
Programa skirta 60+ amžiaus grupei. Programos dalyvių lauks:

Paskutiniame žiemos mėnesio naujienlaiškyje – nuo gausybės naujienų, 
naudingos informacijos įvairiomis sveikatos temomis iki praėjusių renginių apžvalgų. 
Linkime malonaus skaitymo!

NAUJIENLAIŠKIS

„Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.“ Paulo Coelho

N
r. 

31
V

as
ar

is

Kviečiame senjorus dalyvauti lėtinių neinfekcinių 
ligų prevencinėje programoje

Lėtinių neinfekcinių ligų prevencinė programa („Multimodalinio mokymo intervencija 
bendruomenėse“) – tai tarptautinėmis mokslinėmis rekomendacijomis pagrįsta intervencija, 
įgyvendinama bendradarbiaujant kartu su Islandijos sporto ir sveikatos mokslų universitetu. 

 - 6 mėnesių trukmės daugiakomponentės veiklos, kurių metu daugiausiai dėmesio bus skiriama 
kasdienėms �zinio aktyvumo treniruotėms – vaikščiojimui ir 2 kartus per savaitę – jėgos 
treniruotėms. Jėgos treniruočių programą sudaro ir 12 pratimų pagrindinėms raumenų grupėms. 
Treniruotes papildys paskaitos įvairiomis sveikatos temomis.
 - Siekiant įvertinti ir stebėti dalyvių �zinę būklę, sveikatą, bus atliekami matavimai, tam pasitel - 
kiant įvairius prietaisus: dinamometrus, prietaisus, stebinčius širdies darbą �zinio krūvio metu.

Dėl išsamesnės informacijos apie sveikatos stiprinimo programą maloniai kviečiame kreiptis į 
programos koordinatorę mob. tel. 8 640 933 43. 

Nuotrauka iš interneto

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipda. Tel. / faks. (8 46) 23 47 96. El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt  

https://www.facebook.com/biuras

https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/
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„Meilė – vienintelis dalykas, kuris eikvojamas auga.“ Ricarda Huch

Programa skirta ugdyti kritinį mąstymą, skatinant 
atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo, ir sudaryti 
galimybes jaunimui būti išklausytam bei suprastam.
Kam ji skirta ir kas joje gali dalyvauti?   Nepil-
namečiams asmenims nuo 14 metų, kurie vartoja 
psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra 
nuo jų priklausomi, tačiau pasižymi rizikinga elgsena.

Kodėl jaunuoliams verta rinktis šią programą?
Susitikimų metu jaunuoliai ne tik atliks įvairius 
pratimus, bet kartu įgaus daugiau žinių apie:

- psichoaktyviąsias medžiagas;
- priklausomybių vystymąsi, pagrindinius veiksnius bei 
aspektus;
- galimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizikas 
bei prevenciją.
Esant poreikiui, galima tolimesnė pagalba.
 
Kaip jaunuoliams patekti į programą?  Registruokitės:
el. paštu koordinatorius@sveikatosbiuras.lt;
mob. tel. 8 640 93 341.

Ankstyvosios intervencijos 
programa jaunimui

AKTUALIJOS

Įvyko diskusija
„Savivaldybių visuomenės 
sveikatos biurų geroji praktika 
vaikų sveikatos stiprinimo 
srityje“
Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija, 
siekdama padėti nariams užtikrinti, kad visuomenės 
sveikatos specialisto darbo veiklos kokybė atitiktų 
aukščiausius standartus, š. m. sausio 17 d. Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biure organizavo susiti-
kimą-diskusiją, skirtą vaikų ir jaunimo sveikatos 
priežiūros klausimams aptarti.

Susitikimo metu aptartos šios temos:

• Priemonės, skatinančios ugdyti tinkamą mokinių 
požiūrį į sveiką gyvenseną, integravimasis į ugdymo 
procesą. Iššūkiai ir jų įveikimas. 
•  Sveikos mitybos organizavimo tobulinimas ir maisto 
švaistymo mažinimas, švediško stalo diegimas – 
geroji praktika.
•  Mokykloje dirbančio visuomenės sveikatos specia - 
listo asmeninės savybės, jų reikšmė kokybiškai 
įgyvendinant funkcijas.  Ar reikia ką nors keisti? Ar 
galima ką nors pakeisti? Kaip galėtų prisidėti darb-
davys? 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo 
ugdymo įstaigose kokybės vertinimas ir valdymas. 
Kontrolės ar priežiūros būtinybė bei užtikrinimas.
• Visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose 
vykdančių visuomenės sveikatos priežiūros specia- 
listų vaidmuo įtraukiant mokinius į Ankstyvosios 
intervencijos programą, mokyklų įtraukimas į sveikatą 
stiprinančių, aktyvių mokyklų tinklą. 
•  Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio 
ir vidurinio ugdymo programas, �zinio pajėgumo 
nustatymo tvarkos aprašo įgyvendinimas. 
• Vaikų sveikatos stebėsena: informacinės sistemos 
veikimas, vaikų sveikatos būklę apibūdinantys 
duomenys, veiklų, vykdomų ugdymo įstaigose, rezul-
tatų vertinimo būdai.
•  Savirūpos organizavimas ugdymo įstaigoje.

Apibendrinant diskusijas, prieita prie vieningo spren-
dimo, jog siekiant kokybiško vaikų ir jaunimo sveika-
tos priežiūros veiklų įgyvendinimo, būtina sistemingai 
dalintis gerąja patirtimi tarp narių, aktyviai plėtoti 
tolimesnes diskusijas bei abipusį bendradarbiavimą 
tarp įstaigų, padėsiantį pasirinkti optimalų darbo 

Diskusijoje dalyvavo 58 dalyviai – VSB vadovai ir 
specialistai, koordinuojantys vaikų ir jaunimo sveika-
tos priežiūrą savivaldybėse.

Nuotrauka iš interneto

Nuotrauka iš Klaipedos miesto visuomenės sveikatos biuro archyvo

https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ
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„Nugalėti sunkumai yra puikiai išnaudotos galimybė.“  Winston Churchill 3

Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras infor - 
muoja, kad 2-ją metų savaitę (2020 m. sausio 6–12 d.) 
Europos regiono šalys pranešė apie didėjantį 
sergamumą gripu. Dvi Europos regiono šalys 
sergamumo gripu intensyvumą nurodė esant aukštą, 
o šešios šalys - vidutinį. Atliekant klinikinę virusolo - 
ginę diagnostiką 52 metų savaitę (2019 m. gruodžio 
23–29 d.), teigiami gripo viruso rezultatai Lietuvoje 
sudarė 50,0 proc. (kitose šalyse 46,6 proc.). Daugelyje 
Europos regiono šalių nustatytas A tipo gripo virusas 
(67 proc.), taip pat ir Lietuvoje. 

Gripas yra brangiausiai visuomenei kainuojanti 
užkrečiamoji liga, kasmet ja suserga 5–10 proc. 
gyventojų. Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 
išlaidos gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infek-
cijų stacionariniam gydymui 2018 m. siekė 25 mln. 
eurų, ir tai didžiausia 2018 m. skirta išlaidų dalis nuo 
išlaidų visoms stacionarinėms paslaugoms dėl 
užkrečiamųjų ligų (arti 55 mln. Eur). 
Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, skiepai yra 
veiksmingiausia gripo speci�nė pro�laktikos 
priemonė, kuri apsaugo nuo gripo ir jo sukeliamų 
komplikacijų. Skirtingai nuo kitų kvėpavimo takų 
infekcijų, gripo virusas sukelia ūmią ligą ir yra pavojin-
gas dėl sukeliamų komplikacijų. Dažniausios gripo 
komplikacijos: plaučių uždegimas, sinusitas, miokar - 
ditas (širdies raumens uždegimas), gali išsivystyti 
inkstų uždegimas ar sutrikti smegenų funkcijos. Vyres-
niems žmonės gali paūmėti lėtinės ligos. 
Gripo vakcina rekomenduojama pasiskiepyti rudens 
–žiemos laikotarpiu, nes reikia maždaug dviejų 
savaičių, kad žmogaus organizme susidarytų antikū-
nai kovai su gripo virusu. Rizikos grupėms priklau - 
santys asmenys nuo gripo skiepijami valstybės 
lėšomis. Dėl skiepų reikia kreiptis į savo šeimos gydy-
toją. 

Rizikos grupėms priklausantys asmenys, kurie 
skiepijami nemokamai:

• 65 m. ir vyresni asmenys;
• nėščiosios;
• asmenys, gyvenantys socialinės globos ir slaugos 
įstaigose;
• asmenys, sergantys lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, 
kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis, 
susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais 
navikais;
• sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai.

Sergamumas gripu ir peršalimo ligomis didėja 
visoje Lietuvoje, todėl patariama neprarasti 
budrumo ir rekomenduojama:

• tinkamai ir dažnai plauti rankas, nusiplovus jas 
nusausinti;
•  vengti sąlyčio su sergančiais asmenimis;
•  vengti masinių žmonių susibūrimo vietų;
• laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo rekomendacijų – nosį 
ir burną prisidengti alkūne, o vienkartines nosinaites 
nedelsiant išmesti bei nusiplauti rankas;
•  neplautomis rankomis stengtis neliesti akių, nosies 
ir burnos;
•  gerai vėdinti patalpas;
•  susirgus rekomenduojama kreiptis į medikus, neiti į 
darbą, sergančių vaikų neleisti į vaikų ugdymo įstai-
gas, laikytis gydytojo nurodymų;
• sergantys gripu asmenys apsaugoti kitus gali 
dėvėdami medicinines kaukes, kurios sulaiko kvėpavi-
mo takų sekretus kosint ar čiaudint;
•  sveiki žmonės, slaugydami sergantį asmenį, taip pat 
turėtų dėvėti medicininę kaukę.

Vasario 4 d. – Pasaulinė kovos su vėžiu diena. Šiais 
metais minėdami šią dieną didžiausią dėmesį norime 
skirti krūties vėžiui, kuris yra antra pagal dažnumą 
mirties nuo onkologinių susirgimų priežastis. Krūties 

Atsargiai – gripas!

Ankstyva krūties vėžio diagnostika – 
efektyviausia prevencinė priemonė

Nuotrauka iš interneto

Nuotrauka iš interneto

SVEIKATA



  „Jei nori ką nors pasiekti, baik kalbėti ir pradėk veikti.“ Walt Disney 4

Renginiai

Didžiosios Britanijos vėžio tyrimo institutas teigia, kad 
daugiau nei du trečdaliai moterų, kurioms diagnozuo-
tas krūties vėžys, gali išgyventi daugiau kaip 20 metų. 
Išsivysčiusiose šalyse bendrasis išgyvenamumo rodik-
lis sergant krūties vėžiu siekia apie 90 proc., Lietuvoje 
šis rodiklis yra gerokai mažesnis. Užsienio autorių 
duomenimis, siekiant sumažinti mirštamumą nuo šio 
onkologinio susirgimo, pagal prevencinę programą 
būtina patikrinti 80 proc. tikslinės grupės moterų 
(Gudavičienė, 2015). Lietuvoje 2018 m. pagal šią 
prevencinę programą buvo pasitikrinusios tik 50 proc. 
tikslinės grupės moterų. Taigi didelio mirštamumo 
nuo krūties vėžio Lietuvoje priežastys gali būti vėlyva 
diagnostika bei tam tikri gydymo niuansai. Reguliariai 
atliekamas mamogra�nis tyrimas gali apsaugoti 
moteris nuo ankstyvos mirties.  Moterys, siekdamos 

apsisaugoti nuo šios onkologinės ligos, taip pat turėtų 
nepamiršti sveiko gyvenimo būdo, todėl į savo mity-
bos racioną turėtų įtraukti kuo daugiau daržovių, 
vartoti mažiau produktų, kuriuose gausu sočiųjų bei 
transriebalų, nevartoti alkoholio, nerūkyti, stengtis 
išlaikyti normalų kūno svorį bei būti �ziškai aktyvios. 
Kiekviena moteris turėtų reguliariai apžiūrinėti savo 
krūtis (krūtų dydžio skirtumai, odos struktūra, išskyros 
iš spenelių, sustandėjimai ar dariniai ir kt.) ir, žinoma, 
dalyvauti krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos 
programoje. Dėl dalyvavimo programoje reikia 
kreiptis į savo šeimos gydytoją. 

Vasaris – meilės mėnuo. Parduotuvės pilnos mielų 
meškučių, širdelės formos saldainių. Įsimylėjėliai 
galvoja, kaip nustebinti savo partnerį, ieško įvairių 
idėjų. Rezervuojami restoranų staliukai, viešbučiai 
prie jūros, kino ar teatro bilietai. Meilė tiesiog tvyro 
ore. Bet meilės diena nesibaigia ties romantiška 
vakariene... Didžiausios prezervatyvų kompanijos 
tyrimo duomenimis, vasario mėnesį, likus savaitei iki 
Šv. Valentino dienos ir jos dieną, prezervatyvų 
parduodama 25 proc. daugiau. Tačiau kovo mėnesį 
pardavimų topuose būna nėštumo bei ŽIV greitieji 
testai. Šie paminėti duomenys leidžia aptarti įvairius 
neplanuotus nutikimus meilės dieną. 
2018 metais buvo atlikta 212 321 tyrimas dėl ŽIV. ŽIV – 
tai žmogaus imunode�cito virusas ir jis  sukelia AIDS. 
ŽIV, patekęs į žmogaus organizmą, naikina baltuosius 
kraujo kūnelius (T-limfocitus), imuninėje sistemoje 
kontroliuojančius infekcijas. ŽIV infekcijai progresuo-
jant, imuninė sistema palaipsniui silpsta ir organizmas 
tampa nepajėgus apsiginti nuo infekcijų ar ligų. Dabar 
jau galime įsigyti greituosius ŽIV testus ir juos atlikti 
patys. Šis testas yra vienkartinis ir galimas atlikti 
namuose – iš vieno kraujo lašelio (iš piršto). Testų 
galima įsigyti vaistinėse. Prezervatyvai – tiek vyriški, 
tiek moteriški – yra patikrintos priemonės, kurios gali 
sumažinti ŽIV ir kitų lytiniu keliu plintančių ligų bei 
neplanuoto nėštumo atvejų. Patikimiausias būdas 
išvengti LPL plitimo yra susilaikymas nuo lytinių 
santykių arba ilgalaikiai abiejų pusių monogamiški 
santykiai su partneriu, kuris buvo patikrintas ir 
neužkrėstas jokiomis lytiškai plintančiomis infekci-
jomis.
Taigi, nepaisant to, ar seksas buvo įtrauktas į Jūsų 
meilės dienos planus, apsvarstykite visas apsisaugoji-
mo priemones nuo neplanuoto nėštumo bei lytiškai 
plintančių ligų. 
Jaukios, šiltos, romantiškos ir saugios meilės dienos!

Daugiau informacijos šia tema rasite 

vėžys yra viena dažniausių moterų onkologinių ligų 
Lietuvoje ir pasaulyje. Tai antras pagal dažnumą 
onkologinis susirgimas visame pasaulyje ir dažniau-
sias moterų piktybinis susirgimas. Kasmet pasaulyje 
diagnozuojama daugiau nei 1,5 mln. naujų krūties 
vėžio atvejų. 
Paskutiniais Lietuvos vėžio registro duomenimis, 2012 
m. šalyje nustatyti 1 526 krūties vėžio atvejai. Krūties 
navikai sudarė 18 proc. visų moterų piktybinių navikų, 
tai dažniausia piktybinė moterų liga ir Lietuvoje. Lietu-
voje moterų sergamumo krūties vėžiu rodiklis yra 
beveik du kartus mažesnis nei kitose ES šalyse, bet 
mirtingumo rodiklis yra beveik vienodas. Tokie skirtu-
mai neabejotinai yra susiję su ligos nustatymu anks-
tyvoje stadijoje. Ligą nustačius vėlyvoje stadijoje, išgy-
dyti ją tampa itin sunku, todėl labai svarbu, kad valsty-
bės �nansuojamos prevencinės programos būtų 
plačiai viešinamos, o žmonės aktyviai jose dalyvautų. 
Atrankinės mamogra�nės patikros dėl krūties vėžio 
�nansavimo programa skirta moterims nuo 50 iki 
69 m. (imtinai), atliekama kas dvejus metus ir yra 
visiškai nemokama. 
Daugiau informacijos šia tema rasite 

 2014–2018 m. moterų dalyvavimas šioje 
prevencinėje programoje augo, tačiau per ana- 
lizuojamąjį laikotarpį nei vienais metais dalyva-
vusių moterų dalis nebuvo didesnė nei 50 proc.

Nors pro�laktinių patikrinimų mastai auga (1 pav.), 
tačiau sergamumas krūties vėžiu ne tik nemažėja, bet 
net pastebimas jo augimas. Šio rodiklio didėjimas 
neturėtų gąsdinti, nes jį galima susieti su geresne šios 
ligos diagnostikos kokybe, todėl ateityje galima 
tikėtis ir mažesnio mirtingumo rodiklio. Daugelyje 
Vakarų šalių mirtingumas nuo krūties vėžio sumažėja 
būtent dėl ankstyvesnės diagnostikos.

  

Meilės dienos paslaptys...

Nuotrauka iš freepic.com

(1 pav.)
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Daugiau informacijos šia tema rasite https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/naujienos/meiles-dienos-paslaptys-19819.html
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 „Jeigu norite smulkių permainų, keiskite savo elgesį; jeigu norite kvantinių šuolių, keiskite savo paradigmą (pasaulėžiūrą).“ Stephen R. Covey 5

Atsako Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuro psichologė Aušra Agintaitė.

Nesame nei už, nei prieš išmaniuosius laikrodžius 
vaikams. Nors išmanieji laikrodžiai jau nebėra naujo-
vė, šia tema vis dar sunku rasti mokslinių tyrimų, kurie 
leistų pagrįstai kalbėti apie jų poveikį vaikų ir suau-
gusiųjų �zinei bei psichinei sveikatai. 
Kalbant konkrečiai apie įtaką psichikos sveikatai, 
galime tik kelti hipotezes, kad svarbus ne paties 
laikrodžio turėjimo arba neturėjimo faktas, o įpročiai 
juo naudojantis. Saikingumas – tai esminė taisyklė 
daugelyje gyvenimo pasirinkimų, šis taip pat nėra 
išimtis. Jei išmaniojo laikrodžio turėtojas jame mato 
tik kalorijas, kurias reikia sudeginti ar dėl kurių nebe-
gali daugiau valgyti, ir tai vyksta nuolatos, tikėtina, 
kad tai generuoja papildomą įtampą, galimai kaltės 
jausmą ir pan. Žinoma, išmanusis laikrodis gali 
motyvuoti daugiau judėti, išgerti daugiau vandens, 
bet taip pat gali ir blaškyti dėmesį, pavyzdžiui, jei 
pamokų metu vaiko laikrodžio ekrane nuolatos 
pasirodo žinutės. 
Kalbant apie išmaniuosius laikrodžius ir vaikus, derėtų 
nepamiršti ir tėvų vaidmens. Išmanieji laikrodžiai 
tėvams gali suteikti ramybę, kai yra žinoma, kur yra jų 
vaikas, tačiau tam tikrais atvejais tai gali tapti perdė-
tos kontrolės įrankiu. Nors auklėjant vaikus itin svar - 
bios ribos, derėtų nepamiršti ir jų kaip asmenų priva-
tumo ribų, ypač, kai jos pažeidžiamos ne dėl siekio 
pasirūpinti vaiku, o daugiau dėl tėvų „rūpesčio“ pa - 
2iais savimi. Šią mintį iliustruoja tikras pavyzdys apie 
atvejį, kai mama skambina savo vaiko seneliui ir aiški-
nasi, kodėl su anūku einama prie jūros, juk prie jūros 
nesaugu... 
Esame XXI amžiaus žmonės, ir išmaniosios tech-
nologijos jau tapo mūsų gyvenimo dalimi, tačiau, ar 
jos bus mums naudingos ar ne, tai priklauso nuo to, 
kaip priimsime / interpretuosime ir panaudosime 
gautą informaciją.

Už ar prieš išmaniuosius laikrodžius esate? Gal yra 
kokia neigiama šių laikrodžių nešiojimo įtaka? 
Kaip jie veikia vaikų savijautą / psichiką?

Kiekvieno produkto etiketė yra pilna informacijos, 
tačiau ko jos mums nepasako?
Transriebalai yra tie riebalai, kurie nėra nurodyti 
produktų etiketėse. Vienintelė išeitis juos surasti ir 
atskirti yra ieškoti produkto sudėtyje įrašo „iš dalies 
hidrinti riebalai“. Kas yra transriebalai?
Transriebalai yra pramoniniai arba natūralios kilmės. 
Natūraliai transriebalų yra atrajojančių gyvūnų 
(karvių, avių, ožkų) riebaluose – jų mėsoje ir pieno 
produktuose. Pramoniniai transriebalai susidaro 
cheminiu būdu iš dalies hidrinant augalinį aliejų, kai 
augalinis aliejus paverčiamas pusiau kietais riebalais. 
Tokie aliejai yra patrauklūs maisto pramonei, kadangi 
pasižymi ilga tinkamumo vartoti trukme, yra stabilūs 
gruzdinant maisto produktus (gali būti pakartotinai 
kaitinami), jų pusiau kieta konsistencija tinkama 
kepinių, saldumynų ir greitai paruošiamo maisto 
gamyboje.
 
Transriebalų žala sveikatai:

1. Mažina gerojo cholesterolio kiekį kraujyje, didina 
blogojo cholesterolio kiekį.
2. Didina širdies ligų riziką.
3. Didėja kūno svoris, didėja ir visceraliniai riebalai.
4. Insulino atsparumo rizika – didėja tikimybė susirgti 
II tipo cukriniu diabetu ankstesniame amžiuje.
5. Prasideda atmetimo reakcija: niežai, skausmai, 
patinimas.
6. Didėja vėžio susirgimo rizika.

Apsaugokime save – skaitykime maisto produktų 
etiketes!

SKAITYTOJAI KLAUSIAKo nepasako maisto 
produktų etiketės?

Nuotrauka iš interneto

Nuotrauka iš interneto

5



 

 
NEMOKAMŲ  VEIKLŲ  KLAIPĖDOJE  KALENDORIUS  

2020 m. vasaris 

VEIKLOS  
VAIKAMS IR JAUNIMUI 

DATOS IR LAIKAS VIETA REGISTRACIJA 

AIKIDO TRENIRUOTĖS 
VAIKAMS 
(6–13 METŲ) 
 
 

 
Antradieniais  
(vasario 4, 11, 18 ir 25 d.) 16.20 
val. 

 
Klubas „Budokan“ 
(Dubysos g. 10, 
„Švyturio“ arena) 

Mob. tel. 8 618 770 84 
El. p. aikido@kovosmenai.lt  
 
Papildoma informacija:  
www.klaipeda.aikido.lt 

Pirmadieniais  
(vasario 3, 10, 17 ir 24 d.) 15.00 
val. 

Klubas „Budokan“ 
(Statybininkų pr. 
2a; už E. Balsio 
menų gimnazijos; 
minkštoji salė) 

Pirmadieniais  
(vasario 3, 10, 17 ir 24 d.) 18.00 
val. 

Klubas „Budokan“ 
(Minijos g. 2;  
III korpusas,  
5 aukštas) 

Mob. tel. 8 647 191 25  
El. p.  aikido@kovosmenai.lt  
 
Papildoma informacija:  
www.klaipeda.aikido.lt 

Antradieniais  
(vasario 4, 11, 18 ir 25 d.) 15.00 
ir 18.00 val. 

Antradieniais  
(vasario 4, 11, 18 ir 25 d.) 15.00 
val. 

Klubas „Budokan“ 
(Tauralaukio g. 1; 
„Balticum“ sporto 
centras) 

AIKIDO TRENIRUOTĖS 
PAAUGLIAMS 
(12–16 METŲ) 

Pirmadieniais  
(vasario 3, 10, 17 ir 24 d.) 17.00 
val. 

Klubas „Budokan“ 
(Statybininkų pr. 
2a;  
už E. Balsio menų 
gimnazijos;  
minkštoji salė) 

Mob. tel. 8 618 770 84  
El. p. aikido@kovosmenai.lt  
 
Papildoma informacija:   
www.klaipeda.aikido.lt 
 

  VEIKLOS ŠEIMOMS DATOS IR LAIKAS VIETA REGISTRACIJA 

SVEIKOS ŠEIMOS AKADEMIJA Tikslinama susisiekus 
nurodytais kontaktais 

Klaipėdos m. 
visuomenės 
sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76) 

 
 
Registracija vyksta internetu 
(www.sveikatosbiuras.lt -> 
registracija į veiklas) 
 
Papildoma informacija: 
Mob. tel. 8 615 12 609 
El. p. arune@sveikatosbiuras.lt 
 

MANKŠTA KŪDIKIAMS 
(3–9 MĖN.) 

Antradieniais  
(vasario 4, 11, 18 ir 25 d.) 11.00 
val. 

NĖŠČIŲJŲ MANKŠTA 
Antradieniais  
(vasario 4, 11, 18 ir 25 d.) 12.00 
val. 

SENSORINIS KAMBARYS 
 

Tikslinama susisiekus 
nurodytais kontaktais   Mob. tel. 8 612 30 176 

TRENIRUOTĖ VAIKAMS (2–10 
METŲ) IR JŲ TĖVAMS 

Pirmadienį, trečiadienį 17.20 ir 
18.20 val.  

Sporto klubas 
„Startukas“ (Liepų 
g. 54; įėjimas iš 
kiemo pusės) 

Mob. tel. 8 673 40776  
El. p. info@startukas.lt Antradienį, ketvirtadienį 17.20 

ir 18.20 val. 

 „Nurimusiam protui paklūsta Visata.“ Senovės kinų �losofas Laozi

RENGINIAI
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 VEIKLOS DARBINGO         
AMŽIAUS ŽMONĖMS DATOS IR LAIKAS VIETA REGISTRACIJA 

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS 
MOKYMAI „SafeTALK“ 

Pirmadienį (vasario 10 d.) 9.00 
val. 

Klaipėdos m. 
visuomenės 
sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76) 

Registracija vyksta internetu 
(www.sveikatosbiuras.lt -> 
registracija į veiklas) 

 
 
 
SOLO LATINO ŠOKIAI 

Antradieniais  
(vasario 4 ir 11 d.) 17.30 val. 

 
 
Šokių studija 
„Akredus“ 
(Minijos g. 2, III 
korpusas) 

Registracija vyksta internetu 
(www.sveikatosbiuras.lt -> 
registracija į veiklas) 
 
Papildoma informacija: 
Atvykstant į Solo Latino šokių 
repeticijas, būtina turėti batus 
pasikeisti. 

 
Ketvirtadieniais  
(vasario 6  ir 13 d.) 17.30 val. 
 

AIKIDO  
TRENIRUOTĖS SUAUGUSIEMS  
IR PAAUGLIAMS NUO 16 M. 

Antradieniais  
(vasario 4, 11, 18 ir 25 d.) 19.30 
val. 

Minijos g. 2  
(III korpusas; 5 
aukštas) Mob. tel. 8 647 191 25  

El. p. aikido@kovosmenai.lt  
 
Papildoma informacija: 
www.klaipeda.aikido.lt 

Trečiadieniais  
(vasario 5, 12, 19 ir 26 d.) 19.30 
val. 

Klubas „Budokan“ 
(Statybininkų pr. 
2a;  
už Eduardo Balsio  
menų gimnazijos) 

UR
BA

CT
 II

I „
ŽA

ID
IM

Ų 
PA

RA
DI

GM
A“

 PROTMŪŠIS APIE 
FIZINĮ AKTYVUMĄ „10 
000 ŽINGSNIŲ 
SVEIKATOS LINK“   

Ketvirtadienį  
(vasario 6  d.)15.00–16.30val. 

Klaipėdos 
apskrities viešoji I. 

Simonaitytės 
biblioteka 

(Edukacinė erdvė, 
Herkaus Manto g. 

9A) 

Mob. tel. 8 615 126 40 
 
Papildoma informacija: 

Veiklos, skirtos jaunimui iki 29 m. ir 
vyresniems nei 55 m. amžiaus 
asmenims. 
Tai bendros jaunimo ir vyresnio 
amžiaus asmenų žaidimų popietės, 
kuriomis siekiama didinti kartų 
tarpusavio supratimą, skatinti 
jaunimo ir vyresnio amžiaus 
asmenų bendravimą.  

STALO ŽAIDIMAI:  
BINGO, EMOCIJŲ 
BOKŠTAS, METALINIAI 
GALVOSŪKIAI IR T. T. 

Ketvirtadienį  
(vasario 13 d.) 15.00–16.30 val. 

ŽODŽIŲ MŪŠIS 
LIETUVIŲ KALBOS 
DIENOMS PAMINĖTI 

Ketvirtadienį  
(vasario 20 d.) 15.30–16.30 val. 

ATSIPALAIDAVIMO 
PRAKTIKOS 

Ketvirtadienį  
(vasario 27 d.) 15.30–16.30 val. 

VE
IK

LO
S 

PR
O

GR
AM

O
S 

„Š
IR

DI
ES

 R
IT

M
U“

DA
LY

VI
AM

S 

SAVIMASAŽAS SU 
VOLU 

Trečiadieniais 
(vasario 5 d.) 17.30 val. 
(vasario 12, 19 ir 26 d.) 8.30 val. 

Klaipėdos m. 
visuomenės 
sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76) 

 

Mob. tel. 8 615 161 55  
El. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt 
 
 

 

Pirmadienį 
(vasario 3 d.) 17.30 val. 

Penktadienį  
(vasario 14 d.) 14.30 val. 

ĮVADINĖ 
PROGRAMOS 
„ŠIRDIES RITMU“  
PASKAITA 

Trečiadienį (vasario 12 d.) 17.30 
val. 

PASKAITA 
„PASIMATYMAS SU 
MAISTO PRIEDAIS“ 

Ketvirtadienį (vasario 27 d.) 
17.30 val. 

PASKAITA „IŠMOKIME 
STRESUOTI“ 

Pirmadienį (vasario 24 d.) 17.30 
val. 

Registracija vyksta internetu 
(www.sveikatosbiuras.lt -> 
registracija į veiklas) arba el. p. 
ausra@sveikatosbiuras.lt  

7 „Gyvenimas susideda iš 10 proc. to, kas man nutinka, ir 90 proc. to, kaip aš į tai reaguoju.“ Charlesas Swindollas

“10 000 ŽINGSNIŲ 



 
 
 

  
 
 
 

 

„Širdies ritmu“ – tai širdies, kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo 
programa. 

Joje laukiami 40–65 m. amžiaus asmenys, turintys vieną ar kelis rizikos veiksnius: antsvorį, padidėjusį AKS, 
pulsą, padidėjusią gliukozės ar cholesterolio koncentraciją kraujyje bei turinčius žalingų įpročių. 

VEIKLOS,  
SKIRTOS 55+ AMŽIAUS 
GRUPĖS ASMENIMS 

DATOS IR LAIKAS VIETA REGISTRACIJA 

„C
HR

O
DI

S+
“

 
PR

O
JE

KT
AS

 60+ AMŽIAUS 
ASMENŲ LĖTINIŲ 
NEINFEKCINIŲ LIGŲ 
PREVENCINĖ 
PROGRAMA 

Tikslinama susisiekus 
nurodytais kontaktais 

Klaipėdos m. 
visuomenės 
sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76) 

Mob. tel. 8 640 933 43 
El. p. alina@sveikatosbiuras.lt  
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PRAKTINĖS GRIUVIMŲ 
PREVENCIJOS 
PAMOKOS 
 

Antradieniais (vasario 11 ir 
25d.) 10.00 val. 

Sporto bazė – 
imtynių salė  
(Taikos pr. 61a) 

Mob. tel. 8 640 933 40  
 
Papildoma informacija: 
Į praktines griuvimų prevencijos 
pamokas būtina atsinešti savo 
asmeninį sporto kilimėlį arba 
rankšluostį. 
 
 

Ketvirtadieniais (vasario 13 ir 20 
d.) 10.00 val. 
Penktadieniais (vasario 14, 21 ir 
28 d.) 10.00 val. 

PROGRAMA „JUDU 
SVEIKAI“ (mankštos su 
sportiniu inventoriumi, 
kūno kompozicijos 
analizė prieš 
pradedant programą ir 
jai pasibaigus) 
 

Pirmadieniais (vasario 3, 17 ir 
24 d.) 11.00 val. 
 

Sporto bazė  
(Daukanto g. 24) 

Trečiadieniais (vasario 5, 19 ir 
26 d.) 11.00 val. 

Penktadienį (vasario 28 d.) 
13.00 val. 

SENSORINIS 
KAMBARYS 

 
 
Tikslinama susisiekus 
nurodytais kontaktais 
 

Klaipėdos m. 
visuomenės 
sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76) 

Jeigu ir Jūs norite prisidėti prie šio kalendoriaus sudarymo ir bendradarbiauti su Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuru, kreipkitės  mob. 
tel. 8 640 933 42 arba el. paštu visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt. 
 

REGISTRACIJA Į VASARIO MĖN. VEIKLAS PRASIDEDA VASARIO 3 D. 9.00 VAL. NURODYTAIS KONTAKTAIS ARBA EL. 
REGISTRACIJOS BŪDU. 

 

 

KONTAKTAI MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖDARBO LAIKAS

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 23 47 96, Faks. (8 46) 23 47 96
visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt
  

Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite:
visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
  

https://www.facebook.com/biuras

I–IV     8.00–17.00 val. 
V     8.00–15.45 val.

  Pietūs 12.00–12.45 val.

REGISTRACIJA Į VASARIO MĖN. VEIKLAS PRASIDEDA VASARIO 3 D. 9.00 VAL. NURODYTAIS KONTAKTAIS ARBA 
EL. REGISTRACIJOS BŪDU 

visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
   

8 „Pats sunkiausias dalykas – sprendimas veikti. Visa kita tėra atkaklumas.“ Amelia Earhart

Mob. tel. 8 640 933 50.

Mob. tel. 8 640 933 50


