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I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

Rokiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 2012 m. ataskaita (toliau-Ataskaita) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 606 ,,Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos teikimo formos 

patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.8-328), Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu 

Nr. V-117 patvirtintomis Dokumentų rengimo taisyklėmis. Ataskaitoje yra pateikiami 2012 m.  

(nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. įskaitynai) duomenys, išskyrus ataskaitos IV skyrių 

„Bendruomenės sveikatos būklės analizė“, kuriame   pateikiami 4- 5 metų analizės duomenys. 

                Ataskaitos I, II, III, V, VI, VII, XI skyrius parengė Rokiškio rajono savivaldybės gydytoja 

(vyr.specialistė) Vida Spaičienė, tel. (8 458 ) 71 283 , el. p. v.spaiciene@post.rokiskis.lt; ,IV skyrių  

rengė Rokiškio  rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos 

specialistė Agnė Šapokaitė, tel.(8 458 ) 52 055, el. p. .sapokaite.agne@gmail.com, VIII, IX, X 

skyrius parengė Rokiško rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius Tadas 

Stakėnas, tel. (8 458 ) 52055, el. p. stakenas.tadas @gmail.com  Rengiant ataskaitą  vadovautasi 

šiais šaltiniais: 

1. Lietuvos statistikos departamento interneto svetainė  www.stat.gov.lt. 

2. Higienos instituto interneto svetainė www.hi.lt. 

3. Panevėžio teritorinių ligonių kasų interneto svetainė  www.paneveziotlk.lt 

4. Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo 2012 m. specialiosios 

programos vykdytojų pateiktomis  ataskaitomis. 

 

      Ataskaita bus skelbiama  Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:.sapokaite.agne@gmail.com
http://www.stat.gov.lt/
http://www.hi.lt/
http://www.paneveziotlk.lt/
http://www.rokiskis.lt/
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II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS 

 

Eil.

Nr. 

Dokumento  rūšis ir registracijos numeris Dokumento pavadinimas 

1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 

m. sausio 20 d. sprendimas Nr. TS –1.10 

,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro teikiamų 

mokamų paslaugų kainų patvirtinimo‘‘   

2. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 

m. vasario 24  d. sprendimas Nr. TS- 3.52  

,,Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės 

bendruomenės sveikatos tarybos 2011 metų 

ataskaitai‘‘. 

3. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2012m. vasario 24  d. sprendimas Nr. TS- 

3.56 

,,Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 2011 metų 

veiklos ataskaitai ir 2012 metų veiklos 

programos patvirtinimo‘‘ 

4. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 

m. vasario 24  d. sprendimas Nr. TS- 3.55 

,,Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai‘‘ 

5. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 

m. kovo 30 d. sprendimas Nr. TS –4.87  

,, Dėl pritarimo  Rokiškio rajono 

savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų 

ataskaitai “ 

6. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 

m. kovo 30 d. sprendimas Nr. TS –4.88 

,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos 2012 metų sąmatos patvirtinimo‘‘ 

7. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 

m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. TS-6.143  

,,Dėl nerūkymo zonos nustatymo‘‘ 

8. Rokiškio rajono savivaldybės  tarybos  2012 

m.  m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS- 

7.153  

,,Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“  

9. Rokiškio rajono savivaldybės  tarybos  2012 

m.  m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS- 7. 

148    

,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos 

oro kokybės ir  triukšmo monitoringo 

programos 2012-2017 m. patvirtinimo“ 

10. Rokiškio rajono savivaldybės  tarybos 2012 

m.  spalio 26   d. sprendimas Nr. TS- 11.197  

,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės triukšmo 

rodiklių savivaldybės teritorijoje 

patvirtinimo‘‘ 

11.  Rokiškio rajono savivaldybės  tarybos  

2012m.  lapkričio 30 d. sprendimas  Nr. TS -

 ,,Dėl  triukšmo prevencijos Rokiškio rajono 

savivaldybės viešosiose vietose taisyklių 
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13.220  patvirtinimo‘‘ ( nauja redakcija) .  

12. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 

30  d. įsakymas Nr.  AV- 678   

 

,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės žmonių 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

organizacinių priemonių plano 2012-2014 

metams patvirtinimo “ 

13. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 

20   d. įsakymas Nr.  AV- 592  

,,Dėl triukšmo šaltinio naudojimo trukmės 

prailginimo Lašų kaimo bendruomenėje“ 

14. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 

20   d. įsakymas Nr. AV- 593 

,,Dėl triukšmo šaltinio naudojimo trukmės 

prailginimo Kavoliškio  kaimo 

bendruomenėje 

15. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 

21   d. įsakymas Nr. AV- 597  

,,Dėl triukšmo šaltinio naudojimo trukmės 

prailginimo Joninių šventės renginių metu 

Pakriaunių kaime‘‘ 

16. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 

20   d. įsakymas Nr. AV- 589 

,,Dėl triukšmo šaltinio naudojimo trukmės 

prailginimo Joninių šventės renginių metu 

Obelių mieste‘‘ 

17. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 

3  d. įsakymas Nr. AV-634 

,,Dėl triukšmo šaltinio naudojimo trukmės 

prailginimo Kriaunų seniūnijoje‘‘ 

18. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m.  

rugpjūčio 7  d. įsakymas Nr. AV-700  

,,Dėl triukšmo šaltinio naudojimo trukmės 

prailginimo Jūžintų seniūnijoje‘‘ 

19. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m.  

rugpjūčio 16  d. įsakymas Nr. AV- 711 

,,Dėl triukšmo šaltinio naudojimo trukmės 

prailginimo Lašų   kaimo bendruomenėje‘‘ 

20. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m.  

rugpjūčio 31   d. įsakymas Nr. AV- 750 

,,Dėl triukšmo šaltinio naudojimo trukmės 

prailginimo Lašų   kaimo bendruomenėje‘‘ 

21. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m.  

rugpjūčio 30   d. įsakymas Nr. AV-745  

,,Dėl triukšmo šaltinio naudojimo trukmės 

prailginimo Obelinės  šventės renginių metu 

Obelių  mieste‘‘  

22. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m.  

rugsėjo 14   d. įsakymas Nr. AV- 784 

,, Dėl Rokiškio rajono savivaldybės triukšmo 

valdymo ir prevencijos komisijos sudarymo‘‘  
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23. Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m. 

gruodžio 19 d. įsakymas Nr. AV- 1096  

,, Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 

sudėties ir darbo organizavimo nuostatų 

patvirtinimo“ 

 

III . SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS 

TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

 Išoriniai veiksniai Vidiniai veiksniai 

Teigiami 1. 2012 m. gegužės  12 d.  Rokiškio 

rajono savivaldybė   pasirašė  

sveikatinimo veiklos sutartį   su Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerija,  visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijoms vykdyti   

2. Visuomenės sveikatos biuro 

infrastruktūros  plėtra Europos Sąjungos 

lėšomis. 

3. Sveikatos priežiūrai mokyklose 

finansuoti  lėšos skiriamos  iš 

privalomojo sveikatos draudimo fondo 

lėšų  

 

1. Rokiškio rajono savivaldybės  taryba 

pritarė bendradarbiavimo sutarčiai su 

Kupiškio rajono savivaldybe dėl 

visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo 

Kupiškio rajono gyventojams.  

2. Rokiškio rajono savivaldybės  taryba 

pritarė bendradarbiavimo sutarčiai su 

Visagino   savivaldybe dėl visuomenės 

sveikatos funkcijų vykdymo  Visagino 

savivaldybės  gyventojams. 

3. Rokiškio rajono savivaldybės biudžete 

skirtas finansavimas Rokiškio rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

veiklai.  

4. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 

vykdyti skirtas finansavimas iš Rokiškio 

rajono  savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos.  

Neigiami 1.Vėlai  sudaromos  sveikatinimo veiklos 

sutarys  su Lietuvos Respublikos 

sveikatos  apsaugos ministerija. 

1.  Nėra sukurta nuolatinė  Rokiškio rajono 

savivaldybės  visuomenės sveikatos 

stebėsenos sistema.  
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2. Ne visoms Valstybinėms visuomenės 

sveikatos programos ir strategijoms 

vykdyti skiriamas finansavimas  iš 

valstybės   biudžeto . 

3. Yra neaiškumų dėl visuomenės 

sveikatos priežiūros finansavimo 

ilgalaikiškumo , kas tiesiogiai gali įtakoti 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

vykdymą.  

2.Savivaldybėje nėra patvirtintos  sveikatos 

priežiūros organizavimo tvarkos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose.  

  3. Švietimo įstaigose nėra atskiros 

sveikatos pamokos, kas galėtų teigiamai 

įtakoti moksleivių sveikatos priežiūrą. 

  

 

 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
 

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ EKONOMINĖ BŪKLĖ 

          Gyventojų skaičiaus, amžiaus, lyčių kaitą ir kt. apibūdina demografiniai pokyčiai. Kasmet 

šalyje mažėja gyventojų skaičius. Gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia žemas gimstamumo lygis, 

dideli jaunimo, vyresnių žmonių oficialiosios ir nelegalios emigracijos srautai, šeimos sampratos 

kitimas, kai šeimos kūrimas nesiejamas su vedybomis, o dažnai dėl karjeros ar dėl noro turėti 

nemažą materialinį kapitalą atsisakoma vaikų. Dėl minėtų ir kitų priežasčių pastebima, jog šalyje 

nuo 1995 m. išlieka neigiamas gyventojų  prieaugis. 

        Lietuvoje jau beveik dvidešimt metų dėl neigiamos natūralios kaitos bei didelės emigracijos 

sparčiai mažėja gyventojų skaičius. Rokiškio rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, 

gyventojų skaičius mažėja. 2012 m. Rokiškio rajono savivaldybėje buvo registruota 36090 

gyventojų, t.y. 787 gyventojais mažiau, palyginti su 2011 metais, ir 3361 gyventoju mažiau 

palyginti  su 2007 metais (žr. 1 pav., 1 lent.). 

Gyventojų skaičius Rokiškio rajone
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                       1 pav. Rokiškio rajono gyventojų skaičius 2007-2012metai 

                       1 lentelė. Rokiškio rajono gyventojų skaičius 2007-2012metai 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Vyrai 18505 18245 17957 17696 17256 16870 

Moterys 20946 20692 20382 20119 19621 19220 

Vyrai ir moterys 39451 38937 38339 37815 36877 36090 

*- išankstiniai duomenys 

Šaltinis: (Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) 

Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal lytį Rokiškio rajono savivaldybėje rodo, kad 2012 

m. savivaldybėje gyveno 53.3 proc. moterų, tai 7 proc. daugiau nei vyrų. Per 2007–2012 m. 

Rokiškio rajono savivaldybėje daugiau mažėjo moterų nei vyrų (moterų skaičius sumažėjo 1676; 

vyrų - 1635) (žr. 2 lentelę) 

2 lentelė. Gyventojų skaičius pagal lytį 

Lietuva     

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010 2011 2012 

Abs. sk. %* Abs. sk. %* Abs. sk. %* Abs. sk. %* Abs. sk. %* Abs. sk. %* 

Vyrai 1576963 46,6 1566994 46,5 1559247 46,5 1547751 46,5 1507268 46,5 1485716 46,4 

Motery

s 1807916 53,4 1799363 53,5 1790625 53,5 1781288 53,5 1737333 53,5 1714055 53,6 

Rokiškio rajono sav.     

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010 2011 2012 

Abs. sk. %** Abs. sk. %** Abs. sk. %** Abs. sk. %** Abs. sk. %** Abs. sk. %** 

Vyrai 18505 46,9 18245 46,9 17957 46,8 17696 46,8 17256 46,8 16870 46,7 

Moterys 20946 53,1 20692 53,1 20382 53,2 20119 53,2 19621 53,2 19270 53,3 

*- Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išvestinis rodiklis. Procentai nuo visų 

Lietuvos gyventojų, išankstiniai duomenys 

**- Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išvestinis rodiklis. Procentai nuo visų 

Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų  

(Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) 

2012 m. didžiausią Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų dalį pagal amžiaus grupes sudarė 

18–44 metų asmenys (34,1 proc.). Šios amžiaus grupės žmonių procentas nors ir mažėja, tačiau 

2011 m. išliko didžiausias ir 2010 m. Mažiausią populiacijos dalį 2011-2012 m. sudarė 18 metų 

neturintys gyventojai. Pastarųjų metų laikotarpiu daugėja gyventojų, kuriems 45 ir daugiau metų: 

24,4 proc.- 2007 m. iki 27,1 proc.- 2012 m. (žr.  2 pav., 3 lentelę).  
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2 pav. Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes 

3 lentelė. Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes 

Lietuva     

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011 m. 2012 m. * 

Abs. sk. %* Abs. sk. %* Abs. sk. %* Abs. sk. %* Abs. sk. %* Abs. sk. %* 

0-17 695510 20,5 673887 20 653736 19,5 636071  19,2 610699 18,8 560380 18,6 

18-44 1337465 39,5 1328163 39,5 1320837 39,4 1259652 39,2 1249929 38,5 1088938 36,2 

45-64 824633 24,4 831151 24,7 839070 25,1 898915  26,2 848184 26,1 815107 27,1 

65+ 527271 15,6 533156 15,8 536229 16 534401  15,4 535769 16,6 543333 18,1 

Rokiškio rajono sav.     

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011 m. 2012 m. * 

Abs. sk. %** Abs. sk. %** Abs. sk. %** Abs. sk. %** Abs. sk. %** Abs. sk. %** 

0-17 7909 20,1 7572 19,4 7246 18,9 6913  17,9 6520 17,7  6249 17,3  

18-44 13740 34,8 13593 34,9 13434 35  12705 35 12755 34,6  12324 34,1 

45-64 9644 24,4 9612 24,7 9581 25  10239 25,5 9716 26,3  9784 27,1  

65+ 8158 20,7 8160 21 8078 21,1  7958 21,6 7886 21,4  7733  21,4 

*- Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išvestinis rodiklis. Procentai nuo visų 

Lietuvos gyventojų, išankstiniai duomenys 

**- Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išvestinis rodiklis. Procentai nuo visų 

Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų  
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(Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) 

       Gimstamumas yra labai svarbus demografinės situacijos rodiklis. 2011 m. Rokiškio 

savivaldybėje gimstamumas (7.8)  ir mirtingumas (17.4) 1000 gyventojų. Stebint šiuos rodiklius 

mirtingumo rodiklis išaugo, o gimstamumo sumažėjo.  

       Skirtumas tarp gimstamumo ir mirtingumo, kaip ir daugelyje šalies miestų taip ir Rokiškio 

savivaldybėje yra neigiamas. Kaip minėta gimstamumo rodiklis 2011 m. pastebimas žemesnis per 

pastaruosius metus, todėl ir natūralaus gyventojų prieaugio neigiamas rodiklis padidėjo nuo -6,7 

2010m. iki – 9,6  2011 m.  Svarbu pažymėti tai, kad toks aukščiausias natūralaus gyventojų 

prieaugio rodiklis per pastaruosius trejus  metus. 

2011 m. Rokiškio rajono savivaldybėje natūralus gyventojų prieaugis buvo -9,6 1000-čiui 

gyventojų, kuomet 2010 m. buvo -6,7 1000-čiui gyventojų (žr. 3 pav., 4 lent.). 
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3 pav. Narūrali gyventojų kaita Rokiškio rajone 

4 lentelė. Natūrali gyventojų kaita 1000 gyventojų 

Lietuva     

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 

Abs. sk. 

1000 

gyv. Abs. sk. 1000 gyv. Abs. sk. 1000 gyv. Abs. sk. 1000 gyv. Abs. sk. 1000 gyv. 

Gimstamumas 32346 9,6 35065 10,5 36682 10,9 35626 10,8 34385 10,7 

Mirtingumas 45624 13,5 43832 13,1 42032 12,6 42120 12,8 41037 12,7 

Natūralus gyventojų 

prieaugis  -13278 -3,9 -8767 -2,6 -5350 -1,6 -6494 -2 -6652 -2 

Rokiškio rajono sav.     

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 

Abs.  

1000 

gyv.  Abs.  1000 gyv. Abs.  1000 gyv.  Abs.  1000 gyv. Abs. sk. 

1000  

gyv. 

 sk. gyv. sk. gyv. sk. gyv. sk. gyv.  gyv. 

Gimstamumas 281 7,2 337 8,7 305 8 336 9 286 7,8 
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Mirtingumas 681 17,4 714 18,5 661 17,4 587 15,7 635 17,4 

Natūralus gyventojų 

prieaugis  -400 -10,2 -377 -9,8 -356 -9,4 -251 -6,7 -349 -9,6 

(Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) 

Rokiškio rajono savivaldybėje 2011 m. daugiausia gimdė 25-29 metų amžiaus moterys (96) ir 

tai buvo 2 atvejais mažiau (šio amžiaus moterų grupėje) nei 2010 m. Nors Rokiškio rajono 2009 m. 

daugiausia gimdė 20-24 metų amžiaus moterys (120) ir tai buvo 18 atvejų daugiau (šio amžiaus 

moterų grupėje) nei 2008 m., tačiau per pastaruosius dvejus metus šioje amžiaus grupėje gimdyvių 

skaičius labai sumažėjo (56 gimdyvėmis)  (žr. 4 pav., 5 lentelę). 

Gimusieji pagal motinos amžių
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4 pav. Gimusieji pagal motinos amžių Rokiškio rajone 

5 lentelė. Gimusieji pagal motinos amžių Rokiškio rajone 1000 mot. 

Amžiaus grupės 

2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 

Abs. sk. 

1000 

mot.* Abs. sk. 

1000 

mot.* Abs. sk. 

1000 

mot.* Abs. sk. 

1000 

mot.* Abs. sk. 

1000 

mot.* 

Iki 15 m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15-19 35 21,7 36 22,4 30 20,1 21 18,5 19 15.8 

20-24 92 66 102 68,1 120 78,3 94 74,2 69 72.9 

25-29 68 90,5 93 124,7 95 115.7 98 110.6 96 134.6 

30-34 57 54.0 70 70,8 53 62.0 74 95.2 61 76.3 

35-39 24 17 32 24,7 33 24.7 46 38.1 35 30.2 

40-44 3 2,1 4 2,8 9 6,3 2 1,4 6 4.5 

45-49 2 1,3 0 0 0 0 1 0.7 0 0 

50 ir vyresni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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*- Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išvestinis rodiklis 

(Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) 

2011 m. Rokiškio savivaldybėje didžiausias mirtingumas buvo 85 metų ir vyresnių amžiaus 

grupėse (145) bei 80–84 metų (101) . Nuo 2007 m. mirtingumas visose gyventojų amžiaus grupėse 

išaugo. Mirtingumo didėjimas stebimas ir 50–59 metų gyventojų amžiaus grupėje (žr. 6 pav.). 
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6 pav. Mirtingumas pagal amžiaus grupes Rokiškio rajone 2007- 2011m. 

Socialinė – ekonominė šalies būklė – tai svarbus rodiklis, atskleidžiantis realią situaciją 

šalyje. Vienas iš svarbiausių rodiklių atskleidžiančių šalies socialinę – ekonominę būklę yra 

bedarbių skaičius. Bedarbių skaičius per pastaruosius 4 metus Rokiškio rajone tendencingai auga.  

2008 m. nedarbo lygis Rokiškio rajono savivaldybėje sudarė 5,2 proc., 2009 metais bedarbių 

skaičius padvigubėjo ir sudarė 10,4 proc. 2010 m. Rokiškio rajono savivaldybėje fiksuotas 15,7 

proc. nedarbo lygis , tačiau 2011 m. nedarbo lygis krito ir sudarė tik 12,4 proc. neturintys darbo(žr. 

7 pav.). 
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Bedarbių skaičius Rokiškio rajono sav. procentais
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7 pav.  Bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc. 2007-2011 metais 
Dabartinis gyvenimo būdas, urbanizacija, tobulėjanti technika iškėlė naujų problemų. 

Padažnėjo lėtinių neinfekcinių ligų: kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių, plaučių, vėžio, cukrinio 

diabeto, judamojo aparato ir kitų. Lėtinių neinfekcinių ligų priežastys yra labai įvairios ir kiekvienai 

iš jų atsirasti turi įtakos daug nepalankių sąlygų, arba taip vadinamų rizikos veiksnių. Daugelis 

rizikos veiksnių vienodai skatina vystytis kelias ligas. Vienos ligos yra lengvai išgydomos kitoms 

reikalingas specifinis gydymas, o dar trečioms negalime padėti niekuo. 

Nagrinėjant mirties priežasčių struktūrą Rokiškio rajono savivaldybėje 2007–2011 m. 

daugiausia mirčių atvejų buvo užregistruota dėl kraujotakos sistemos ligų (365 gyventojai). Antroje 

vietoje – mirtys dėl susirgimų piktybiniais navikais (119 gyventojai), trečioje vietoje – išorinės 

mirties priežastys (64 gyventojai) (žr. 8 pav.). 
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8 pav. Mirties priežasčių struktūra Rokiškio rajone 100000 gyventojų 2011 m. 

Žuvusių transporto įvykiuose gyventojų Rokiškio rajone skaičius kiekvienais metais didėja. 

2011 metais Rokiškio rajone žuvo 12 šio rajono gyventojų. 2010 m. Rokiškio rajono savivaldybėje 

transporto įvykiuose žuvo 8 asmenys. Palyginti su 2009 m. mirusiųjų transporto įvykiuose 2011 m. 

padidėjo 6 kartus (žr. 9 pav., 6 lentelę). 
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9 pav. Mirusiųjų gyventojų palyginimas transporto įvykiuose 2007-2011m. 

6 lentelė. Mirusiųjų transporto įvykiuose   

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 

Abs. sk. %* Abs. sk. %* Abs. Sk. %* Abs. sk. %* Abs. sk. %* 

Lietuvos Respublika 740 1,6 499 1,1 370 0,9 372 0.9 362 0.9  

Panevėžio apskritis 64 1,6 53 1,3 37 0,9 38 1 39  1 

Kupiškio rajono sav. 2 0,5 3 0,7 6 1,7 3 0.8 5  1.4 

Rokiškio rajono sav. 9 1,3 9 1,3 2 0,3 8 1,4 12  1.9 

*- Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išvestinis rodiklis. Procentai nuo tais 

metais bendro mirusių skaičiaus  

(Šaltinis: Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba ir higienos institutas) 

Savižudybių skaičius Rokiškio rajono savivaldybėje išlieka gana didelis. 2011 metais mūsų 

rajone nusižudė 23 gyventojai. Lyginat Rokiškio rajoną su Kupiškio rajonu šis rodiklis išaugęs 2 

kartus. Savižudybių skaičius 100 000-čių gyventojų Rokiškio rajono savivaldybėje nuo 2010 m. iki 

2011 m. padidėjo 68 proc., tačiau viršijo Lietuvos vidurkį 99 proc. (žr. 10 pav. 7 lentelė.). 
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10 pav. Savižudybių skaičius Rokiškio rajone tenka 100000 gyventojų 

7 lentelė. Savižudybių skaičius 100000 gyv.  

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 

Abs. 

sk.* 

100000 

gyv. 

Abs. 

sk.* 

100000 

gyv. 

Abs. 

sk.* 

100000 

gyv. 

Abs. 

sk.* 

100000 

gyv. 

Abs. 

sk.* 

100000 

gyv. 

Lietuvos Respublika 1028 30,36 1111 33 1142 34,08 1018 31 1018 31,6 

Panevėžio apskritis 101 35,35 106 37,14 118 41,81 114 41,5 102 38 

Kupiškio rajono sav. 15  64,4   17  74,1  19  84,2  17 77,2  10 46,7 

Rokiškio rajono sav. 17 43,37 29 75,06 21 55,15 14 37,5 23 63 

*- Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išvestinis rodiklis 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

Bendrasis sergamumas įvairiomis ligomis 2007-2011 metais 
Analizuojant bendrojo sergamumo situaciją paaiškėjo, kad daugiausia susirgimų 

kraujotakos sistemos ligomis, kurios sudaro 474,3 atv. 1000 gyventojų, tai yra 2011 metais beveik 

kas antras Rokiškio gyventojas sirgo šiomis ligomis. Kvėpavimo sistemos ligos užima antrą vietą 

sergamumo struktūroje. 2011 m. kas trečias Rokiškio gyventojas turėjo problemų su šia sistema:  

343,8 atv. 1000 gyventojų.  

Trečią vietą užima jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų sistemos ligos, kuriomis iš 

1000 gyventojų serga 250,6 Rokiškio gyventojai.  

Akių ligos yra ne ką mažiau svarbios nei anksčiau aptartos. Norint apsaugoti regėjimą, 

svarbu žinoti veiksnius, kurie silpnina arba visai sugadina jį. Sergamumas akių ligomis sudaro 

155,8 atv. iš 1000 gyventojų, tai yra beveik kas šeštas Rokiškio gyventojas serga šiomis ligomis.  

Pastebima, jog vis daugiau sergama endokrininėmis sistemos ligomis 148,6 atv.1000 

gyventojų. Įvairūs endokrininiai sutrikimai daro didžiulę neigiamą įtaką psichikai, širdies bei 

apskritai viso organizmo veiklai. Endokrininės sistemos ligos Rokiškio rajono savivaldybėje nuo 

2007 iki 2011 m. metų tendenciją didėti.  
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Virškinimo, urogeninės sistemos, psichikos ir elgesio sutrikimai, nervų sistemos ligų 

bendras sergamumas sudarė atitinkamai 134,4;  120,5; 115,0 ir 93,1  atv. iš 1000 gyventojų 

atitinkamai. (žr. 11 pav.). 
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11 pav. Bendras sergamumas įvairiomis ligomis  2007 – 2011 metais 
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2011 m. Rokiškio rajono savivaldybėje gyventojų bendrasis sergamumas endokrininės 

sistemos ligomis, palyginti su 2010 m., išaugo 8 procentais. 2011 m. Rokiškio rajono savivaldybėje 

šios ligos rodikliai buvo didesni už Lietuvos vidurkį 39 proc.(žr. 8 lentelę). 

8 lentelė. Bendrasis sergamumas endokrininės sistemos ligomis 1000 gyv. (E00-E90) 

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 

Abs. sk. 

1000 

gyv. Abs. sk. 

1000 

gyv. Abs. Sk. 

1000 

gyv. Abs. sk. 

1000 

gyv. Abs. sk. 

1000 

gyv. 

Lietuvos Respublika 235926 69,7 272414 81,1 291650 87,3 318421  96,9   343603 106,6 

Panevėžio apskritis 23170 80,7 25834 91,4 27547 98,4 32080  116.8   34313  127,9 

Kupiškio rajono sav. 1616 68.94 1900 82,2 1996 87.64 2532 114.9  2917 136,1 

Rokiškio rajono sav. 3700 93.79 4528 117.2 4707 123.6 5129   137,3 5420 148,6 

 (Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

Analizuojant vaikų sergamumą įvairiomis ligomis struktūrą, didžiausias sergamumas 

Rokiškio rajono savivaldybėje 2011 m. kaip ir 2010 m. stebimas kvėpavimo sistemos ligomis (3464 

vaikai). Antroje vietoje yra  vaikų sergamumas virškinimo sistemos ligomis (902), o trečioje -  

infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis (825)(žr. 9 lentelę). 

9 lentelė. 0-17 m. vaikų sergamumo struktūra 1000 vaikų 

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 

Abs. 

Sk.* 

1000 

vaikų Abs. Sk.* 

1000 

vaikų. 

Abs. 

sk.* 

1000 

vaikų 

Abs. 

sk.* 

1000 

vaikų 

Abs. 

sk.* 

1000 

vaikų 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 4578 578.9 3868 510.87 3823 527.63 3565   530,8 3464  547,3  

Sergamumas infekcinės ir parazitinės 

ligomis  841 106.32 875 115.54 770 106.29  820 122.1  825   122,2 

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis 984 124.41 1072 141.58 1055 145.58  912 135,8  

  

902  149,7 

Sergamumas psichikos ir elgesio 

sutrikimais 438 55.42 477 63,03 427 58.94 479  71,3  404   67 

Sergamumas kraujotakos sistemos 

ligomis 207 26.23 213 28,07 197 27.14 164   24,4 125   20,7 

Sergamumas nervų sistemos ligosmis 320 40.44 325 42.92 284 39.15 367  54,7  305   50,7 

*- Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išvestinis rodiklis 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

2011 m. vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų (830), Rokiškio rajono savivaldybėje, palyginti su 

2010 m. sumažėjo 51 gyventoju (žr.10 lentelę ). 

10 lentelė. 0-17 m. vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų 1000 gyv.  

  2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 
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Abs. 

sk.* 

1000 

gyv. Abs. sk.* 

1000 

gyv. Abs. sk.* 1000 gyv. Abs. sk.* 

1000 

gyv. Abs. sk.* 1000 gyv. 

Lietuvos Respublika 87587 14 94283           15,6 97996 16,7 101016  17,9  102114 18,7 

Panevėžio apskritis 9316 17,6 8882 17,6 9250 19,2 8906  15,9  8954 20,7 

Kupiškio rajono sav. 502 12,3 509 13,2 529 14,7 496 14,6 487 15,6 

Rokiškio rajono sav 1064 15,6 1059 16,4 990 16,3 881  15,5  830 15,5 

*- nuo vaikų, apsilankiusiųjų ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose  

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS RAIDA 
Gydytojų, dirbančių Rokiškio rajono savivaldybėje, skaičius nuo 2007 m. iki 2011 m. 

beveik nesikeitė. 2010 metais dirbo 24,1 gydytojo 10 000 gyventojų, t.y. 89 gydytojai, o 2011 

metais šis rodikilis padidėjo. Rokiškio rajono savivaldybėje dirba 25,2 gydytojo 10 000 gyventojų 

gyventojų, t.y. 91 gydytojai.  Šis rodiklis yra 36 procento mažesnis už šalies rodiklį (žr. 11 lentelę). 

11 lentelė. Gydytojų skaičius 10000 gyv. 

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 

Abs. sk. 10000 gyv. Abs. sk. 10000 gyv. Abs. sk. 

10000 

gyv. Abs. sk. 

10000 

gyv. Abs. sk. 

10000 

gyv. 

Lietuvos Respublika 11627 34,35 12097 36,11 12139 36,52 13203   40,7 13327 41,7 

Panevėžio apskritis 793 27,62 798 28,09 761 27,04 728  26,9  730 27,5 

Kupiškio rajono sav. 39 16,87 38 16,69 38 17 37 17,1 36 17 

Rokiškio rajono sav 91 23,11 92 23,74 91 23,8 89  24,1  91 25,2 

Šaltinis: (Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

Hospitalizuotų asmenų skaičius 2011 m. Rokiškio rajono savivaldybėje skaičius 

sumažėjo 2718 gyventojais, palyginti su 2011 m., ir tai yra 22 procento mažiau,  palyginti su 2011   

12 lentelė. Hospitalizuotų asmenų skaičius 1000 gyv. 

  

2007m. 2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 

Abs. sk. 1000 gyv. Abs. Sk. 

1000 

Gyv. Abs. sk. 

1000 

gyv. Abs. sk. 

1000 

gyv. Abs. sk. 

1000 

gyv. 

Lietuvos Respublika 793572 235,09 803979 239,41 811398 242,97 819923  249,5  824504  257,68  

Panevėžio apskritis 73646 256,5 74736 262,94 74692 265,57  72271  263,2  64257 241,59  

Kupiškio rajono sav. 6202 266,4 6358 277,11 6203 274,85 5977 271,4 2753  129,96  

Rokiškio rajono sav. 10962 277,87 11186 287,28 11572 301,84 10893   291,7 8175  226,52  

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 
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2011 m., kaip ir 2010 m., didžioji GMP suteiktų paslaugų dalis atiteko asmenims, 

kurie kreipėsi dėl ūmių susirgimų būklės (76,9 proc.), taip pat nemažą GMP iškvietimų dalį 2011m. 

sudarė gimdyvių ir ligonių pervežimai bei dėl nelaimingų atsitikimų suteiktos pagalbos atvejai 

(atitinkamai 10,3 proc. ir 12,7 proc.) (žr. 13 lentelę). 

13 lentelė. Suteiktų greitosios medicinos pagalbos paslaugų struktūra 

  

Suteiktos pagalbos struktūra proc. 

Nelaimingi atsitikimai 

  

  

  

  

Ūmūs susirgimai 

  

Nėštumo, pogimdyminio laikot. 

patologija 

  

  Gimdyvių ir ligonių pervežimai 

2008m. 2009m 2010m 2011 m 2008m 2009m 2010m  2011 m 2008m. 2009m. 2010m. 2011m.  2008m. 2009m. 2010m. 2011m. 

Lietuvos 

Respublika 13,5 13,6  13.3 13,5  75,2 75,2 74.9   74,1 0,4 0,4 0.4  0,3  10,9 10,7 11.4  12,1  

Panevėžio 

apskritis 10,8 11,7 10.4   12,4 80,2 77,7 81.4   78,1 0,4 0,3 0.3   0,2 8,6 10,3 7.9   9,3 

Kupiškio 

rajono sav.  10,5  10,6 11,2   11,3 76,6  77,5  76,6   76,6 0,3  0,2  0,3  0,2 12,7  11,8  12,0   12,0 

Rokiškio 

rajono sav 14,2 13,3 13.8   12,7 75,9 73,9  76.6  76,9 0,3 0,2  0.1 0,1  9,6 12,6 9.6   10,3 

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras) 

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR 

STRATEGIJOS 

  

Eil. 

Nr. 

 

Visuomenės 

sveikatos 

programos/ 

strategijos 

pavadinimas 

Visuomenės 

sveikatos 

programos/strate

gijos tikslas 

Visuomenės sveikatos 

programos/strategijos 

priemonės 

Vykdytos priemonės 

1.  

Nacionalinė 

narkotikų 

kontrolės ir 

narkomanijos 

prevencijos 

2010-2016 

metų 

programa  

Programos 

tikslas – stabdyti 

ir mažinti 

neteisėtą 

narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų bei jų 

pirmtakų pasiūlą 

ir paklausą, 

narkomanijos 

plitimą, 

stiprinant 

asmens ir 

visuomenės 

1. Skatinti ir plėtoti 

kompetentingų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir 

įstaigų, asociacijų, 

bendruomenių ir verslo 

subjektų tarpusavio 

bendradarbiavimą ir 

veiklos koordinavimą 

įgyvendinant narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

pasiūlos mažinimo 

priemones. 

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

pasiūlos mažinimo priemonių 

įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje 

koordinuoja Rokiškio rajono  

savivaldybės narkotikų kontrolės ir 

nusikalstamų veikų koordinavimo 

komisija, sudaryta 2011 m. liepos 15 d. 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu TS-11.154, atitinkamai pagal 

kompetencijas prisideda kitos kolegialios 

institucijos. 

2.  Mokymų ir apmokytų specialistų 
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švietimą, 

sveikatą ir 

saugumą 

2.Tobulinti valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir 

įstaigų tarnautojų, 

pareigūnų ir darbuotojų 

kvalifikaciją narkotikų 

kontrolės srityje. 

 

3. Įgyvendinti 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programas, skirtas 

mokinių tėvams ar 

teisėtiems atstovams. 

4. Užtikrinti ankstyvosios 

intervencijos paslaugų 

kokybę ir prieinamumą 

vaikams ir jaunimui. 

5.Užtikrinti sveikatos 

priežiūros paslaugų 

prieinamumą ir kokybę 

asmenims, neteisėtai 

vartojantiems narkotines ir 

psichotropines medžiagas.  

6. Didinti sveikatos 

priežiūros ir socialinių 

paslaugų, programų, 

kuriomis siekiama 

sumažinti su narkotikų 

vartojimu ir rizikinga 

elgsena susijusius 

neigiamus medicininius, 

socialinius, ekonominius, 

teisinius padarinius 

visuomenei ir asmeniui, 

kokybę ir prieinamumą. 

 

 

7.Užtikrinti probacijos 

sistemos įgyvendinimą 

skaičius: sveikatos įstaigų apmokytų 

darbuotojų- 5, mokymų - 5;savivaldybės 

administracijos apmokytų darbuotojų - 

10; seniūnijų apmokytų socialinių 

darbuotojų -19;švietimo įstaigų 

darbuotojų – 526, mokymų- 

35;Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Rokiškio rajono 

policijos komisariato apmokytų 

darbuotojų – 4. 

3. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencijos mokymo programose 

dalyvavo 900 rajono bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių ir 400 tėvų.  

 

4. VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos 

centras,  vykdydamas  prevenciją  

gydymo įstaigoms  -VšĮ Rokiškio rajono 

ligoninei ir  VšĮ Respublikinei Rokiškio 

psichiatrijos ligoninei  -  išdalino 

narkotinių medžiagų nustatymo testus . 

VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centre 

atlikta 18 narkotinių medžiagų 

nustatymo testų. Ankstyvoji intervencija 

taikyta 3 asmenims. 

5.VšĮ psichikos sveikatos centre 

registruoti 7 asmenys vartojantys 

narkotines ir psichotropines medžiagas. 3 

asmenys įregistruoti profilaktinėje 

grupėje.  

6. Rokiškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos įgyvendinimas.  

Vykdyta 16  prevencinių projektų, 

kuriuose dalyvavo   apie 1000  rajono  

gyventojų . Į prevencinė veiklą įtraukti  

Rokiškio socialinės paramos centro 

Obelių savarankiško   gyvenimo namų   

gyventojai. 

 

 

7. Bendrojo išsilavinimo paslaugas 
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Lietuvoje. 

 

 

 

nuteisteisiems pagal  Suaugusių 

pagrindinio ugdymo ir Suaugusių 

vidurinio ugdymo programas  VšĮ 

Rokiškio psichiatrijos ligoninėje,  teikė 

Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras pagal sutartį su  VšĮ 

Rokiškio psichiatrijos ligonine. 

2. Lietuvos 

nacionalinė 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

2006-2013 

metų 

strategijos 

įgyvendinim

o priemonių 

2009- 2013 

metų planas 

 

 Stiprinti 

gyventojų 

sveikatą: 

gerinti 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

prieinamumą 

bendruomenėje

, skatinti 

savivaldybėje 

teikti geros 

kokybės 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas, 

organizuoti 

ligų 

prevencijos 

priemones  

Plėtoti visuomenės sveikatos 

priežiūrą savivaldybėse – 

steigti savivaldybių 

visuomenės sveikatos biurus 

ir vykdyti visuomenės 

sveikatos priežiūrą. 

Rokiškio rajono savivaldybėje įsteigtas 

visuomenės sveikatos biuras(toliau-

Biuras),kuris teikia visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugas, bendradarbiauja su 

nevyriausybinėmis organizacijomis, 

bendruomenėmis, savivaldybės atstovais 

, sprendžiant sveikatos priežiūros plėtros 

klausimus. Savivaldybėje vykdyta 

visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų infrastruktūros plėtra. 

Visuomenės sveikatos paslaugas biuras 

paslaugas teikė  Kupiškio ir Visagino  

savivaldybių  gyventojams.  
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3.  Vaikų 

sveikatos 

stiprinimo 

2008–2012 

metų 

programa 

 

Plėtoti vaikų 

sveikatos 

stiprinimą – 

ugdyti vaikams 

sveikos 

gyvensenos 

įpročius, 

užtikrinti vaikų 

sveikatos 

stiprinimo 

prieinamumą, 

gerinti jo 

kokybę, tam 

vienyti 

valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų, 

mokslo ir 

visuomenės 

pastangas 

Organizuoti savivaldybių 

administracijų 

darbuotojams, mokytojams 

ir kitiems su vaikais ir 

mokiniais dirbantiems 

specialistams 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminarus vaikų sveikatos 

stiprinimo klausimais. 

 

 

Sveikatos priežiūra mokyklose vykdoma 

vadovaujantis Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27 

d. sprendimu Nr.TS-3.28 patvirtinta 

sveikatos priežiūros Rokiškio rajono 

bendrojo lavinimo mokyklose tvarka. 

Biuro specialistai, socialiniai 

darbuotojai, socialiniai pedagogai 

dalyvauja kvalifikacijos kėlimo 

kursuose. Vykdoma  Rokiškio rajono 

savivaldybės vaikų ir jaunimo   

socializacijos programa. 

 

4. Valstybinė 

triukšmo 

prevencijos 

veiksmų 

2007–2013 

metų  

programa 

 

Numatyti 

kompleksinius 

ir koordinuotus 

veiksmus 

siekiant valdyti 

triukšmą ir jo 

poveikį 

visuomenės 

sveikatai 

Organizuoti nustatytų 

gyvenamųjų vietovių 

teritorijų, kuriose būtina 

įgyvendinti triukšmo 

prevencijos priemones, 

priežiūrą- vykdyti 

triukšmo stebėseną 

(monitoringą) iki ir po 

triukšmo prevencijos 

priemonių įgyvendinimo, 

vertinti diegiamų 

priemonių efektyvumą, 

vykdyti diegiamų triukšmo 

prevencijos priemonių 

darbų kontrolę. 

Organizuoti visų amžiaus 

grupių gyventojams 

sveikatos ugdymo 

mokymą, akcentuoti 

triukšmo įtaką sveikatai. 

 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos   

2012 m.  lapkričio 30 d. sprendimu   Nr. 

TS -13.220 patvirtintos naujos  triukšmo 

prevencijos Rokiškio rajono 

savivaldybės viešosiose vietose taisyklės.   

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-

11.197 Rokiškio rajono savivaldybės 

teritorijoje  patvirtinti triukšmo ribiniai 

didžiai .   Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2008 m. spalio 31 d. sprendimu 

Nr. TS – 10.185 patvirtintas Rokiškio 

rajono savivaldybės triukšmo 

prevencijos veiksmų planas 2008-2013 

metams. 2009 m. liepos 31 d. sprendimu 

Nr. TS-8.164  nustatytos tyliosios 

viešosios zonos, vykdoma jų priežiūra. 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS- 

7.148 parengta aplinkos oro kokybės ir 

triukšmo monitoringo 2012- 2017 m. 

programa. Parengta 10 administracijos 



24 
 

 

 

 

 

direktoriaus įsakymų   vykdant  triukšmo 

prevenciją  viešosiose vietose. Triukšmo 

valdymo informacija    teikiama 

Triukšmo prevencijos tarybai.  

 

Švietimo įstaigose  vykdytos programos, 

organizuoti mokymai, akcentuojant 

triukšmo įtaką sveikatai.  

5. Maudyklų 

vandens 

kokybės 

stebėsenos 

programa  

Nustatyti ir 

prižiūrėti 

maudyklių 

vandens 

kokybę, 

siekiant 

išsaugoti ir 

pagerinti 

maudyklių 

būklę, sudaryti 

saugias sąlygas 

žmonių 

sveikatai 

 Sistemingai stebėti ir 

analizuoti maudyklių 

vandens mikrobiologinę ir 

cheminę taršą, nustatyti 

trumpalaikės taršos arba 

išskirtinių situacijų 

atvejus. Užtikrinti 

informacijos visuomenei, 

valstybės valdžios ir 

valdymo institucijoms apie 

maudyklių vandens 

kokybę, trumpalaikės 

taršos arba  išskirtinių 

situacijų  atvejus 

pateikimą. 

 Savivaldybėje patvirtinti maudyklių 

vandens kokybės tyrimų grafikai ir 

informacija perduota Higienos institutui. 

Maudyklių vandens tyrimai buvo 

atliekami vadovaujantis patvirtinta 

higienos normos HN 92: 2007 

,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens 

kokybė“ reikalavimais. Informacija apie 

maudyklių vandens kokybę  teikiama 

visuomenei  

 

 

Valstybinių prevencinių  programų, finansuojamų privalomojo sveikatos draudimo fondo 

lėšomis, planavimas ir įvykdymas VšĮ Rokiškio pirminės  asmens sveikatos priežiūros centre   

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas Priemonės (paslaugos) pavadinimas Planas  

Įvykdymas 

proc.  

1.  

Vaikų krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis 

programa 

Vaikų krūminių dantų dengimas 

silantinėmis medžiagomis 

100 

Lt.*  
1798 Lt * 

2.  

Gimdos kaklelio piktybinių 

navikų prevencinių priemonių  

programa 

Informavimas dėl gimdos kaklelio 

piktybinių navikų profilaktikos 
1775  113,6 

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 1775  49,2 
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paėmimas ir rezultatų įvertinimas 

3.  

Atrankinės mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio 

programa 

Informavimas dėl krūties piktybinių navikų 

profilaktikos ir siuntimas 
1976 31,5 

4.  

Asmenų, priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių  programa 

Informavimas apie didelę širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės 

įvertinimas, pirminės prevencijos plano 

sudarymas ar siuntimas išsamiai įvertinti 

širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę 

6869  38,5 

5.  

Priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos  

programa 

Informavimas apie ankstyvąją priešinės 

liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos 

specifinio antigeno nustatymas 

2127 56,1 

  

*PASTABA. Programos planavime skaičiai nebuvo numatyti, tik skirta sutartinė suma.  

  

 

Valstybinių prevencinių  programų, finansuojamų privalomojo sveikatos draudimo fondo 

lėšomis, planavimas ir  įvykdymas  R. Burnicko BPGK 

Eil

. 

Nr

. 

Programos pavadinimas Priemonės (paslaugos) pavadinimas Planas  
Įvykdymas  

proc.  

1. 

Vaikų krūminių dantų 

dengimo silantinėmis 

medžiagomis programa 

Vaikų krūminių dantų dengimas 

silantinėmis medžiagomis 
402  39  

2. 

Gimdos kaklelio piktybinių 

navikų prevencinių priemonių 

programa 

Informavimas dėl gimdos kaklelio 

piktybinių navikų profilaktikos 
696 85 

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 

paėmimas ir rezultatų įvertinimas 
696 77 

3. 

Atrankinės mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio 

programa 

Informavimas dėl krūties piktybinių navikų 

profilaktikos ir siuntimas 
288 81 

4. 

Asmenų, priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės 

rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių  

programa 

Informavimas apie didelę širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės 

įvertinimas, pirminės prevencijos plano 

sudarymas ar siuntimas išsamiai įvertinti 

širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę 

1020 90 
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5. 

Priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos  

programa 

Informavimas apie ankstyvąją priešinės 

liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos 

specifinio antigeno nustatymas 

300 61,3 proc. 

 

 

 VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Eil.  

Nr.  

 Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

programos/ 

strategijos 

pavadinimas 

 Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

programos/strategijos 

tikslas 

 Savivaldybės visuomenės 

sveikatos programos/strategijos 

priemonės 

Vykdytos priemonės  

1. Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

stebėsenos  

2010-2012 

metų programa  

Programos tikslas-

sukurti nuolatinę 

Rokiškio rajono 

visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

sistemą, kuria bus 

siekiama gauti 

išsamią informaciją 

apie rajono 

gyventojų sveikatos 

būklę, ją įtakojančius 

veiksnius ir jų kitimo 

tendencijas bei jų 

pagrindu planuoti ir 

įgyvendinti 

visuomenės 

sveikatos 

prevencines 

priemones.  

  Savivaldybės teritorijoje 

atliekamas visuomenės 

sveikatos būklės, ją veikiančių 

visuomenės sveikatos  rizikos 

veiksnių duomenų rinkimas, 

kaupimas, apdorojimas, 

saugojimas, analizė ir 

vertinimas.  

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras renka ir kaupia 

visuomenės sveikatos 

stebėsenos  duomenis, 

vertina ir analizuoja jų 

pokyčius, stebi ir 

analizuoja aplinkos 

veiksnius, darančius 

įtaką visuomenės 

sveikatai, analizuoja  

socialinius bei 

ekonominius veiksnius, 

veikiančius gyventojų 

sveikatą. Stebėsenai 

reikalingus  duomenis 

biuras ima iš 

centralizuotai teikiamų  

duomenų šaltinių- 

Statistikos departamento, 

ir  Lietuvos sveikatos 

informacijos centro 

leidinių ir 

kompiuterizuotų 

duomenų bazių, 

Panevėžio teritorinės 

ligonių kasos, Panevėžio 

visuomenės sveikatos 

centro Rokiškio filialo. 

2. Rokiškio 

rajono 

Programos tikslas- 

sistemingai vykdyti 

Rokiškio rajono savivaldybėje 

numatoma ekvivalentinį ir 
Programa paskelbta 

Rokiškio rajono 
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savivaldybės 

aplinkos oro 

kokybės ir 

triukšmo 

monitoringo 

programa 

2012-2017 m.  

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

teritorijoje aplinkos 

oro ir triukšmo lygio 

stebėseną 

gyvenamųjų ir 

visuomeninės 

paskirties pastatų  

aplinkoje, gautą 

informaciją teikti 

rajono gyventojams, 

specialistams ir 

suinteresuotoms 

institucijoms. Gauta 

informacija 

determinuoti ir 

prognozuoti rajono 

aplinkos oro 

kokybės, triukšmo 

lygio pokyčius ir 

galimas pasekmes, 

planuoti ir 

įgyvendinti aplinkos 

oro apsaugo ir 

triukšmo valdymo 

priemones, 

informuoti 

visuomenę,  

 

maksimalų triukšmą matuoti 19 

vietų, t.y.  prie veikiančių 

mokyklų, ligoninių, darželių, 

gyvenamųjų namų, pagrindinių 

gatvių, geležinkelio aplinkoje.  

Oro užterštumo tyrimus 

numatoma atlikti 16-oje tyrimų 

vietų Rokiškio rajono 

savivaldybės teritorijoje. Visos 

aplinkos oro užterštumo 

matavimo vietos Rokiškio rajono 

savivaldybėje parinktos arčiausiai 

pagrindinių miesto gatvių, esančių 

darželių, mokyklų bei 

gyvenamųjų namų aplinkoje. 

Matavimo vietų koordinatės  bei 

jų išdėstymas pateiktas programos 

žemėlapyje.   

savivaldybės vietinėje 

spaudoje bei Rokiškio 

rajono savivaldybės 

interneto tinklapyje.  

 

 

3. Rokiškio 

rajono 

savivaldybės 

vaikų ir 

jaunimo 

socializacijos 

2011-2014 

metų programa  

 

Programos tikslas - 

kurti saugią ir sveiką 

ugdymo (-si) ir 

socializacijos 

aplinką. 

Diegti tikslines 

gyvenimo įgūdžių, 

smurto ir patyčių 

mažinimo programas 

rajono švietimo įstaigose. Ug-

dyti vaikų ir 

jaunimo sveikos 

gyvensenos, sveikos 

mitybos, fizinio 

aktyvumo, eismo saugumo, ligų 

profilaktikos  įgūdžius ir kompe-

tencijas. 

 Organizuotos 33 vaikų 

ir jaunimo vasaros 

poilsio stovyklos. 

Stovyklose dalyvavo 

1114 ( 23 proc.) vaikų, iš 

jų 600 iš socialiai 

remtinų šeimų vaikų ir 

jaunimo iki 18 metų.     

 

Mokyklose 

įgyvendinamų integruotų 

prevencinių programų  

skaičius (vidutiniškai iki 

5 programų tenkančių 

vienai mokyklai)  
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 VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS 

VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ 

 

 

        Žmonių su psichine negalia klubas ,,Langas‘‘ teikė socialinę pagalbą  sutrikusios psichikos 

žmonėms bei jų šeimos nariams, organizavo užimtumą bei laisvalaikį.  Rajono neįgaliųjų  sporto 

klubas ,,Olimpas“, organizavo sportines varžybas, išvykas, rengė šaškių ir šachmatų rungtis. 

Regėjimo negalę turinčių asmenų dienos centras vykdo reabilitacines  programas, kurių tikslas - 

organizuoti neįgaliesiems prieinamumą kultūrinei bei sportinei veiklai, rūpintis laisvalaikio 

užimtumu, siekiant efektyvesnės silpnaregių integracijos į visuomenę. Rokiškio rajono Neįgaliųjų 

draugija vykdė reabilitacines programas, teikė psichologinę pagalbą organizavo  neįgaliesiems 

prieinamumą kultūrinei bei sportinei veiklai, rūpinosi laisvalaikio užimtu, teikė pagalbą 

neįgaliesiems gaunant priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją. Rajono gyventojų fizinės ir 

dvasinės sveikatos gerinimu rūpinosi sporto klubai ,,Senas grafas‘‘, ,,Sveikatos klubas‘‘, ,,Dziudo ir 

Sambo klubas“, ,,Toris‘‘,, Obeliai‘‘,. ,,Viesulas‘‘, Rokiškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir 

sporto centras.  Klubas ,,Artritas“ vykdė tęstinę prevencinę sąnarių skausmo programą, kurios metu 

buvo organizuojami  seminarai ,,Padėk sau“, psichologo paskaitos bei konsultacijos, organizuoti 

masažo kursai, įvairios išvykos, teikiama ortopedinė pagalba. Cukralige sergančiųjų rajono 

diabetikų klubas ,,Rokiškis“ siekė išsiaiškinti kuo daugiau žmonių, sergančių diabetu,  mokė  kaip 

ilgiau išvengti komplikacijų ir ilgiau išlikti darbingais. Raudonojo kryžiaus draugijos Rokiškio 

komiteto jaunimo lyderiai  vykdė ŽIV/AIDAS akcijas, skleisdami tiesas rajono jaunimui  apie ligų 

plitimo kelius, organizavo pirmos pagalbos mokymus. Ekologų klubas ,,Medeina“, kovodamas su 

žalingais įpročiais, aktyviai dalyvavo alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencinėje programoje. Pedagoginės psichologinė tarnyba   rengė ir įgyvendino prevencijos ir 

kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pagalbos poreikį, 

išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti. Savivaldybės  švietimo 

centras skaitė paskaitas  mokiniams , pedagogams , tėveliams  lytinio švietimo klausimais, 

organizavo seminarus psichinės sveikatos ir savižudybių bei smurto prevencijos klausimais. 

Rokiškio psichikos sveikatos  centre įsikūrusios savipagalbos grupės tikslas - suteikti abipusę  

pagalbą, skatinti pokyčius, iškelti aikštėn problemas, suteikti geresnę savijautą, sumažinti negalią ir 

išmokti geriau gyventi, sukurti galimybę asmeniniam vystymuisi, geriau suprasti žmones sergančius 

psichine liga. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius vykdė „Vaikų vasaros 

poilsio ir socializacijos“ programą.  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius  stengėsi tinkamai 

išnaudoti bendruomenėse socialinės rūpybos, slaugos paslaugų namuose  ir lankomosios priežiūros 

išteklius. Administravo ir koordinavo neįgaliųjų reabilitacines programas. Rokiškio  rajono 

savivaldybės ugdymo įstaigos saugojo ir stiprino vaikų sveikatą, populiarino sveikos gyvensenos 

žinias. Vykdant teisės pažeidimų prevenciją  buvo vykdomos  organizuojami susitikimai su 

policijos pareigūnais: ,, Būk saugus kelyje“, klasių išvykos į policijos komisariatą, pokalbiai klasėse 

apie teisių pažeidimus, vyko krepšinio turnyrai, viktorinos mokyklose. Policijos komisariatas 

organizavo jaunimo  vasaros užimtumo stovyklas. Vykdyta prevencinė priemonė ,,Aguona‘‘. 
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VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS 

INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIUS 

Savivaldybės sprendimas dėl etatų 

įteisinimo 
Už sveikatos priežiūros 

mokyklose paslaugų 

teikimą atsakinga (-os) 

institucija (-os) ar įstaiga 

(-os) 

Mokyklų skaičius Mokinių skaičius 

Data, Nr. 
Skirta 

etatų 

steigėja – 

savivaldybė 

kitų  

steigėjų 

steigėja – 

savivaldybė 

kitų  

steigėjų 

1 2 3 4 5 6 7 

2011 m. gegužės 6 d. 

sprendimu   

Nr. TS-7.115 

5.5 

Rokiškio rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

17 1 4113 82 

                          

                         SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI 

 

Specialistų 

etatų 

skaičius 

Specialistų 

skaičius 

Specialistų pasiskirstymas pagal 

užimamą etatą 

Specialistų išsilavinimas 

(specialybė) 

1 ir 

daugiau 

0,5

–1 

iki 

0,5 

pagal 

priedą 

visuomenės 

sveikatos 
slaugytojos kita 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7 8 9 

3 000 ir daugiau 

gyventojų 
3 3 3       

mažiau kaip  

3 000 gyventojų 

2,5 4 1 3   1   

 

                                SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMAS 

Skirta lėšų (litais) Savival-

dybės 

įsiparei-

gota skirti 

lėšų 

(litais) 

Panaudota lėšų (litais) Panaudotų lėšų paskirstymas (litais) 

Privalomojo 

sveikatos 

draudimo fondas  

savival-

dybės 

biudžetas 

Privalomojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas 

savival-

dybės 

biudžetas 

3 - 

medika-

mentams 

(tvarsliavai) 

kitai 

veiklai 

1 2 3 4 5 3 - 8 9 

118700 59350 59350 118700 59350 133276 41289 1003 2482 
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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI 

Užregistruota 

moksleivių 

apsilankymų pas 

sveikatos priežiūros 

specialistą mokykloje 

Apsilankymų pasiskirstymas pagal priežastį Sveikatinimo veikla 

Pirmoji 

pagalba 

Konsultacijos Kita Vykdytų 

programų 

skaičius 

Pravesta  

renginių 

Renginiuos 

dalyvavusių 

moksleivių skaičius 

11516 1406 4884 5369 20 698 23215 

 

    

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS 

FINANSAVIMAS 

Institucijos 

pavadinimas 

Skirti asignavimai Asignavimų panaudojimas visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklai 

Pastebėjimai 

Savivaldybės taryba  119 500   Lt. Sveikatos priežiūrai   mokyklose ir  

Sveikatinimo veiklai rajone 

 

LR valstybės 

biudžetas 

46 600 Lt.  2012m. gegužės  17 d. Sveikatinimo 

veiklos sutartis  

Vėlai gaunamas 

finansavimas 

Privalomojo 

sveikatos draudimo 

fondas 

118  700 Lt. Sveikatos priežiūros mokyklose 

finansavimo programai 

2012 m. kovo 22 d. Sveikatos priežiūros 

mokyklose finansavimo sutartis  

 

 Rokiškio rajono 

savivaldybės 

Visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialioji programa 

2 500  Lt. 

 

14 012 Lt. 

 Maudyklų higieninio įvertinimo 

programa; 

 

 Programa skirta Visuomenės 

sveikatos propagavimui Rokiškio 

rajone 
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X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

Dokumento pavadinimas Prioritetinė kryptis 2012 metų 

laikotarpiui 

Savivaldybės 

pasiūlymai dėl 

visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 

gerinimo 

Lietuvos Respublikos   

Vyriausybės 2012 m. 

spalio 24 nutarimas Nr. 

1305 ,,Dėl Sveikatingumo 

metų visuomenės 

sveikatos stiprinimo 

priemonių plano 

patvirtinimo‘‘.  

Įgyvendinti Sveikatingumo metų  

sveikatos stiprinimo priemonių plane 1  

priemonę   

Iš Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios 

programos skirti 

finansavimą  

sveikatingumo 

ugdymo stovykloms 

Lietuvos Respublikos  

visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymas Nr. 

IX-886  

 visuomenės sveikatos 

stiprinimas bendruomenėje, 

įtraukiant į šią veiklą 

bendruomenę ir socialinius 

partnerius; 

 vaikų ir jaunimo sveikatos 

priežiūra; 

 alkoholio, tabako ir 

psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo profilaktika; 

 lėtinių neinfekcinių ligų, 

nelaimingų atsitikimų ir traumų 

profilaktika; 

Įtraukti į pamokų 

tvarkaraščius atskirą 

sveikatos pamoką 

Savivaldybės tarybos 

sprendimai: 

  2010 kovo 26 d.  

sprendimas Nr. TS-4.62 

„Dėl Rokiškio rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsenos 

2010-2012 metų 

programos patvirtinimo“; 

 2012 vasario 24 d. 

sprendimas  NR.TS-3.56 

„Dėl pritarimo Rokiškio 

rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

 motinos ir vaiko sveikatos 

gerinimas; 

 fizinio aktyvumo skatinimas; 

 infekcinių ligų prevencijos 

vykdymas; 

 visuomenės informavimas apie 

vykdomas valstybines 

profilaktines programas. 
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biuro 2011 metų veiklos 

ataskaitai ir 2012 metų 

veiklos programos 

patvirtinimo“ 
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 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 (Lt)  

1.  Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos   22 392  

3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos 67 274   

               Iš viso                                                            89 666 
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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 (Lt) 

 

Panaudota 

lėšų (Lt) 

 

 planuota įvykdyta 

1. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė 7 4 3 9 108 9 108  

2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė 4 3 3 4000 4000 

3. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija 8 4 3 8200 8200 

4. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija 4 3 3 6 000 6000 

5. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas     9 4 4 12 084 12 084 

6. Sveikatos priežiūra mokyklose 5 3 3 6 600 6 600 

7. Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas  8 4 3  8 500  8 500 

8. Burnos ertmės organų ligų profilaktika 3 3 3  1500  1500 

 9. Bendruomenės sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, sveikatos 

žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propaganda 

9 3 3 9200 9200 

10. Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas 2 3 3 1000 1000 

11. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena - - - - - 

12. Triukšmo prevencija 1 3 3 700 700 

13. Prevencinė medicina 5 3 3 11 000 11 000 

14.  Neįgaliųjų socialinė integracija 4 3 3 5300 5300 

15. Pirmosios pagalbos mokymai  1 3 3 1200 1200 

           Iš viso vykdyta programų                                                                                70                                                                84 392  84 392  
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3. SAVIVALDYBĖS  BENDRUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS  

                                                                           2012  METŲ PROGRAMOS LĖŠOMIS 

E

il.N

r. 

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

programų 

sritys 

 

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių 

apibūdinimas 

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių gautos naudos 

apibūdinimas  

1 2 3 4 

1. Neinfekcinių 

ligų ir traumų 

profilaktika ir 

kontrolė 

Suaugusieji pagal rizikos veiksnius (žmonės 

turintys  antsvorį, padidėjusį kraujospūdį ir kt.) 

 

       Rajono  diabeto klubo nariams  

 

Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai  

 

 

 

 

 

 Organizuoti renginiai, mokymai, skaitytos paskaitos apie širdies ir 

kraujagyslių ligas, viršsvorio reguliavimą, diabetą bei jo komplikacijas,  

gliukozės matavimo svarbą. Organizuotos diabeto mokymo stovyklos, 

akcijos ,,Gliukozės matavimai ir rezultatų aptarimas“. Profilaktiniai 

gliukozės tyrimai  atlikti 150  gyventojų. VšĮ Rokiškio poliklinikoje 

įrengtas kabinetas, skirtas slaugytojos diabetologės darbui.   

    Organizuoti pirmos pagalbos mokymai, paskaitos, diskusijos, 

viktorinos , kurių metu vyko mokymai, kaip saugiai elgtis gatvėje ir 

išvengti traumų Išdalina 30 šviesą atspindinčių priemonių bei 100 

atšvaitų.   
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2. Užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika ir 

kontrolė 

Mažas pajamas gaunančios ir socialinės 

rizikos šeimos 

 

Ikimokyklinio ir pradinio parengimo  amžiaus 

vaikai  

 

 7- 8  klasių mokiniai 

 Technologijos verslo ir žemės ūkio mokyklos 

mokiniai 

 Švietimo įstaigų darbuotojai 

 

Savarankiško gyvenimo namų gyventojai 

Vykdyta niežų, pedikuliozės, blusų prevencija, suteiktos asmens 

higienos paslaugos.  

 

 Vaikai mokyti  higienos įgūdžių, mokyklose parengti informaciniai 

stendai. 

 

  Moksleiviams skaitytos paskaitos apie lytiškai plintančias ligas bei 

jų profilaktiką Organizuoti seminarai, mokymai, viktorinos, išplatinta 

metodinė medžiaga lytinio švietimo, asmens higienos klausimais. 

 

  

Organizuoti sveikos gyvensenos mokymai, skaitytos paskaitos ŽIV/ 

AIDS temomis.  

3. Alkoholio, 

tabako ir kitų 

psichoaktyvių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

 Mokiniai , tėvai, pedagogai  

 

 

 

 

 

Asmenys, turintys priklausomybę alkoholiui bei 

psichoaktyvioms medžiagoms 

 

Vaikų globos namų auklėtiniai 

 

 

 

 

Socialinės rizikos šeimose  augantys vaikai 

 

 Mokyklose  organizuotos savaitgalio stovyklos,  susitikimai   su  vyko  

viktorinos, konferencijos, demonstruoti filmai, vykdytos prevencinės 

programos, rodyti vaidybiniai etiudai žalingų įpročių prevencijos 

temomis. Tėveliai, mokyklų pedagogai, socialiniai darbuotojai buvo 

konsultuojami, kaip atpažinti psichoaktyvias medžiagas vartojančius 

vaikus bei  jiems suteikti pagalbą. 

 

Teikta psichologinė pagalba  

 

Globos namų auklėtiniai buvo įtraukti į  prevencinę veiklą kovai su 

žalingais įpročiais bei stiprinimo sveikos gyvensenos įgūdžius  

sportavo, vyko į pažintines ir poilsines išvykas. Vaikams  buvo 

organizuojami socialinių įgūdžių užsiėmimai, skatinantys gebėjimą 

atsispirti vartoti psichoaktyvias medžiagas. 

Organizuotos stovyklos su policijos pareigūnais, socialiniais 

darbuotojais, mokyklų pedagogais. Organizuoti užsiėmimai, mokymai, 

viktorinos  psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai. 
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4. Psichikos 

sveikatos 

stiprinimo, 

savižudybių ir 

smurto 

prevencija 

Pedagogai, moksleiviai, socialiniai darbuotojai, 

tėveliai  

 

 

 

 

 

  Kaimo bendruomenės  

 

 

 

Rajono neįgalieji  

Rengti seminarai apie smurto ir patyčių prevenciją šeimoje bei  

mokykloje. Moksleiviai  buvo konsultuojami įvairiais jiems rūpimais 

klausimais, mokomi geriau pažinti ir įveikti savo psichologines 

problemas, ugdomas pasitikėjimas savimi. Buvo informuojami, kur 

kreiptis pagalbos, iškilus problemoms, supažindinti apie  Lietuvoje 

veikiančias  pagalbos linijos vaikams, pagalbos centrus.  

 

Dalyvavo psichologinėse diskusijose, piešė savo gyvenimo skalę,  

analizavo save ir savo poelgius šeimoje.   

 

  Nupirktas  sportinis treniruoklis. Suteikta socialinė – psichologinė 

pagalba: rengti mokymai, formuojant pozityvų požiūrį į save ir 

išgyvenamus jausmus, mokyta streso įveikimo ir savikontrolės įgūdžių. 

Organizuotos  išvykos į teatrus.  

 

 

 

 

 

 

5. Vaikų ir 

jaunimo 

Vaikai,  jaunimas, bendruomenė 

 

Suteikta teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie sveiką gyvenseną. 

Organizuotos sporto šventės bendruomenėse, mokinių vasaros poilsio- 
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sveikatos 

išsaugojimas 

ir stiprinimas 

 

 

 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 

sveikatingumo stovyklos, kurių metu propaguotas aktyvus gyvenimo 

būdas, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius ir vertybines nuostatas, 

suteiktos žinios apie narkotikų, žalą organizmui, kūno kultūros ir 

sporto reikšmę žmogaus sveikatai. Organizuotos sveiko maisto 

savaitės. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos įgyvendino sveikatinimo programas. 

Vyko vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių mokymas, sportinės varžybos, 

viktorinos, perteikta teorinė ir praktinė informacija apie judėjimą, 

sportą, grūdinimą, sveiką mitybą.  

6. Sveikatos 

priežiūra 

mokyklose 

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai, mokyklinio amžiaus vaikai  

Rajono mokyklose buvo organizuoti 698 sveikatinimo renginiai, 

kuriuose dalyvavo 23215 moksleivis. 

7. Gyventojų 

fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

Bendruomenė (vaikai, jaunimas, suaugusieji) Organizuoti sportiniai renginiai, susitikimai su žolininkę, jogos 

užsiėmimai, stovyklos, paskaitos, susitikimai su visuomenės sveikatos 

specialistais, skatinant sveiką gyvenseną, gilintos žinios apie žalingus 

įpročius, įtraukiant kuo daugiau bendruomenės narių į sveikatinimo 

veiklą. Organizuotos vasaros sportinės  stovyklos  

8. Burnos 

ertmės organų 

ligų 

profilaktika 

Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai, 

tėveliai  

Vykdyta tęstinė programa  kaip prižiūrėti, valyti dantis, kaip 

pasirinkti dantų valymo pastą. Išleistas lankstinukas ,,Kaip valyti 

dantukus“, ,,Buteliuko kariesas‘‘. 

9. Bendruomenė

sveikatos 

stiprinimo, 

sveikatos 

mokymo, 

sveikatos 

žinių 

populiarinimo 

ir visuomenės 

sveikatos 

propaganda 

Bendruomenių nariai Organizuoti sportiniai renginiai, maudynės, mankštos, konkursai, 

susitikimai skatinant sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimo 

galimybes, gilinant žinias apie žalingų įpročių žalą, įtraukiant kuo 

daugiau bendruomenės narių į sveikatinimo veiklą. Bendruomenės 

narai įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių sveikatai stiprinti ir 

palaikyti, dalijosi patirtimi prie arbatos, sveiko maisto patiekalų stalo, 

studijavo literatūrą. Kaimo bendruomenė ir jaunos šeimos gavo 

daugiau žinių apie tarpusavio santykius šeimoje, vaikų auklėjimą, 

buvimą kartu, gavo savišvietos įgūdžių, turiningai praleido laisvalaikį, 

jaunimas sustiprino pasitikėjimą savimi.  

 

10. Gyvenamo Vaikai, jaunimas  bendruomenė Sodinti vaistingieji augalai, dalyvauta akcijoje ,,Mes rūšiuojam‘‘   
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sios aplinkos 

sveikatinimas 

organizuoti mokymai apie geriamo  vandens kokybę. Tirta nitritų ir 

nitratų kiekis šuliniuose bei užaugintose daržovėse , informacija teikta 

mokyklos bendruomenei, visuomenei . 

11. Prevencinė 

medicina 

 

Paauglės mergaitės  

 

 

 

16- 60 metų moterys  

 

 

Nėščiosios moterys 

 

 

Nėščiosios ir rizikos grupės moterys  

 

 

Rajono gyventojai  

 

 

 

Darbingo amžiaus vyrai  

 

 

  Rajono moterys ( įvairaus amžiaus)  

 

 

 

ŽPV  prevencija  

Skaitytos paskaitos apie gimdos kaklelio susirgimus ir priemones jiems 

išvengti.  

 

Atlikta 10 tyrimų dėl ŽPV, vykdytas moterų švietimas apie gimdos 

kalelio susirgimus.  

 

12 moterų atlikti tyrimai dėl B grupės streptokoko( BGS), organizuotos  

6 paskaitos. 

 

 

 atlikta 15  tyrimų  dėl hepatito B, teikta informacija, skaitytos 5 

paskaitos.  

 

 

Rajono gyventojai informuoti apie vykdomus profilaktinius 

patikrinimus. Programų tikslas - suteikti kuo daugiau informacijos apie 

onkologines ligas ir sumažinti rajono gyventojų susirgimus 

onkologinėmis ligomis. 

 

 Dėl ankstyvos prostatos Ca išaiškinimo laboratoriškai ištirta 100 vyrų, 

organizuotos paskaitos, pokalbiai, teiktos konsultacijos  210 vyrų.  

 

Kiaušidžių vėžio profilaktika: 

 patikrinta 150 moterų; 

atlikta  70 onkomarkerio tyrimų (10 proc.- teigiamų onkomarkerių); 

 atlikta 80 sonoskopijų; 
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Suaugusieji, vaikai  

  

moterys apmokytos  sveiko gyvenimo būdo. 

  

Helicobakter pylori infekcijos  programa; 

 endoskopiškai ištirta 170 vaikų ir suaugusių  asmenų, organizuotos 

paskaitos, konsultacijos, bendruomenė aprūpinta  metodine medžiaga,  

68 asmenys nusiųsti papildomoms  gydytojų specialistų 

konsultacijoms. Onkologinei konsultacijai išsiųsta  25 asmenys.  

 

12. Neįgaliųjų 

socialinė 

integracija 

Rajono neįgalieji  Organizuota  kultūrinė  bei sportinė veikla,  lavinti  socialiniai 

įgūdžiai, teiktos paslaugos dializuojamiems ligoniais. Iš viso suteikta 

587  transporto paslaugų, surengta 12 pokalbių ir  12 kartų teikta 

psichologinė pagalba.  

 

4. INFORMACIJOS APIE  SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

2012   METŲ 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  spaudą ir kitas 

masinio informavimo priemones 

25 15 

2. Informaciniai ir mokomieji renginiai, parodos, 

konferencijos, seminarai, konkursai, stendai patalpose, 

paskaitos 

400  20 

3. Pranešimai, kiti dokumentai programų rengėjams ir 

vykdytojams 

 5 3 

4. Savivaldybės interneto tinklalapis 6 5 

5. Popieriniai ir elektroniniai leidiniai (plakatai, 

lankstinukai, skrajutės, kitos priemonės) 

  500     1 

6. Aiškinamieji ir informaciniai stendai 10 4 

7. Kilnojama dokumentų paroda  3 1 
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5. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2012 METŲ PROGRAMOS 

ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS 

Eil. 

Nr. 

Problemos, susijusios su savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

administravimu 

Pasiūlymai, kaip patobulinti savivaldybės  visuomenės sveikatos 

programų  rengimą, finansavimą ir įgyvendinimą 

1.  Projektų  rengėjams trūksta žinių ir įgūdžių  teikiant 

paraiškas bei rengiant  projektų veiklos ataskaitas . 

Tikslinga organizuoti daugiau seminarų, mokymų projektų rengėjams.  

 

2. Dėl nepakankamo  visuomenės sveikatos programų 

finansavimo  nėra užtikrinamas projektų tęstinumas 

 Finansuoti didesnės apimties programas, į kurias įtraukiama daugiau 

projekto dalyvių, taip būtų užtikrinamas projektų efektyvumas, 

racionaliau panaudojamos lėšos. 

 

 

______________________________________ 

 


