
 

PRITARTA 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-50 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 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 31 500,00 

3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos sveikatos priežiūrai 

mokyklose finansuoti 
126 600,00 

4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos visuomenės sveikatos 

programoms 
18 736,00 

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje 14 258,98 

Iš viso lėšų 245 204,42  

  

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 

 8 20 20 

 

28 800,00 28 800,00 

2. 2.2. Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika ir kontrolė 

2 7 7 8 000,00 8 000,00 

3. 2.3. Alkoholio, tabako 

ir  kitų psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencija 

7 35 35 16 500,00 16 500,00 

4. 2.4. Psichikos sveikatos 

stiprinimo, savižudybių 

ir smurto prevencija 

3 14 14 8 000,00 8 000,00 

5. 2.5. Vaikų ir jaunimo 

sveikatos išsaugojimas 

ir stiprinimas 

16 62 62 25 800,00 25 800,00 

6. 2.6. Gyventojų sveikos 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo skatinimas 

3 11 11 8 000,00 8 000,00 



7. 2.8. Bendruomenės 

sveikatos stiprinimo, 

sveikatos mokymo, 

sveikatos žinių 

populiarinimo ir 

visuomenės sveikatos 

propagandos 

11 42 42 16 000,00 16 000,00 

8. 2.13. Sveikatos 

priežiūra mokyklose 

1 3 3 126 600,00 126 600,00 

Iš viso lėšų 237 700,00  237 700,00 

 

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 

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 

406 nevyriausybinių 

organizacijų nariai ir jų 

artimieji, 140 miesto 

gyventojų. 
Pasvalio rajono gyventojai 

– 205. 
 

 

 

 

 

 

 
Pasvalio rajono gyventojai 

– 210. 
 

 

 

 

 

 

 

Buvo organizuoti  3 seminarai, 12 paskaitų, 

2 sveikatinimo renginiai, glaukomos dienos 

minėjimas, diabeto dienos minėjimas, 2 

konferencijos, 86 užimtumo užsiėmimai, 10 

teminių mokymų, Šiaurietiško vaikščiojimo 

mokymai, pirmos pagalbos mokymai, 

diskusija, 4 išvykos, 3 susitikimai su 

oftalmologe, mankštos užsiėmimai, 

dalyvauta 3 sveikatingumo stovyklose prie 

jūros, suorganizuotos 5 akcijos, 1 išvyka į J. 

Balvočiūtės ūkį, organizuotas Pasvalio 

sporto mokyklos baseino lankymas. Klubo  

„Teisė kvėpuoti“ nariai gavo masažo 

paslaugas.  
 
Įgyvendinant traumų prevencijos programą, 

suorganizuota 10 sveikatinimo renginių su 

pirmos pagalbos mokymais ir paskaitomis 

rajono gyventojams, 2 viktorinos 

mokyklose, pagaminti ir išplatinti 5 rūšių 

lankstinukai, renginio dalyviams buvo 

dalinami atšvaitai, tušinukai su programos 

logotipu. 
 
Įgyvendinant projektą VšĮ Pasvalio PASPC 

organizavo prevencines–edukacines 

paskaitas apie širdies, kraujagyslių 

susirgimus, onkologines ir chirurgines ligas, 

šių ligų prevenciją.  Gydytojų ir 

bendruomenės slaugytojų komanda vyko į 

rajono kaimus ir gyvenvietes. Gyventojams 

buvo matuojamas kraujo spaudimas, 

atliekami kraujo tyrimai, nustatomas kūno 

masės indeksas. Iš viso suorganizuota 10 

išvykų, sveikatą pasitikrino ir paskaitas 

išklausė 210 rajono gyventojų. Išvykų 



 

 

 

 
Pasvalio rajono moterys – 

202. 

 

 

 

 

 
1–4 klasių mokiniai –145. 

 

vietose suorganizuota 4 sveikatos popietės,  

sveikatinimo renginys, 10 paskaitų, 

pagaminta ir išplatinta 10 rūšių lankstinukų, 

parengti 25 stendai.   
 
VšĮ „Azzara“ įgyvendino projektą 

,,Nedelsk“ Pasvalio rajone. Rožinio 

autobusiuko gydytojai-onkologai patikrino 

202 rajono moteris, mokė jas savityros 

būdu atpažinti piktybinius mazgelius, 

dalino lankstinukus.  

 
Projekto „Mokausi būti saugus“ metu 4 

rajono mokyklose 1–4 klasių mokiniai buvo 

mokomi saugaus elgesio namuose, kelyje ir 

mokykloje. Organizuoti 4 etapai mokymų 

kiekvienoje mokykloje. Pirmiausia 

moksleiviai išklausė teorinę medžiagą, 

vėliau buvo organizuotos viktorinos – žinių 

patikrinimas. Simuliacinių vaidinimų 

pagalbą vaikai stiprino praktinius saugaus 

elgesio įgūdžius. Iš viso organizuota 16 

užsiėmimų.  

2. 2.2.Užkrečiamųjų 

ligų profilaktika ir 

kontrolė 

Rajono mokyklų mokiniai  

– 3 950, mokinių tėvai, 

pedagogai, socialiniai 

darbuotojai. 
 

 

 

 

 

 
Socialinės rizikos šeimos – 

18, vaikai – 72. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Socialinės rizikos šeimos – 

25. 

 

Rajono mokyklose, švietimo įstaigose 

atlikti profilaktinai tikrinimai dėl 

sergamumo pedikulioze, patikrinti 6 192 

vaikai. Vaikai mokyti  higienos įgūdžių: 

skaitytos paskaitos, vesti pokalbiai, 

organizuotos sveikatos valandėlės, 

mokymai. Organizuotos 9 viktorinos  “Esu 

švarus ir sveikas”.  Parengta 1 atmintinė, 5 

stendai.  
 
Įsigytos specialios priemonės nuo 

pedikuliozės: elektroninės šukos nuo utėlių 

„Zap”. Šukos dalintos Pasvalio rajono 

socialinės rizikos šeimoms, kuriose buvo 

utėlėtų, mokyklas lankančių vaikų. 

Bendradarbiaujant su seniūnijų socialiniais  

darbuotojais išdalinta 18 vienetų 

elektroninių šukų 18 šeimų, kuriose  – 72 

vaikai.  
 
Rajono problematiškose šeimose 

organizuotas buitinių kenkėjų: utėlių, blusų, 

tarakonų naikinimas. UAB „Profilaktinės 

dezinfekcijos” specialistai 25 šeimų 

gyvenamosiose patalpose atliko kenkėjų 

naikinimo darbus. Išleistas ir išdalintas 

rajono gyventojams informacinis 

lankstinukas apie buitinius kenkėjus ir jų 

plitimą (600 vnt.). 
3. 2.3. Alkoholio, 

tabako ir  kitų 

Mokiniai, jaunimas,  jų 

tėvai, pedagogai, 

Suteikta žinių apie alkoholio, tabako ir kitų 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą. 



psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencija 

socialiniai darbuotojai, 

vaikų dienos centro 

lankytojai, miesto ir rajono 

gyventojai. Iš viso 

renginiuose dalyvavo 2 

958 dalyviai. 
 

Organizuota  rajoninė  konferencija 

„Priklausomybę sukeliančių medžiagų 

vartojimo prevencija Pasvalio rajono 

savivaldybėje. Gerosios patirties sklaida“, 

seminaras „Kvaišalų  (narkotikų ir 

alkoholio) vartojimo prevencija jaunimo 

tarpe“ mokytojams, socialiniams 

pedagogams, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistams, policijos 

pareigūnams. Įgyvendinant Savivaldybės 

tarybos sprendimą atliktas Nerūkymo zonų 

ženklinimas (Vytauto Didžiojo a. ir  

Smegduobių parkas Pasvalio mieste). 

Mokyklose organizuota: paskaita tėvams 

„Vaikų ir paauglių agresyvumas“, 

sveikatiada „Pusryčių fiesta“,  krepšinio 

turnyras 3x3 „Kai širdys plaka išvien“, 3 

„Sniego gniūžtės“ renginiai, 3 prevenciniai 

renginiai „Naktis mokykloje“,  konkursas 

„Laisva klasė nuo (be) svaigalų“, 2 

konkursai, 22 akcijos, renginys „Diena be 

automobilio“ Pasvalio mieste ir rajono 

mokyklose, akcija „Mokyklos rūkaliai 

nyksta“, 4  paskaitos, nerūkymo dienos 

minėjimas, 12 sveikos gyvensenos 

mokymų, diskusijos, 3 tyrimai, 4 išvykos, 2 

stovyklos, išvykos į Pasvalio sporto 

mokyklos baseiną, 6 sporto varžybos, 

sporto šventė,  aerobikos šventė, rudeninis 

krosas,  anketinės apklausos. Organizuotas 

susitikimas su policijos pareigūnais, 

išleistas 1 leidinys apie projektą,  parengta 

12 stendų, 7 lankstinukai. 
4. 2.4. Psichikos 

sveikatos 

stiprinimo, 

savižudybių ir 

smurto prevencija 

Psichikos sveikatos 

sutrikimų turintys žmonės 

– 66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paaugliai ir suaugusieji  –  

900 
 

 

 

 

 

 

Psichikos sveikatos sutrikimų turintiems 

žmonėms organizuotas užimtumas (148 

grupiniai, sekcijiniai užsiėmimai), 

savipagalbos grupės užsiėmimai, darbinių 

įgūdžių atkūrimas, meno, muzikos terapija. 

Buvo skatinama dirbti komandinio darbo 

principu, siekiant tarpusavio bendravimo, 

suorganizuotos 2 paskaitos, 2 išvykos, 

šiaurietiško vaikščiojimo mokymai, 2 

rankdarbių parodos, parengtas 1 

lankstinukas. 
 
Petro Vileišio gimnazijos organizuota 

rajoninė konferencija „Gyvybės vertė 

jaunimo akimis“ Organizuoti  Pasaulinei 

gyvybės dienai skirti renginiai: fotografijų, 

karpinių bei esė konkursai, antistresinė 

savaitė „Nestresuok“, akcija „Slaptas 

draugas“,   išleista  gimnazistų kūrybinių 

darbų knygutė „Gyvybė telpanti delnuose“ 

ir audioknyga CD diskuose. Projekto veikla 

pristatyta psichologų konferencijoje 



 

 

 

 
Tėvai (globėjai) – 38, 
vaikai – 86 

Kupiškyje.  
 
Pasvalio rajono savivaldybės švietimo 

pagalbos tarnybos Pedagoginis 

psichologinis skyrius organizavo tėvams, 

auginantiems vaikus nuo 3 iki 12 metų, 

Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus:  

„Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas“ – 

13 užsiėmimų po 1,5-2 val. – dalyvavo 24 

tėvai; STEP tėvų grupės – 18 užsiėmimų po 

2 val. – dalyvavo 25 tėvai. Įgyvendinant 

projektą „Kartu su vaiku“, 5 Pasvalio 

rajono daugiafunkciniuose centruose 

skaitytos paskaitos tėvams „Ar sunku būti 

tėvais XXI amžiuje“. 
5. 2.5. Vaikų ir 

jaunimo sveikatos 

išsaugojimas ir 

stiprinimas 

Mokiniai – 2 824,  

ikimokyklinio amžiaus 

vaikai – 180, tėvai – 187, 

vaikų globos įstaigos 

auklėtiniai – 32, vaiko 

dienos centrų lankytojai – 

107,  pedagogai – 93.  Iš 

viso programose dalyvavo 

3 423. 
 

 

 

 

 

 

Rajono mokyklose, ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, vaikų globos įstaigoje ir vaiko 

dienos centruose įvykdyta 16  sveikatinimo 

programų. Organizuoti 7 konkursai, 4 

viktorinos, 10 sveikatingumo dienų,   , 

pokalbiai, 7 sveikatos popietės, 7 parodos, 1 

paskaita-seminaras, 12 paskaitų, 1 

seminaras, antistresinė savaitė, klasės 

valandėlių ciklas „Sveika gyvensena“, 19 

akcijų, 23 sporto varžybos, Respublikinis 

bėgimas Joniškėlio Karpių dvaro takais, 4 

tyrimai, 5 praktiniai mokymai, pirmos 

pagalbos mokymai, 21 išvyka (į Pasvalio 

sporto mokyklos baseiną, boulingo klubą, 

Anykščių r. Kalitos kalno vasaros rogučių 

trasą, J. Balvočiūtės vaistažolių ūkį),  

organizuotos 3 žiemos šventės, žygiai, 

mankštos, įsigyta sportinio inventoriaus, 

stalo žaidimų,   parengta 16 informacinių 

stendų, 10 lankstinukų. Organizuota 

„Asterikso ir Obelikso sveikatiada 2012“ 

Pasvalio smegduobių parke Vaiko dienos 

centrų lankytojams, konkursas „Graži mano 

šypsenėlė“ (dalyvavo 13 rajono mokyklų 

atstovai). 
6. 2.6. Gyventojų 

sveikos mitybos ir 

fizinio aktyvumo 

skatinimas 

Pasvalio rajono gyventojai 

– 490.  

 

 

 

 

 
Pasvalio rajono neįgaliųjų 

draugijos nariai, rajono 

gyventojai – 200, iš jų 170 

Suorganizuoti 2 rajoniniai sporto renginiai 

Pasvalio miesto parke ir Joniškėlio I. 

Karpio žemės ūkio ir verslo mokykloje 

„Asterikso ir Obelikso olimpinės žaidynės“. 

Renginių metu vyko sportinės varžybos, 

dalyviams sveikatos palapinėje vaizdinių 

priemonių pagalba buvo demonstruojama 

gyvensenos įtaka sveikatai, testuojant 

žmogų rankos dinamometru jie gavo žinių 

apie savo fizinę būklę.   
 
Organizuota Respublikinė neįgaliųjų sporto 

šventė Pasvalio miesto parke, 

sveikatingumo 4 dienų stovykla terapijos ir 

rekreacijos centre Monsiškėse, kurioje 



neįgaliųjų. 
 

 

 

 

 
LPS „Bočiai“ Pasvalio 

bendrijos nariai –  130  

dalyvavo 15 žmonių su negalia. 

Organizuotas baseino lankymas, 

šiaurietiško vaikščiojimo mokymai, įsigytos 

šiaurietiško vaikščiojimo lazdos. 

 
Organizuota sveikatingumo stovykla 

Šventojoje, 2 paskaitos, Pasvalio sporto 

mokyklos baseino lankymas.  

7. 2.8.Bendruomenės 

sveikatos 

stiprinimo, 

sveikatos mokymo, 

šeimos planavimo 

konsultavimo, 

sveikatos žinių 

populiarinimo ir 

visuomenės 

sveikatos 

propagandos 

Kaimo bendruomenių 

nariai – 1 142 
  

Kaimo bendruomenės įgyvendino 11 

projektų. Organizuota  sveikatingumo 

popietė, sporto popietė jaunimui,  8 

paskaitos, 3 bendruomenės sporto šventės, 

3 teminės popietės, 1 pirmos pagalbos 

mokymai, 2 sveikatingumo dienos, 6 

sveikatingumo renginiai, 5 varžybos, 

išvykos: į Anykščių r. Kalitos kalno vasaros 

rogučių trasą, J. Balvočiūtės vaistažolių ūkį, 

Pasvalio sporto mokyklos baseiną;  vaikų ir 

jaunimo sporto varžybos, vaikų sporto 

šventė, vasaros sporto šventė, mankštos 

užsiėmimai, Šiaurietiško vaikščiojimo 

mokymai ir užsiėmimai, 2 piešinių 

konkursai, parengti ir išplatinti 8 

lankstinukai. Įsigyta sportinio inventoriaus, 

šiaurietiško vaikščiojimo lazdos, įrengta 

krepšinio, tinklinio ir vaikų žaidimo 

aikštelė, sutvarkytos sporto aikštelės.  
8. 2.13. Sveikatos 

priežiūra 

mokyklose 

Pasvalio r.  mokyklų 

mokiniai – 3 950, mokyklų 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

Finansuota mokyklų sveikatos priežiūra. 

Mokyklose vykdytos 49 sveikatos 

programos, suorganizuoti 676 sveikatinimo 

renginiai, renginiuose dalyvavo 16 005 

mokiniai. Užregistruota 9 345 apsilankymai 

pas visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistą: dėl pirmos pagalbos – 696; dėl 

konsultacijos – 2 318; dėl kitų priežasčių – 

6 331 apsilankymas.    

 

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 

 61 27 

2. Informaciniai ir mokomieji renginiai, parodos, 

konferencijos, seminarai, konkursai, stendai, 

paskaitos 

237 49 

3.  Pranešimai, kiti dokumentai programų rengėjams 

ir vykdytojams 
2 1 

4. Savivaldybės interneto tinklalapis 31 22 
5. Popieriniai ir elektroniniai leidiniai (plakatai, 45 26 



lankstinukai, skrajutės, kitos priemonės) 
6. Išorinės ženklinimo priemonės programos 

įvaizdžiui formuoti (lipdukai, kanceliarinės prekės 

su programos atributika ir kt.) 

6 6 

   

 

______________ 

 

 


