveikas esu“, Pasvalio lopšelis-

darželis „Eglutė“ 

Atnaujintos lopšelio-darželio lauko edukacinės 

erdvės, skirtos vaikų fizinio aktyvumo 

skatinimui, organizuotos popietės, paskaitos, 

darbelių parodos, išvykos, sveikatinimo dienos 

(180 dalyvių). 

2 358 

2.1.6. Projektas „Vaikų ir jaunimo Organizuotos paskaitos, sporto renginiai, 465 



sveikatos išsaugojimas ir 

gerinimas“, Pasvalio Lėvens 

pagrindinės mokyklos Valakėlių 

skyrius 

akcijos, rytinė mankšta, sveiko maisto gamyba 

(80 dalyvių). 

2.1.7. Projektas „Mokykime pažinti 

ligą“, Pasvalio astmininkų klubas 

„Teisė kvėpuoti“ 

Organizuotos paskaitos, konferencija, 

sveikatingumo stovykla, lankytas Sporto 

mokyklos baseinas (84 dalyviai) 

650 

2.1.8. Projektas „Aktyvus judėjimas –  

kelias į puikią sveikatą“, Kraštų 

kaimo bendruomenė 

Organizuota paskaita, varžybos, šiaurietiškas 

vaikščiojimas (48 dalyviai). 

380 

2.1.9. Projektas „Padėk sau ir kitiems“. 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 

Organizuota konferencija, prevencinė naktis, 

antistresinė ir spalvų savaitė, konkursai, 

susitikimai, pokalbiai, mokymai (650 dalyvių). 

1 400 

2.1.10. Projektas „Gyvenkime sveikai“, 

Grūžių krašto kaimo 

bendruomenė 

Organizuota paskaita, mankštos užsiėmimai, 

Sporto šventė (130 dalyvių). 

500 

2.1.11. Projektas „Sveika gyvensena – 

gyvenimo būdas“, Pasvalio 

Lėvens pagrindinė mokykla 

Organizuotos akcijos, popietės, varžybos, 

praktiniai užsiėmimai, sveikatinimo renginiai, 

viktorinos, pravesti klasės valandėlių ciklai 

(300 dalyvių). 

1 000 

2.1.12. Sveikos gyvensenos ugdymo 

projektas „Judėk ir būsi sveikas“, 

Pasvalio lopšelis-darželis 

„Liepaitė“ 

Organizuota konferencija, sveikatingumo 

dienos, sporto varžybos, rudens sporto šventė, 

žiemos olimpinės žaidynės, įrengtos lauko 

edukacinės erdvės, įsigyta sporto inventoriaus 

(272 dalyviai). 

1 673 

2.1.13. Projektas „Renkuosi būti 

sveikas“, Pasvalio rajono 

sergančiųjų cukriniu diabetu 

draugija „Sveikata“ 

Organizuota 12 renginių (paskaitos, akcijos, 

mokymai, seminarai, konferencija), 468 

dalyviai. 

800 

2.1.14. Projektas „Aš sveikas – stiprus“, 

Pasvalio rajono Grūžių vaikų 

globos namai 

Organizuotos varžytuvės „Gaminu sveikai“, 

diskusijos, sportiniai užsiėmimai, baseino 

lankymas, ėjimas šiaurietiškomis lazdomis (20 

dalyvių).  

631 

2.1.15. Projektas „Neužgesk, viltie, 

regėti“, Pasvalio rajono glaukoma 

sergančiųjų bendrija „Šviesa“ 

Organizuotos pažintinės sveikatinimo išvykos, 

paskaitos, pokalbiai, susitikimai su gydytojais, 

susitikimai su moksleiviais (451 dalyvis) 

1 000 

2.1.16. Projektas „Sportuok ir pažink“, 

Pasvalio rajono Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

gimnazijos Švobiškio 

daugiafunkcis centras 

Organizuotos sporto varžybos, orientacinis 

žygis, įsigyta sportinio inventoriaus (68 

dalyviai). 

300 

2.1.17. Projektas „Sportas – mūsų 

sveikata“, Pasvalio sporto 

mokykla 

Organizuoti 7 sporto renginiai rajono ugdymo 

įstaigų ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

grupių vaikams, 3 d. stovykla sporto mokyklos 

auklėtiniams, vyko judriųjų žaidimų pratybos, 

įsigyta sportinio inventoriaus (163 dalyviai).  

1 050 

2.1.18. Projektas „Augu sveikas“, 

Pasvalio rajono Žadeikonių krašto 

bendruomenė 

Įsigyta sportinio inventoriaus, lavinamųjų 

žaidimų vaikams, organizuota išvyka, 

sportinės varžybos, praktiniai užsiėmimai (58 

dalyviai). 

300 

2.1.19. Projektas „Psichinės sveikatos 

išsaugojimas, savižudybių 

prevencija, alkoholio, tabako, 

narkotikų ir kitų psichotropinių 

medžiagų vartojimo prevencija“, 

Pasvalio rajono Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

Atlikti 2 tyrimai, organizuotos paskaitos, 

akcijos, susitikimai, išvykos, sportinės 

varžybos, respublikinė metodinė-praktinė 

konferencija (450 dalyvių). 

600 



gimnazija 

2.1.20. Projektas „Jaunimas – už sveiką 

gyvenseną“, Gulbinėnų kaimo 

krašto bendruomenė 

Organizuotos paskaitos, mokomieji seminarai, 

sportinės varžybos, lankytas Sporto mokyklos 

baseinas (50 dalyvių). 

500 

2.1.21. Projektas „Tėvų ir vaikų 

tarpusavio bendravimo 

stiprinimas“, Visuomeninė 

organizacija „Gelbėkit vaikus“ 

Suorganizuota 1 d. stovykla socialiai 

pažeidžiamoms šeimoms iš Pasvalio rajono 

seniūnijų, pravesti 1 pozityvios tėvystės 

mokymai, praktiniai užsiėmimai (64 dalyviai) 

750 

2.1.22. Projektas „Blogai matau – gerai 

jaučiuosi“, VšĮ Panevėžio ir 

Utenos regionų aklųjų centras 

(LASS) Pasvalio rajono filialas 

Organizuoti seminarai, paskaitos, psichologo 

konsultacijos (20 asmenų, iš jų 16 regėjimo 

neįgaliųjų). 

800 

2.1.23. Projektas „Augu sveikas ir 

žvalus“, Pasvalio rajono Saločių 

Antano Poškos pagrindinė 

mokykla 

Organizuotos sportinės varžybos, estafetės, 

judrieji žaidimai, veiksmo savaitė, išvykos į 

Sporto mokyklos baseiną, akcijos (206 

dalyviai). 

473 

2.1.24. Projektas „Sveikos gyvensenos 

ugdymas“, Pasvalio Šv. Jono 

Krikštytojo parapijos Vaikų 

dienos centras 

Organizuotos mankštos, užsiėmimai, žaidimai 

lauke, mankštos baseine, išvykos gamtoje, 

ėjimas su šiaurietiškomis lazdomis (40 

dalyvių). 

452 

2.1.25. Projektas „Mūsų sveikata – mūsų 

rankose“, Šimonių krašto 

bendruomenė 

Organizuoti 5 teoriniai ir praktiniai mokymai 

apie fizinę ir psichinę sveikatą (64 dalyviai). 

500 

2.1.26. Projektas „Sergamumo 

tuberkulioze profilaktika“, VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centras 

Organizuota 12 paskaitų, 1 seminaras, įsigyta 

tuberkulino, tuberkulino mėginiais patikrinta 

vaikų ir rizikos grupės asmenų (127), atliktos 

43 rentgenogramos rizikos grupės asmenims. 

1 278 

2.1.27. Projektas „Sportuok – ilgai 

nesensi“, Švobiškio ir aplinkinių 

kaimų bendruomenė 

Įsigyta sporto inventoriaus, organizuota 

vasaros sporto šventė (96 dalyviai). 

500 

2.1.28. Projektas „Sveikame kūne – 

sveika siela“, Pasvalio rajono 

Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinė mokykla 

Organizuota veiksmo savaitė, žaidimų naktis, 

sveikatingumo diena, pokalbis – diskusija, 

žygis su šiaurietiškomis lazdomis, konkursai, 

varžybos, lankytas baseinas, įsigyti sportiniai 

marškinėliai (76 dalyviai) 

1 230 

2.1.29. Projektas „Menas gydo kūną ir 

sielą“, Pasvalio muzikos mokykla 

Organizuota 10 muzikinių renginių (muzikos 

terapija), dailės terapijos užsiėmimų ciklas 

(310 dalyvių) 

1 100 

2.1.30. Projektas „Sportuoji, tai sveikas 

esi“, Norgėlų bendruomenė 

Organizuota Joniškėlio krašto bendruomenių 

vasaros sporto šventė (423 dalyviai). 

500 

2.1.31. Projektas „Judėk daugiau – 

gyvenk sveikiau“, Žilpamūšio 

krašto bendruomenė 

Organizuota paskaita, estafetė, žinių žaidimas 

(70 dalyvių). 

500 

2.1.32. Projektas „Sportas ir sveikata“, 

Nairių krašto bendruomenė 

Įsigyta sportinio inventoriaus, organizuotos 

varžybos, išvykos (110 dalyvių). 

460 

2.1.33. Projektas „Judėk ir būsi sveikas“, 

Joniškėlio Igno Karpio žemės 

ūkio ir paslaugų mokykla 

Organizuoti 5 sporto renginiai, išvyka į  

Pasvalio sporto mokykloje vykusią paskaitą su 

Ignu Bakėjumi (200 dalyvių). 

627 

2.1.34. Projektas „Judėjimas – sveikos 

gyvensenos variklis“, VšĮ „Auto 

moto group“ karate kyokushin 

klubas „Kamuido“ 

Organizuota 1 stovykla jaunimui, sukurtas 

video filmas apie renginį, pravesta 180 

treniruočių, skaitytos 5 paskaitos ugdymo 

įstaigose, įsigyta sporto inventoriaus (500 

dalyvių). 

456 

2.1.35. Projektas „Sveikatą stiprinanti 

mokykla 2016 metams“, Pasvalio 

Svalios pagrindinė mokykla 

Organizuotos judriosios pertraukos, plaukimo 

pamokos baseine, sveikatos savaitė, Olimpinės 

žaidynės, akcijos, varžybos, valandėlės, 

860 



konkursai, stovykla, dviračių žygis, turistinės 

išvykos, įrengtas sveikatingumo takas (440 

dalyvių). 

2.1.36. Projektas „Mankštinkimės“, 

Pasvalio rajono Puškonių kaimo 

bendruomenė 

Organizuoti mankštų užsiėmimai (15) 

bendruomenės nariams, paskaita, žygis 

dviračiais, įsigyta sporto inventoriaus (30 

dalyvių) 

380 

2.1.37. Projektas „Kartu su vaiku – 4“, 

Pasvalio rajono savivaldybės 

švietimo pagalbos tarnybos 

Pedagoginis psichologinis skyrius 

Organizuoti tėvystės įgūdžių ugdymo 

užsiėmimai “Pozityvi tėvystė“ tėvams, 

socialinių ir bendravimo įgūdžių užsiėmimai 

vaikams (59 dalyviai). 

560 

2.1.38. Projektas „Sveika gyvensena 

vyresniame amžiuje“, Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos Pasvalio skyrius 

Organizuotas Sporto mokyklos baseino 

lankymas (55 dalyviai). 

560 

2.1.39. Projektas „Sveika mokykla“, 

Pasvalio r. Vaškų gimnazija 

Organizuotos mankštos, paskaitos, viktorinos, 

judrioji savaitė, įrengtas vaistažolynas (230 

dalyvių). 

530 

2.1.40. Pasvalio rajono bešeimininkių 

artezinių gręžinių tiekiamo 

vandens kontrolės programa, 

Pasvalio rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuras 

Atlikti 13 bešeimininkių vandentiekio 

įrenginių tiekiamo geriamojo vandens tyrimai. 

Teikta informacija gyventojams, organizuotas 

seminaras – diskusija, pagamintos vandens 

atmintinės (300 vnt.). 

1 164 

2.1.41. Projektas „Pasvalyje madinga 

sportuoti“, VšĮ „Sportuotojai“ 

Organizuota 2 d. trukmės moterų stovykla, 

pravesta 11 praktinių ir 5 teoriniai užsiėmimai, 

pravestos 42 funkcinės treniruotės (1024 

dalyviai). 

1 420 

2.1.42. Projektas „Klasės palydėjimas“, 

Asociacija „Trinus“ 

Projekte dalyvavo dvi klasės (37 jaunuoliai), 

organizuoti 4 seminarai, konsultuota mokyklos 

bendruomenė, klasių auklėtojos. 

800 

2.1.43. Projektas „Mokausi pasakyti 

„Ne“, Pasvalio Lėvens 

pagrindinės mokyklos Ustukių 

pagrindinio ugdymo skyrius 

Organizuota Sveikatingumo diena, paskaitos, 

išvykos, linksmoji naktelė, grupiniai 

užsiėmimai, sportiniai užsiėmimai, dienos 

stovykla (195 dalyviai). 

579 

2.1.44. Projektas „Gyvenk sveikai“, 

Pasvalio specialioji mokykla 

Organizuoti užsiėmimai, susitikimai, 

valandėlės, viktorinos, akcijos, sveikatinimo 

renginiai, varžybos, konkursai, įsigyta sporto ir 

vaikų ugdymui skirto inventoriaus (125 

dalyviai). 

2 350 

2.1.45. Projektas „Dailės terapija fizinei, 

psichinei ir dvasinei sveikatai“, 

Pasvalio rajono Trečiojo amžiaus 

universitetas 

Organizuoti praktiniai dailės terapijos 

užsiėmimai 5 seniūnijų bendruomenių nariams 

(83 dalyviai). 

1 000 

2.1.46. Projektas „Keiskime visuomenę 

savo pavyzdžiu“, Sveikatinimo ir 

šiaurietiško ėjimo klubas „Ego 

sanus“ 

Vesti mankštos užsiėmimai Sporto mokyklos 

baseine, organizuota 2 d. sveikatinimo 

stovykla visai šeimai, baidarių žygis, 

organizuotas susitikimas su pirtininkų. 

Renginiuose dalyvavo 987 rajono gyventojai. 

2 042 

2.1.47. Projektas „Žalingiems įpročiams 

– „Ne“, Sportui – „Taip“, 

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija 

Organizuotos paskaitos, užsiėmimai, žaidimai, 

viktorinos, protų  mūšiai, akcijos, varžybos, 

grupiniai pokalbiai, diskusijos (154 dalyviai). 

640 

Iš viso 39 371 

2.2   Pasvalio rajono savivaldybės 

priklausomybę sukeliančių 

medžiagų (narkotikų, alkoholio, 

tabako ir kitų)  vartojimo 

Organizuota kampanija Pasaulinei dienai be 

tabako paminėti (24 renginiai, 913 dalyviai. 

2 straipsniai, 5 publikacijos). 

Parengti 6 straipsniai, 13 publikacijų 

5 100  



mažinimo ir prevencijos  2014–

2016 metų programos 2016 m. 

priemonių plano įgyvendinimas 

apie priklausomybę sukeliančių medžiagų 

vartojimo žalą. 

Organizuotas rajoninis  konkursas „Laisva 

klasė nuo (be) svaigalų“ (dalyvavo 5 

mokyklos, 150 dalyvių; organizuota   

1 išvyka, 29 dalyviai). 

Organizuotas protmūšis-viktorina „Mūsų 

žinios apie priklausomybes“ (dalyvavo 4 

mokyklos, 21 mokinys, 5 pedagogai). 

Organizuotos vasaros sportines varžybas vaikų 

ir jaunimo užimtumui didinti „Sporto 

infekcija“ (150 dalyvių). 

2 kartus organizuotos varžybas 9–10 klasių 

mokiniams „Jėgos sportas – jėga“ (93 

dalyviai). 

Įgyvendinant Programą, 28 socialinės rizikos 

asmenims iš įvairių rajono seniūnijų apmokėta 

antialkoholio terapija ilgai veikiančiais vaistais 

„Torpedo“ (6 mėn.), anoniminė stacionarinė 

detoksikacija, kelionės išlaidos. Suteikta 40 

psichologo konsultacijų 12 žmonių po 

priklausomybės gydymo. 

Priemone „Pagalba moterims išvengiant 

nepageidaujamo nėštumo“ pasinaudojo 17 

moterų. 

Organizuotos 6 paskaitos seniūnijose 

socialinės rizikos šeimoms apie šeimos 

planavimą, apsisaugojimo priemones nuo 

nepageidaujamo nėštumo, lytiškai plintančias 

ligas.  

Vykdytas narkotinių medžiagų aptikimo 

aplinkoje tyrimas rajono ugdymo įstaigose. 

Įsigyta 12 vnt. narkotinių medžiagų aptikimo 

testų (21-ai narkotinei medžiagai nustatyti) bei 

12 vnt. marihuanai ir hašišui nustatyti.  

Atlikta apklausa „Informacinių komunikacinių 

technologijų (IKT) vaidmuo 5–8 klasių 

mokinių gyvenime“. 

Kontroliuojant, kad būtų paisoma draudimo 

rūkyti Pasvalio rajone paskelbtose „Nerūkymo 

zonose“ ir tose vietose, kuriose pagal Lietuvos 

Respublikos tabako kontrolės įstatymą tai 

daryti draudžiama, Policijos komisariatas 

organizavo 77 reidus, nustatė 14 pažeidimų.  

„Nerūkymo zonų“ ženklinimo atnaujinimui 

pagaminta 36 vnt. lauko sąlygoms  skirtų 

ženklų ir 78 vnt. vidaus patalpoms skirtų 

draudžiančių rūkyti ženklų. 

Organizuotas seminaras pedagogams, soc. 

darbuotojams „Vaikų sveikata – mūsų ateitis“ 

(78 dalyviai). 

Per 2016 metus buvo įvykdyta 19 įvairių saugų 

eismą keliuose skatinančių akcijų su skirtingo 

amžiaus Pasvalio rajono gyventojų grupėmis. 

Iš viso akcijose dalyvavo apie 220 dalyvių. 

Organizuotos 6 išvykos (138 dalyviai) darželių 

auklėtiniams ir pradinių klasių mokiniams į 



Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Kelių policijos biuro „Saugaus 

eismo klasę“. 

Organizuotas Europos judriosios savaitės 

paminėjimas (20 renginių, 2011 dalyvių). 

 

Iš viso Programos veikose ir renginiuose 

dalyvavo  apie 4 670 dalyvių. 

 

2.3 Visuomenės sveikatos 

stebėsenos ataskaitos 

rekomendacijų priemonių plano 

įgyvendinimas 

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 2000 

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 (1396 

dalyviai). Organizuoti įvairūs fizinio aktyvumo 

užsiėmimai (4142 dalyviai). Programos 

lėšomis Pasvalio PASPC įsigyti 3 

elektrokardiografai, 37 pulsoksimetrai, 2 

informacines sistemas, 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 septynių 

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 veikose ir 

renginiuose dalyvavo  apie 13 550 dalyvių. 

15 675  

  Iš viso 60 146 

    

3. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likutis (nepanaudotos lėšos) – 1 772,26 Eur. 



 


