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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIKLAUSOMYBĘ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ (NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO, TABAKO IR 

KITŲ) VARTOJIMO MAŽINIMO IR PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017 M. PRIEMONIŲ  

PLANAS 

 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo kriterijus 

(skaičius) 

Lėšos, 

Eur 

Atsakingi vykdytojai 

Tikslas – mažinti priklausomybę sukeliančių medžiagų pasiūlą ir vartojimą, jų daromą žalą žmonių sveikatai 

1. Vykdyti 

priklausomybę 

sukeliančių 

medžiagų vartojimo 

prevenciją 

 

1.1. Organizuoti kampaniją Pasaulinei dienai 

be tabako paminėti 

Renginių skaičius (8),  

dalyvių skaičius (500)  

100 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuras (toliau – Visuomenės 

sveikatos biuras), Pasvalio rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto skyrius (toliau – Švietimo ir sporto 

skyrius) 

1.2. Vykdyti prevencines priemones ir 

informuotumą dėl elektroninių cigarečių 

vartojimo žalos 

Informacinių pranešimų 

skaičius (50) 

 Visuomenės sveikatos biuras 

1.3. Parengti straipsnius apie priklausomybę 

sukeliančių medžiagų vartojimo žalą 

Straipsnių  skaičius (5)   Savivaldybės neigiamų socialinių 

veiksnių prevencijai koordinuoti komisija 

(toliau – Komisija), Visuomenės 

sveikatos biuras 

1. 4. Teikti individualias konsultacijas 

siekiantiems mesti rūkyti 

Konsultacijų skaičius 

(10) 

 Visuomenės sveikatos biuras 

1.5. Atnaujinti ir išplatinti informaciją bendrojo 

ugdymo įstaigose apie tai, kur galima kreiptis 

pagalbos, jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias 

medžiagas 

Išplatintų lankstinukų, 

plakatų skaičius (100) 

 Visuomenės sveikatos biuras 



1.6. Organizuoti protmūšius-viktorinas „Būk 

blaivus ir sąmoningas!“ 

Renginyje dalyvaujančių 

komandų skaičius (5), 

mokinių skaičius (40) 

 Visuomenės sveikatos biuras, Švietimo ir 

sporto skyrius 

1.7. Organizuoti vasaros sportines varžybas 

vaikų ir jaunimo užimtumui didinti  

Dalyvių skaičius (120) 250  Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Pasvalio rajono policijos 

komisariatas (toliau – Policijos 

komisariatas), Visuomenės sveikatos 

biuras 

1.8. Organizuoti 2 kartus varžybas 9–10 klasių 

mokiniams „Jėgos sportas – jėga“ 

Dalyvių skaičius (80) 350 Policijos komisariatas, Visuomenės 

sveikatos biuras 

1.9. Apmokėti priklausomybės ligų gydymą 

socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos 

asmenims (gydymo, konsultavimo paslaugos, 

kelionės išlaidos) 

Asmenų, kuriems 

suteiktos paslaugos, 

skaičius (24) 

 1 200 Visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio 

rajono savivaldybės administracijos 

seniūnijos (toliau – seniūnijos) 

1.10. Psichologo, psichiatro paslaugos 

socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos 

asmenims po priklausomybės ligų gydymo 

Asmenų, kuriems 

suteiktos paslaugos, 

skaičius (20) 

1 000 Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo 

pagalbos tarnyba (toliau – Švietimo 

pagalbos tarnyba), Visuomenės sveikatos 

biuras, VšĮ Pasvalio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centras  (toliau – 

Pasvalio PASPC), seniūnijos 

1.11. Teikti pagalbą Psichikos dienos 

stacionare priklausomybių turintiems 

pacientams 

Paslaugas gavusių 

asmenų  skaičius (40) 

 Pasvalio  PASPC 

1.12.  Paskaitų ciklas socialinės rizikos 

šeimoms apie šeimos planavimą, 

apsisaugojimo priemones nuo nepageidaujamo 

nėštumo, lytiškai plintančias ligas 

Paskaitų skaičius (6), 

dalyvių skaičius (50) 

100 Visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio 

PASPC, seniūnijos 

1.13. Pagalba moterims, išvengiant 

nepageidaujamo nėštumo, konsultacijos, 

prevencinės programos paslaugos 

Moterų skaičius, kurioms 

suteikta pagalba (15) 

1 000 Visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio  

PASPC, seniūnijos 

2. Kurti sveiką 

darbo, mokymosi, 

ugdymosi ir 

gyvenamąją aplinką 

2.1. Kontroliuoti, kad būtų paisoma draudimo 

rūkyti Pasvalio rajone paskelbtose „Nerūkymo 

zonose“ ir tose vietose, kuriose pagal Lietuvos 

Respublikos tabako kontrolės įstatymą tai 

daryti draudžiama 

Organizuota reidų (15)  Policijos komisariatas, Pasvalio rajono  

bendrojo lavinimo mokyklos (toliau – 

mokyklos) 



2.2. Skatinti ir palaikyti bendruomenių 

iniciatyvą  teikiant siūlymus dėl „Nerūkymo 

zonų“ steigimo, paskelbti gyventojų apklausą 

interneto puslapyje www.pasvalys.lt  

Pateiktų siūlymų skaičius 

(3), apklausoje 

dalyvavusių gyventojų 

skaičius (100) 

 Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija, Komisija 

2.3. Naujų „Nerūkymo zonų“ paskelbimas Naujų nerūkymo vietų 

skaičius (3) 

 Komisija, Pasvalio rajono savivaldybės 

taryba 

2.4. „Nerūkymo zonų“ ženklinimas 

(ženklinimo atnaujinimas, papildymas) 

Atnaujintų ir naujai 

paženklintų vietų 

skaičius (15–20) 

100 Visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio 

miesto seniūnija 

2.5. Gyventojų informavimas apie „Nerūkymo 

zonas“  

Straipsnių skaičius (2)  Komisija, Visuomenės sveikatos biuras 

2.6. Rekomenduoti mokyklų vadovams, 

sudarant sutartis su mokiniais ar jų tėvais 

(globėjais), įtraukti į sutartį punktą, dėl teisės 

mokykloje patikrinti mokinio kuprinę, dėl 

rūkalų, elektroninių cigarečių ar kitų 

psichotropinių medžiagų turėjimo 

Mokyklų, papildžiusių 

sutartį pagal 

rekomendaciją, skaičius 

(5) 

 Švietimo ir sporto skyrius, mokyklos 

3. Kelti programą 

vykdančių 

specialistų 

kvalifikaciją 

3.1. Organizuoti seminarą tėvams, 

pedagogams, soc. darbuotojams, kaip atpažinti 

asmenis, vartojusius narkotines medžiagas  

Dalyvių skaičius (50) 300 Švietimo pagalbos tarnyba, Visuomenės 

sveikatos biuras, Švietimo ir sporto 

skyrius 

3.2. Organizuoti priklausomybės prevencijos 

mokymus „Kaip dirbti su pažeidžiamosioms 

grupėms“ Komisijos ir Vaiko gerovės komisijų 

nariams  

Dalyvių skaičius (20) 300 Komisija, Visuomenės sveikatos biuras 

4. Vykdyti 

priklausomybę 

sukeliančių 

medžiagų vartojimo 

paplitimo bei jų 

žalos sveikatai 

tyrimą 

4.1. Vykdyti narkotinių medžiagų aptikimo 

aplinkoje tyrimą rajono ugdymo įstaigose 

Patikrintų ugdymo 

įstaigų skaičius (10)  

100 Visuomenės sveikatos biuras, Komisija 

5. Rūpintis, kad 

mažėtų autoavarijų 

ir nusikaltimų, 

kuriuos padaro 

asmenys, apsvaigę 

nuo alkoholio, 

5.1. Rengti straipsnius spaudai Straipsnių skaičius (10)  Policijos komisariatas 

5.2. Organizuoti akcijas: ,,Saugaus eismo 

diena“ ,,Saugokime vieni kitus kelyje“ ,,Vaikai 

ir saugus eismas“ 

,,Būk saugus su policijos bičiuliu Amsiu“ 

,,Atšvaito diena“ 

Akcijų skaičius (15)  Policijos komisariatas 

http://www.pasvalys.lt/


narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų  

5.3. Skatinti ugdymo įstaigas organizuoti 

išvykas darželių auklėtiniams ir pradinių klasių 

mokiniams į Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Kelių policijos biuro 

„Saugaus eismo klasę“ 

Išvykų skaičius (5), 

dalyvių skaičius (80) 

 Švietimo ir sporto skyrius, Policijos 

komisariatas 

5.4. Organizuoti Europos judriosios savaitės 

paminėjimą 

Dalyvių skaičius (800) 300 Visuomenės sveikatos biuras, 

Švietimo ir sporto skyrius, Policijos 

komisariatas 

5.5. Dalyvauti Respublikiniame konkurse 

„Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ 

Dalyvių skaičius (16)  Visuomenės sveikatos biuras, Švietimo ir 

sporto skyrius, Policijos komisariatas 

6. Stiprinti 

Savivaldybės 

įstaigų, organizacijų, 

institucijų ir kt. 

bendradarbiavimą 

priklausomybę 

sukeliančių 

medžiagų vartojimo 

mažinimo, kontrolės 

ir prevencijos srityse  

6.1. Dalyvauti kitų institucijų 

organizuojamuose prevenciniuose, 

sveikatingumo renginiuose 

Renginių skaičius (10)  Komisija, Visuomenės sveikatos biuras   

6.2. Į Pasvalio rajono savivaldybės Neigiamų 

socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti 

komisijos posėdžius kviestis Savivaldybės 

tarybos, nevyriausybinių organizacijų, įstaigų, 

bendruomenės narius 

Posėdžių skaičius (4)  Komisija 

Iš viso lėšų  5 100 Visuomenės sveikatos biuras   

 

    

 


