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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2010 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 38 190,58 

2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosio programos lėšos 10 752,00 

3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos sveikatos 

priežiūrai mokyklose finansuoti 

128 700,00 

4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos visuomenės 

sveikatos programoms 

18 865,00 

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 3 396,96  

Iš viso lėšų 196 207,58  

  

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 
įvykdyt

a 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Neinfekcinių ligų ir 

traumų profilaktika ir 

kontrolė 

 7 4 4 

 

19 500,00  19 500,00  

2. Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika ir 

kontrolė 

1 3 3 2 000,00 2 000,00 

3. Alkoholio, tabako ir  

kitų psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencija 

5 3 3 9 500,00 9 500,00 

4. Psichikos sveikatos 

stiprinimo, 

savižudybių ir smurto 

prevencija 

4 4 4 10 500,00 10 500,00 



5. Vaikų ir jaunimo 

sveikatos 

išsaugojimas ir 

stiprinimas 

9 3 3 9 700,00 9 700,00 

6. Sveikatos priežiūra 

mokyklose 

1 3 3 128 700,00 123 236,89 

7. Gyventojų sveikos 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo skatinimas 

3 3 3 4 000,00 4 000,00 

8. Bendruomenės 

sveikatos stiprinimo, 

sveikatos mokymo, 

sveikatos žinių 

populiarinimo ir 

visuomenės sveikatos 

propagandos 

7 3 3 7 400,00 7 400,00 

9 Gyvenamosios 

aplinkos 

sveikatinimas 

1 2 2 1 000,00 1 000,00 

Iš viso lėšų 192 300,00   186 836,89 

  

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 464 

nevyriausybinių 

organizacijų nariai ir jų 

artimieji, 180 miesto 

gyventojų, 400 vaikų ir 

mokinių. 

Pasvalio rajono 

gyventojai – 239. 

 

Buvo organizuoti  6 seminarai, 10 

paskaitų, 2 sveikatinimo renginiai, 

sveikatingumo renginys „Pabūkim 

kartu“, glaukomos dienos 

minėjimas, diabeto dienos 

minėjimas, 1 konferencija, 86 

užimtumo užsiėmimai, 8 teminiai 

mokymai, 6 gydomieji MOSES 

užsiėmimai,  1 diskusija, 3 sporto 

varžybos, 3 išvykos, 3 oftalmologo 

paskaitos mokiniams,  dalyvauta 3 

sveikatingumo stovyklose, 

suorganizuotos 3 akcijos, 1 

konkursas. 

 

 

 

 

Įgyvendinant traumų prevencijos 

programą, suorganizuota 10 

sveikatinimo renginių su pirmos 

pagalbos mokymais rajono 



 

 

 

Labiausiai nutolusių nuo 

sveikatos priežiūros 

įstaigų rajono kaimų ir 

gyvenviečių, miesto  

gyventojai – 397. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono moterys 

– 107.  

 

 

 

gyventojams, pagaminti ir išplatinti 

2 rūšių lankstinukai.  

 

Gydytojų ir bendruomenės 

slaugytojų komanda vyko į 

atokiausius rajono kaimus ir 

gyvenvietes. Gyventojus 

konsultavo chirurgas, ginekologas, 

šeimos gydytojas. Buvo 

matuojamas kraujo spaudimas, 

atliekami kraujo tyrimai. Iš viso 

suorganizuota 11 išvykų, sveikatą 

pasitikrino 397 rajono gyventojai. 

Išvykų vietose suorganizuota 11 

sveikatinmo renginių, 3 paskaitos, 2 

akcijos, pagaminti ir išplatinti 6 

lankstinukai, parengti 25 stendai.    

 

Bendradarbiauta su ,,Nedelsk“ 

projekto organizatoriais. Rožinio 

autobusiuko gydytojai-onkologai 

patikrino 107 rajono moteris, mokė 

jas savityros būdu atpažinti 

piktybinius mazgelius; dalino 

lankstinukus, rodė vaizdo 

medžiagą. 

2. Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika ir 

kontrolė 

Mokiniai, mokinių tėvai, 

pedagogai, socialiniai 

darbuotojai. 

  

 

 

 

 

 

 

Mažas pajamas 

gaunančios ir socialinės 

rizikos šeimos – 24, 

vaikai – 74, Specialiosios 

mokyklos mokiniai – 26 .  

Rajono mokyklose, švietimo 

įstaigose atlikti profilaktinai 

tikrinimai dėl sergamumo 

pedikulioze, patikrinta 3 280 vaikų. 

Vaikai mokyti  higienos įgūdžių: 

paskaityta 1 002 paskaitų, vesti 1 

770 pokalbiai.  Parengtas 1 

lankstinukas (1 500 vnt.), 1 

atmintinė tėvams (700 vnt.).  

 

Nupirkta 36 vnt. preparato 

,,Paronit“ utėlių naikinimui. 

Bendradarbiaujant su seniūnijų 

socialiniais  darbuotojais, 

preparatas išdalintas 24 šeimoms, 

kuriose – 74 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 3 

681 dalyvis. 

 

Suteikta žinių apie alkoholio, 

tabako ir kitų psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo žalą. 

Organizuota 1 rajoninė  

konferencija, 3 „Sniego gniūžtės“ 

renginiai, 2 prevenciniai renginiai 

„Naktis mokykloje“, konkursai 

„Nerūkanti klasė“, „Klasė be 



alkoholio“, „Blaivi klasė“, 2 

konkursai, 5 akcijos, renginys 

„Diena be automobilio“, 18  

paskaitų, 14 sveikos gyvensenos 

mokymų, diskusijos, 1 seminarai, 9 

akcijos, stovyklos, 3 sporto 

varžybos, anketinės apklausos, 

atlikti 3 narkotinių medžiagų 

aptikimo aplinkoje tyrimai, 

parengta 10 stendų, 1 lankstinukas. 

4. Psichikos sveikatos 

stiprinimo, 

savižudybių ir 

smurto prevencija 

Psichikos sveikatos 

sutrikimų turintys 

žmonės ir jų šeimos 

nariai – 167.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono 

gyventojai – 295. 

 

 

Psichikos sveikatos sutrikimų 

turintiems žmonėms organizuotas 

užimtumas (160 grupiniai, 

sekcijiniai užsiėmimai), 

savipagalbos grupės užsiėmimai, 

darbinių įgūdžių atkūrimas, buvo 

skatinama dirbti komandinio darbo 

principu, siekiant tarpusavio 

bendravimo, suorganizuotos 7 

paskaitos, 2 išvykos, 2 rankdarbių 

parodos, 2 lankstinukai. 

  

Vykdant savižudybių prevencijos 

programą buvo teikiama anoniminė 

psichologinė pagalba nemokamu 

telefono numeriu 8 800 20001 (182 

skambučiai), suteikta 16 psichologo 

konsultacijų, suorganizuotos 5 

paskaitos bendruomenių nariams, 

pagamintas 1 lankstinukas. 

5. Vaikų ir jaunimo 

sveikatos 

išsaugojimas ir 

stiprinimas 

Mokiniai – 2 730,  

ikimokyklinio amžiaus 

vaikai – 71, jų tėveliai – 

49, vaikų globos įstaigos 

auklėtiniai – 30, 

pedagogai. Iš viso 

programose dalyvavo 2 

880. 

 

 

 

 

 

 

Rajono mokyklose, ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose  ir vaikų globos 

įstaigoje įvykdytos 9 sveikatinimo 

programos. Organizuotos 2 

rajoninės konferencijos, 7 

konkursai, 2 viktorinos, pokalbiai, 4 

sveikatos popietės, 1 fotonuotraukų 

konkursas, 3 parodos, 4 paskaitos-

seminarai, 4 paskaitos, 2 seminarai, 

antistresinė savaitė, klasės 

valandėlių ciklas „Sveika 

gyvensena“, 11 akcijų, 1 

konferencija, 8 sporto varžybos, 10 

prevencinių renginių prieš smurtą, 2 

sveikatingumo dienos, 

suprojektuotas ir pradėtas sodinti 

vaistažolynas prie mokyklos, 3 

tyrimai, 2 parodos, dieninė stovykla 

mokiniams iš socialinės rizikos 

šeimų,  3 išvykos į ledo areną ir 



baulingo klubą, 2 išvykos į sporto 

klubą „Impuls“, parengta 13 

informacinių stendų, 10 

lankstinukų, knygutė su gimnazistų 

darbais „Gyvybės prasmė – augti ir 

žydėti“.  

6. Sveikatos priežiūra 

mokyklose 

Pasvalio rajono mokyklų 

mokiniai – 4 768, 

mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistai. 

Finansuota mokyklų sveikatos 

priežiūra. Mokyklose vykdyta 12 

sveikatos programų, suorganizuoti 

2 653 sveikatinimo renginiai, 

renginiuose dalyvavo 16 480 

mokinių. Užregistruota 5 092 

apsilankymai pas visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistą: dėl 

pirmos pagalbos – 404; dėl 

konsultacijos – 1 036; dėl kitų 

priežasčių – 3 652 apsilankymai.    

7. Gyventojų sveikos 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo skatinimas 

39 gimnazijos pedagogai. 

 

 

Pasvalio rajono 

gyventojai, vaikai, 

mokiniai – 2 956. 

 

Atlikta anketinė apklausa apie 

sportinį aktyvumą. Suorganizuoti 4 

teoriniai užsiėmimai apie sveiką 

gyvenseną, 20 fizinių praktinių 

užsiėmimų,  projekto aptarimas.  

 

Suorganizuotas rajoninis sporto 

renginys miesto parke „Asterikso ir 

Obelikso olimpinės žaidynės“, 2 

akcijos, šiaurietiško ėjimo 

mokymai, 24 praktiniai mankštos 

užsiėmimai, 14 sveikos gyvensenos 

mokymų, 18 paskaitų, 1 seminaras, 

akcija „Diena be automobilio“.  

8. Bendruomenės 

sveikatos stiprinimo, 

sveikatos mokymo, 

šeimos planavimo 

konsultavimo, 

sveikatos žinių 

populiarinimo ir 

visuomenės 

sveikatos 

propagandos 

Kaimo bendruomenių 

nariai – 680, 

 LPS „Bočiai“ Pasvalio 

bendrijos nariai –  122. 

Organizuota 1 sveikatingumo 

popietė, 1 akcija, 10 paskaitų, 3 

bendruomenės sporto šventės, 1 

teminė popietė, 1 pirmos pagalbos 

mokymai, 1 sveikatingumo šventė, 

2 varžybos, 1 ekskursija, 1 

sveikatingumo stovykla, 1 

sveikatingumo diena bendruomenės 

vaikams ir jaunimui, jaunimo ir 

senjorų sporto varžybos, vaikų 

sporto šventė, vasaros sporto 

šventė, mankštos ir aerobikos 

užsiėmimai. 

9. Gyvenamosios 

aplinkos 

sveikatinimas  

Rajono gyventojai – 189. 

 

 

Organizuotos 2 paskaitos, 1 

seminaras, 1 paroda, atlikti 28 

šachtinių šulinių vandens tyrimai, 

išsiųsti 28 informaciniai 

pranešimai, parengta 15 

informacinių stendų. 



 

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 

 63 19  

2. Informaciniai ir mokomieji renginiai, 

parodos, konferencijos, seminarai, konkursai, 

stendai, paskaitos 

392 37 

3.  Pranešimai, kiti dokumentai programų 

rengėjams ir vykdytojams 

2 1 

4. Savivaldybės interneto tinklalapis 36 15 

5. Popieriniai ir elektroniniai leidiniai (plakatai, 

lankstinukai, skrajutės, kitos priemonės) 

33 15 

6. Išorinės ženklinimo priemonės programos 

įvaizdžiui formuoti (lipdukai, kanceliarinės 

prekės su programos atributika ir kt.) 

3 3 

   

______________ 

 

 

 

 


