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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS 

RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO IR 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 12 000  
1.3.  Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos  - 
1.4. Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 1772,26  

Iš viso: 56 494,54 

 

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 „Neužgesk, viltie, 

regėti“, Glaukoma sergančiųjų 

bendrija „Šviesa“ 

Organizuotos viktorinos-paskaitos, paskaitos, 

prevencinis profilaktinis renginys, pokalbiai, 

susitikimai su gydytojais, susitikimai su 

moksleiviais (367 dalyviai) 

500 

2.1.2. Projektas „Sportuoju ir augu 

sveikas“, Pasvalio r. Joniškėlio 

Gabrielės Petkevičaitės–Bitės 

gimnazijos Meškalaukio 

daugiafunkcis centras 

Organizuota paskaita, varžybos, estafetės ir 

šaškių turnyras, popietė-praktinis užsiėmimas, 

piešinių konkursas, viktorina, įsigytas 

daugiafunkcis treniruoklis (25 dalyviai) 

300 

2.1.3. Projektas „Gyvenkime sveikai“, 

Grūžių krašto kaimo 

bendruomenė 

Organizuota sveikatingumo šventė, aktyvaus 

judėjimo varžybos, 10 km. ėjimas su lazdomis, 

sveikatingumo popietė, įsigytos šiaurietiško 

ėjimo lazdos (100 dalyvių) 

690 

2.1.4. Projektas „Raudona linija“, 

Pasvalio r. Pajiešmenių 

pagrindinė mokykla 

Organizuoti prevenciniai „Sniego gniūžtės“ 

renginiai, sveikos gyvensenos „Ežiuko 

pamokėlės“, „Apskritojo stalo diskusija“, 

akcijos, sportinės pramogos, šventės, varžybos, 

konkursai, refleksijos, rengti stendai, 

informaciniai leidiniai (145 dalyviai). 

800 

2.1.5. Projektas „Už sveiką 

Škilinpamūšio bendruomenės 

gyvenimą“, Škilinpamūšio kaimo 

bendruomenė  

Organizuota sporto šventė, baseino lankymas 

(81 dalyvis) 

300 

2.1.6. Projektas „Noriu augti sveikas“, 

Krinčino krašto bendruomenė 

Organizuota paskaita, sporto šventė, kūrybinių 

darbelių paroda, sportinės rungtys, tinklinio 

draugiškos varžybos su tėveliais, paroda, 

iškeisti stendai, lankstinukai (38 dalyviai) 

300 



2.1.7. Projektas „Senstame gražiai ir 

sveikai“, Žadeikonių krašto 

bendruomenė 

Organizuotos sveikatingumo akcijos, 

vakaronė-susitikimas su visuomenės sveikatos 

biuro specialistais, įsigyta sportinio 

inventoriaus, treniruoklis  (35 dalyviai) 

400 

2.1.8. Projektas „Sveika mokykla“, 

Pasvalio r. Vaškų gimnazija 

Organizuotos mankštos, paskaitos, viktorinos, 

judrioji savaitė, paminėta pasaulinė nerūkymo 

diena, įrengtas edukacinis vaiskrūmynas (234 

dalyviai). 

750 

2.1.9. Projektas „Pasvalio klasių 

palydėjimas“, Asociacija „Trinus“ 

Projekte dalyvavo dvi klasės (32 jaunuoliai), 

organizuoti 6 seminarai, konsultuota mokyklos 

bendruomenė, klasių auklėtojos, organizuotas 

baigiamasis renginys. 

1 500 

2.1.10. Projektas „Judėk, draugauk – 

auk“, Pasvalio lopšelis-darželis 

„Liepaitė“ 

Organizuoti emocinio intelekto Kimochis 

užsiėmimai, programos „Zipio“ draugai 

užsiėmimai,  šviesos terapijos užsiėmimai, 

konferencija, paskaitos tėvams, sveikatingumo 

dienos, sporto varžybos, mankštos, žiemos 

sporto šventė, įsigytos priemonės šviesos 

terapijai ir Kimochi užsiėmimams  (296 

dalyviai). 

1 200 

2.1.11. Projektas „Sveikas tu – sveikas 

aš“, Pasvalio rajono Grūžių vaikų 

globos namai 

Organizuotos popietės- diskusijos, konkursai, 

paskaitos, sporto varžybos, sveiko maisto 

varžytuvės, meno terapijos užsiėmimai, 

baseino lankymas, įsigyta smulkaus sportinio 

inventoriaus (20 dalyvių).  

800 

2.1.12. Projektas „Sveikata – mūsų 

ateitis“, Puškonių kaimo 

bendruomenė 

Organizuota paskaita apie fizinį aktyvumą, 

žolininko paskaita, mankštos užsiėmimai (45 

dalyviai). 

500 

2.1.13. Projektas „Globėjų/įtėvių ir vaikų 

atsparumo veiksnių stiprinimas“, 

Visuomeninė organizacija 

„Gelbėkit vaikus“ 

Suorganizuota 2 d. stovykla Pasvalio rajono 

globėjams/įtėviams, tėvams, jų vaikams bei 

lydintiems socialiniams darbuotojams. Pravesti 

mokymai ir praktiniai užsiėmimai 

psichologiniam atsparumui neigiamiems 

socialiniams veiksniams, savivartei didinti (60 

dalyvių). 

2 200 

2.1.14. Projektas „Sveikatos keliu 

ženkime kartu“, Pasvalio lopšelis-

darželis „Eglutė“ 

Atnaujintos lopšelio-darželio lauko edukacinės 

erdvės, skirtos vaikų fizinio aktyvumo 

skatinimui, organizuotos sveikatos popietės 

bendruomenei, sportinės pramogos visai 

šeimai, akcijos, paskaitos, piešinių parodos, 

išvykos, sveikatinimo dienos (140 dalyvių). 

1 200 

2.1.15. Projektas „Fizinio aktyvumo ir 

psichinės sveikatos stiprinimas 

bendruomenėje“, Pumpėnų 

bendruomenė 

Organizuoti vaikams ir jaunimui dziudo 

užsiėmimai, vyresniems asmenims 

sveikatinimo vakarai, mankštos su  

kineziterapeutu (94 dalyviai). 

1 000 

2.1.16. Projektas „Mes už sveiką 

gyvenseną“, Pasvalio rajono 

sergančių cukriniu diabetu 

draugija  „Sveikata“ 

Organizuota diabeto mokykla, konsultacijos, 

psichologo užsiėmimai, 1 d. sveikatingumo 

stovykla, baseino lankymas, sveikatingumo 

dienos bendruomenėse, konferencija (200 

dalyvių). 

700 

2.1.17. Projektas „Sveikas ir stiprus 

ištisus metus“, Pasvalio r. 

Joniškėlio Gabrielės 

Organizuota šaškių turnyras, stalo teniso 

varžybos, bėgimo varžybos, rudens estafetės, 

įsigyta smulkaus sportinio inventoriaus (50 

dalyvių). 

700 



Petkevičaitės–Bitės gimnazijos 

Švobiškio daugiafunkcis centras 

2.1.18. Projektas „Regėjimo neįgaliųjų 

sveikatos stiprinimas skatinant jų 

fizinį aktyvumą“, VšĮ Panevėžio 

ir Utenos regionų aklųjų centras 

Organizuota 4 d. sveikatinimo stovykla prie 

jūros regėjimo neįgaliesiems, jos metu  

surengta paskaita, organizuotos rungtys, 

estafetės, žaidimai, rytinės mankštos, žygis 

pajūriu (14 dalyvių). 

380 

2.1.19. Projektas „Senjorų sveikatinimo 

gidas“, Pasvalio rajono Raubonių 

kaimo bendruomenė 

Organizuotos paskaitos, mankštos, 

šiaurietiškas vaikščiojimas, išvykos į baseiną, į 

druskų kambarį, baigiamasis sveikatinimo 

renginys, įsigytos šiaurietiškojo vaikščiojimo 

lazdos, mankštos kilimėliai (40 dalyvių). 

800 

2.1.20. Projektas „Sveika gyvensena – 

tvirtos valstybės pamatai“, VšĮ 

„Auto Moto group“ 

Organizuota 4 d. vaikų ir jaunimo stovykla 

„Pažinkime vieni kitus“, skaitytos 3 paskaitos   

paskaitos ugdymo įstaigose, sukurtas 

reprezentacinis stovyklos video filmas (60 

dalyvių). 

1 000  

2.1.21. Projektas „Mokykimės būti 

sveiki“, Pasvalio astmininkų 

klubas „Teisė kvėpuoti“ 

Organizuotas šiaurietiškas vaikščiojimas, 

baseino lankymas, druskų kambario lankymas, 

konferencija LOPL dienai paminėti (57 

dalyviai). 

550 

2.1.22. Projektas „Sveika gyvensena – 

gyvenimo būdas“, Pasvalio 

Lėvens pagrindinė mokykla 

Organizuotos akcijos, popietės, varžybos, 

praktiniai užsiėmimai, sveikatinimo renginiai, 

viktorinos, sveikos gyvensenos paskaitų ciklas, 

1 d. sveikatingumo stovykla, stalo teniso, 

futbolo, grindų riedulio varžybos, judriosios 

pertraukos, įsigytos šiaurietiško ėjimo lazdos, 

2 treniruokliai, smulkus sportinis inventorius 

(510 dalyvių). 

1 600 

2.1.23. Projektas „Padėk pats/pati sau“, 

Pasvalio rajono Trečiojo amžiaus 

universitetas 

Organizuoti 5 praktiniai psichologiniai meno 

terapijos užsiėmimai, 2 d. sveikatinimo 

stovykla (105 dalyviai). 

1 197,62 

2.1.24. Projektas „Kartu su vaiku – 5“, 

Pasvalio rajono savivaldybės 

Švietimo pagalbos tarnyba 

Organizuotos 3 efektyvios tėvystės įgūdžių 

grupės socialinės rizikos tėvams (globėjams) – 

21 užsiėmimas, 26 dailės terapijos bei 

psichologinio atsparumo stiprinimo 

užsiėmimai vaikams, paskaitos tėvams (173 

dalyviai). 

600 

2.1.25. Projektas „Augu sveikas ir žvalus 

II“, Pasvalio r. Saločių Antano 

Poškos pagrindinė mokykla 

Organizuota veiksmo savaitė „Be patyčių 

2017“, prevencinė naktis mokykloje, 

psichologo paskaitos, spartakiada, Europos 

judrioji savaitė, tolerancijos diena, 7 

prevencinės akcijos ir iniciatyvos, išvyka į 

Sporto mokyklos baseiną (195 dalyviai). 

550 

2.1.26. Projektas „Sveikame kūne – 

sveika siela II“, Pasvalio r. 

Krinčino Antano Vienažindžio 

pagrindinė mokykla 

Organizuota judrieji žaidimai, pokalbis-

diskusija, paskaita, turizmo diena, vaikų 

gynimo diena, sporto diena, estafečių diena, 

baseino lankymas, zumbos užsiėmimas, stalo 

teniso turnyras, sveikatingumo diena, sulčių 

diena (76 dalyviai). 

1300 

2.1.27. Projektas „Sveikata tai jėga, 

mums pasenti palengva“, Pasvalio 

rajono „Atžalyno“ bendruomenė 

Organizuota 7 d. sveikatos susigrąžinimo 

stovykla su lektoriumi A. Maliausku, ėjimo 

šiaurietiškomis lazdomis užsiėmimai, įsigytos 

šiaurietiško ėjimo lazdos (31 dalyvis). 

1 000 



2.1.28. Projektas „Menas gydo kūną ir 

sielą 2“, Pasvalio muzikos 

mokykla 

Organizuota 11 muzikinių renginių (muzikos 

terapija), 9 dailės terapijos užsiėmimai (220 

dalyvių).  

1 100 

2.1.29. Projektas „Tuberkuliozės 

profilaktikos ir kontrolės 

įgyvendinimas Pasvalio rajone“, 

VšĮ Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centras 

Organizuoti susirinkimai bendruomenėse 

tuberkuliozės prevencijos klausimais, įsigyta 

tuberkulino, tuberkulino mėginiais patikrinta 

vaikų ir rizikos grupės asmenų (283), atlikta 

140 spirometrijų, 39 rentgenogramos rizikos 

grupės asmenims (285 dalyviai). 

1 000 

2.1.30. Projektas „Gerėja sveikata – 

gerėja gyvenimo kokybė“, 

Daujėnų krašto bendruomenė 

Organizuota vasaros sporto šventė, žvejybos 

varžybos, sporto rungtys (biliardas, stalo 

tenisas, šaškės) (245 dalyviai). 

300 

2.1.31. Projektas „Viešųjų erdvių 

sutvarkymas prie Nairių kultūros 

namų, pritaikant jas kaimo 

gyventojų reikmėms“, Pasvalio 

rajono Nairių krašto bendruomenė 

Organizuota sveikatingumo diena, įsigyti 2 

lauko treniruokliai (64 dalyviai). 

1 000 

2.1.32. Užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės, 

pedikuliozės ir kt.) prevencijos 

programa, Pasvalio rajono 

savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuras 

Organizuotos akcijos, paskaitos seniūnijose, 

bendruomenėse, įstaigose; seminaras, rengti 

informaciniai pranešimai, straipsniai, 

lankstinukai, skrajutės užkrečiamųjų ligų 

prevencijos tema, organizuota 18 socialinės 

rizikos šeimų gyvenamųjų patalpų dezinsekcija 

ir dezinfekcija, atlikti pedikuliozės 

profilaktiniai patikrinimai, įsigyta priemonių 

nuo pedikuliozės,  kurios dalintos socialinės 

rizikos ir nepasiturinčioms šeimoms (10 405 

dalyviai). 

2 300 

2.1.33. Projektas „Sveika gyvensena 

vyresniame amžiuje“, Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos Pasvalio filialas 

Organizuotas Sporto mokyklos baseino 

lankymas (65 dalyviai). 

450 

2.1.34. Projektas „Vaikų sveikata – 

fizinis jų aktyvumas“, Pasvalio r. 

Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės–Bitės gimnazija 

Organizuota spartakiada, klasės valandėlės 

sveikatos temomis, sporto šventė, plaukimo 

pamokos, turistinis žygis, pokalbiai, atliktas 

tyrimas, organizuotos varžybos, išvykos, 

parodos, paskaitos (96 dalyviai). 

1 000 

2.1.35. Projektas „Jei sveikas – tai 

laimingas“, Norgėlų  

bendruomenė 

Suorganizuota tradicinė Joniškėlio krašto 

bendruomenių vasaros sporto šventė, įsigytas 

treniruoklis ir vaikams balansinės supynės 

(507 dalyviai) 

900 

2.1.36. Projektas „Augu sveikas“, 

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo 

parapija Vaikų dienos centras 

Organizuotas sportinis renginys vaikams ir 

tėvams, žygis, orientacinis žygis su šiaurietiško 

ėjimo lazdomis, fizinis užimtumas, žaidimai 

lauke, baseino lankymas, išvyka į „Basų kojų 

taką“, pokalbiai sveikos gyvensenos temomis 

(57 dalyviai). 

450 

2.1.37. Projektas „Gyvenk sveikai – V“, 

Pasvalio specialioji mokykla 

Organizuoti pokalbiai, veiksmo savaitė „be 

patyčių“, užsiėmimai, susitikimai, valandėlės, 

viktorinos, akcijos, sveikatinimo renginiai, 

varžybos, konkursai, kelionė prie jūros, dailės 

terapijos ir šviesos terapijos užsiėmimai, 

pozityvios tėvystės mokymai (182 dalyviai). 

2 200 



2.1.38. Projektas „Padėk sau ir kitiems“, 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 

Organizuota draugiškumo savaitė, antistresinė 

savaitė, konferencija „Gyvybės vertė jaunimo 

akimis“, tolerancijos dienos renginiai, 

paskaitos tėvams (globėjams), praktiniai 

užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, prevencinis 

renginys „Naktis mokykloje“ (640 dalyvių). 

1 500 

2.1.39. Projektas „Sveikatą stiprinanti 

mokykla“, Pasvalio Svalios 

pagrindinė mokykla 

Organizuotos judriosios pertraukos, plaukimo 

pamokos baseine, sveikatos savaitė, Olimpinė 

savaitė, akcijos, varžybos, valandėlės, 

konkursai, stovykla, dviračių žygis, turistinės 

išvykos, sporto diena miesto parke (450 

dalyvių). 

700 

2.1.40. Projektas „Mokomės gyventi 

sveikai“, Pasvalio rajono 

sutrikusio intelekto žmonių 

užimtumo centras „Viltis“ 

Organizuotos viktorinos, konkursai, pokalbiai, 

išvyka į „Basų kojų taką“, sporto šventė, 

lankytas druskų kambarys Pasvalio PASPC, 

įsigytas daugiafunkcis treniruoklis (45 

dalyviai). 

1 000 

2.1.41. Projektas „Sportas ir sveikata 

jaunimui ir senjorams“, Pasvalio 

rajono Vaškų krašto bendruomenė 

Organizuotos varžybos, sporto šventė, baseino 

lankymas, įsigyta smulkaus sportinio 

inventoriaus (100 dalyvių). 

1 000 

2.1.42. Projektas „Sportas – mūsų 

sveikata“, Pasvalio sporto 

mokykla 

Organizuotos 4 sporto dienos rajono ugdymo 

įstaigų ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

grupių vaikams, dieninė stovykla 3 etapais 

pagal amžiaus grupes sporto mokyklos 

auklėtiniams, vyko judriųjų žaidimų pratybos, 

įsigyta sportinio inventoriaus (140 dalyvių). 

1 300 

2.1.43. Projektas „Jaunos mamos ir vaiko 

sveikata“, Pasvalio rajono Norių 

krašto bendruomenė 

Organizuota paskaita, vakaronė, šiaurietiško 

ėjimo žygis, baseino lankymas, įsigytos 

šiaurietiško ėjimo lazdos (41 dalyvis). 

500 

2.1.44. Projektas „Mūsų priklausomybė – 

muzika“, Jaunimo iniciatyvinė 

grupė „Marabu“ 

Suorganizuotos 3 prevencinės paskaitos ir 

koncertai ugdymo įstaigose, jaunimo šventė, 

Simono Dailidės paskaitos, fotografijų paroda 

(280 dalyvių). 

650 

2.1.45. Projektas „Keiskim visuomenę 

savo pavyzdžiu“, Sveikatinimo ir 

šiaurietiško ėjimo klubas „Ego 

sanus“ 

Suorganizuota 50 mankštų Pasvalio sporto 

mokyklos baseine, 5 šiaurietiško ėjimo 

orientaciniai užsiėmimai, žygis baidarėmis 

visai šeimai, 7 d. sveikatingumo stovykla, 

įsigytos šiaurietiško ėjimo lazdos (950 

dalyvių).  

1 800 

2.1.46. Projektas „Žalingiems įpročiams 

– „Ne“, Sportui – „Taip“,  

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija 

Organizuotos paskaitos, užsiėmimai, žaidimai, 

viktorinos, protų  mūšiai, akcijos, varžybos, 

sporto šventė, judriosios savaitės renginiai, 

grupiniai pokalbiai, diskusijos, sportiškiausios 

klasės rinkimai (254 dalyviai). 

400 

2.1.47. Projektas „Judėk ir būsi sveikas“, 

Joniškėlio Igno Karpio žemės 

ūkio ir paslaugų mokykla 

Organizuotas regioninis naktinio krepšinio 

turnyras, sporto renginys „Judėk ir būsi 

sveika“, rajoninis sporto renginys, skirtas 

Lietuvos kariuomenės dienai, stalo teniso 

varžybos (150 dalyvių). 

700 

2.1.48. Projektas „Pasvalyje madinga 

sportuoti“, VšĮ „Sportuotojai“ 

Organizuota 2 d. trukmės moterų stovykla, 

pravesta 16 praktinių ir teorinių užsiėmimų, 

pravesta 60 funkcinių treniruočių, pravesta 

sporto ir sveikatingumo rytmetys (133  

dalyviai). 

1 800 



Iš viso įgyvendinant projektus organizuoti 585 renginiai, kurių veiklose dalyvavo 18 549 

dalyviai, iš jų – 10 127 vaikai ir jaunimas 

 

Iš viso 44867,62 

2.2   Pasvalio rajono savivaldybės 

priklausomybę sukeliančių 

medžiagų (narkotikų, alkoholio, 

tabako ir kitų)  vartojimo 

mažinimo ir prevencijos  2017–

2019 metų programos 2017 m. 

priemonių plano įgyvendinimas 

Organizuota kampanija Pasaulinei dienai be 

tabako paminėti (33 renginiai, 1235 dalyviai), 

vykdytos prevencinės priemones dėl 

elektroninių cigarečių vartojimo žalos, parengti 

6 straipsniai,  apie 100 informacinių pranešimų 

apie priklausomybę sukeliančių medžiagų 

vartojimo žalą.  Teikta 31 individuali 

konsultacija siekiantiems mesti rūkyti, 

išplatinta informacija bendrojo ugdymo 

įstaigose apie tai, kur galima kreiptis pagalbos, 

jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas 

(100 pranešimų), organizuoti protmūšiai „Esu 

blaivus ir sąmoningas“ (39 komandos, 310 

dalyvių), organizuotos vasaros sportines 

varžybas vaikų ir jaunimo užimtumui didinti, 

kroso varžybos policijos taurei laimėti (283 

dalyviai). Organizuotos varžybos mokiniams 

„Jėgos sportas – jėga“ (68 dalyviai). 

Apmokėtas priklausomybės ligų gydymas 

(gydymo, konsultavimo paslaugos, kelionės 

išlaidos) (34 asmenys), psichologo, psichiatro 

paslaugos po priklausomybės ligų gydymo 

socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos 

asmenims (36 asmenys), teikta pagalba 

Psichikos dienos stacionare priklausomybių 

turintiems pacientams (42 asmenys), įvykdytas 

paskaitų ciklas socialinės rizikos šeimoms apie 

šeimos planavimą, apsisaugojimo priemones 

nuo nepageidaujamo nėštumo, lytiškai 

plintančių ligų (8 paskaitos, pokalbiai, 71 

moteris). 

Suteikta pagalba moterims, išvengiant 

nepageidaujamo nėštumo, suteiktos 

konsultacijos, prevencinės programos 

paslaugos (33 moterų). 

Atliktas „Nerūkymo zonų“ ženklinimas 

(ženklinimo atnaujinimas, papildymas) (100 

vnt.). 

Organizuotas seminaras tėvams, pedagogams, 

soc. darbuotojams, kaip atpažinti asmenis, 

vartojusius narkotines medžiagas (83 dalyviai), 

taip pat mokymai „Kaip dirbti su 

pažeidžiamosioms grupėms“ Komisijos ir 

Vaiko gerovės komisijų nariams (20 dalyvių).  

10 ugdymo įstaigų vykdytas narkotinių 

medžiagų aptikimo aplinkoje tyrimą testų 

pagalba.Organizuota Europos judriosios 

savaitės paminėjimas (4 515 dalyvių), 

dalyvauta Respublikiniame konkurse 

„Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ (860 

dalyvių).  
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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 24 reidus, nustatė 44 pažeidimus.  

Per 2017 metus buvo įvykdytos 7 įvairios 

saugų eismą keliuose skatinančios akcijos su 

skirtingo amžiaus Pasvalio rajono gyventojų 

grupėmis. Iš viso akcijose dalyvavo apie 590 

dalyvių. 

Organizuotos 6 išvykos (187 dalyviai) darželių 

auklėtiniams ir pradinių klasių mokiniams į 
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Kelių policijos biuro „Saugaus 

eismo klasę“. 

Organizuotas Europos judriosios savaitės 

paminėjimas (4515 dalyvių). 

Iš viso Programos veiklose ir renginiuose 

dalyvavo  apie 8 710 dalyvių. 
2.3 Visuomenės sveikatos 

stebėsenos ataskaitos 

rekomendacijų priemonių plano 

įgyvendinimas 

Įgyvendinant plano priemones skaityta 

paskaita „Z ir alfa kartų ypatumai ir ugdymas“ 

(1 paskaita – 45 dalyviai). Paskaitos apie 

sveikatos stiprinimą socialinės rizikos 

šeimoms (6 paskaitos – 56 dalyviai). Pravesta 

paskaita – praktinis meno terapijos užsiėmimas 

„Psichologinis „Aš“ portretas“ (1 užsiėmimas 

– 34 dalyviai). Pravesti socialiniams 

darbuotojams savigynos teoriniai – praktiniai 

užsiėmimai (3 užsiėmimai – 76 dalyviai). 

Įvyko dvi paskaitos praktiniai užsiėmimai 

„Kvėpavimo terapijos“ ir „Trys kvėpavimo 

zonos. Kasdieniai kvėpavimo pratimai“ (2 

užsiėmimai – 44  dalyviai). Pateikti 8 

pranešimai apie Širdies ir kraujagyslių ligų ir 

cukrinio diabeto rizikos grupių programas ( 8 

pranešimai – 71 dalyvis). Širdies ir 

kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto 

programoje dalyvavo 9 rizikos grupės 

asmenys, organizuotos 5 paskaitos. Pravesti 8 

šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimai (230 dalyvių), 

24 mankštos užsiėmimai (436 dalyviai), jogos 

užsiėmimai (37 užsiėmimai – 455 dalyviai),  

funkcinės treniruotės (37 užsiėmimai – 441 

dalyvis). Pravesti įvairūs sveikatinimo 

renginiai skirti fiziniam aktyvumui skatinti (11 

užsiėmimų – 463 dalyviai). Pravesta 7 

pokalbiai socialinės rizikos grupės 

gyventojams tuberkuliozės profilaktikos, 

kontrolės klausimais (74 dalyviai). Pravesta 

paskaita apie onkologijos ligų prevenciją 

„Ligos – ne nuosprendis, jeigu nori sau padėti“ 

(1 paskaita – 26 dalyviai). Suorganizuotas 

seminaras „Užkrečiamos ligos: problemos, 

iššūkiai prevencinės galimybės“ (1 seminaras – 

3 628,57  



27 dalyviai), 7 paskaitos – 74 dalyviai). 

Parengti 67 informaciniai pranešimai, 34 

straipsniai, 68 skelbimai, išsiųsta 1100 

elektroninių laiškų. 

Psichikos dienos stacionare suteikta pagalba 42 

pacientams, turintiems įvairių priklausomybių.  

Organizuoti pirmos pagalbos mokymai (400 

dalyvių). Organizuoti pozityvios tėvystės 

kursai (105 dalyviai). Programos lėšomis 

Pasvalio PASPC atlikti lipidogramos tyrimai 

109 asmenų, nepatenkančių į finansuojamas 

rizikos grupes. Užtikrinant tuberkuliozės 

(DOTS) kabineto veiklą įsigytos 2 

baktericidinės (dezinfekcinės) lempos DOTS 

kabinetui. Dėl tuberkuliozės patikrinta 350 

asmenų, tuberkulino mėginiais patikrinti 283 

septynių metų  vaikai. Tuberkuliozės 

profilaktikos, kontrolės klausimais organizuota 

12 paskaitų, 1 seminaras su Kalneliškio, 

Grūžių, Nakiškių bendruomenės nariais. 

Pasvalio rajono mokyklų moksleiviai aktyviai 

įsijungė į Visuomenės sveikatos biuro, 

nevyriausybinių organizacijų, policijos, šaulių 

sąjungos organizuojamus sporto renginius ir 

aktyviai juose dalyvavo per 2 890 dalyvių. 

Iš viso Plano įgyvendinimo veiklose ir 

renginiuose dalyvavo apie 6 669 dalyvių. 

  Iš viso 53 592,62 

 

3. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likutis (nepanaudotos lėšos) – 2 901,92 Eur. 
 


