NAUJIENLAIŠKIS
www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

LIEPOS–RUGPJŪČIO NR. 36

Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras,
finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Vasariškas liepos–rugpjūčio mėnesių
naujienlaiškis – naudingas skaitinys
poilsiaujantiems, bet pritaikytas
ir dirbantiems. Malonaus skaitymo!

AKTUALIJOS
2 psl.

PROJEKTAI
3 psl.

Gyventi sveika, o gyventi
sveikai išmoksime!

SVEIKATA
4 psl.

RENGINIAI
7 psl.

TRUMPOS NAUJIENOS
8 psl.

KAIP PAILSĖTI ATOSTOGŲ METU?
Vasaros atostogos – tai metas pelnytai užtarnautam ir
taip lauktam poilsiui. Dažniausiai nekantraujame, kada
bent trumpam galėsime pamiršti darbo rūpesčius ir
pagaliau atgauti jėgas, tačiau dažnai atostogos taip ir
praeina nespėjus nei reikiamai pailsėti, nei mintimis atsiriboti nuo darbo įtampos. Būtina išmokti tinkamai atsipalaiduoti, kad po atostogų į darbą grįžtumėme kupini
naujų jėgų.
Įpratus prie kasdienės įtampos, nuolat užsiimant vis kokia nors veikla, atrodo yra nenatūralu nieko neveikti. Atėjus atostogoms daugelis puola tvarkyti kiemą ir sodą,
imasi remonto, namų pertvarkymo ar kitų panašių buities darbų. Žinoma, jei tokie darbai atpalaiduoja ir ramina, toks atostogų praleidimo būdas gali būti tinkamas,
tačiau skubėjimas ir darbas atostogų metu nesuteikia
reikiamo poilsio ir žmogus gali pradėti jaustis labiau pavargęs nei atostogų pradžioje.
Norint tinkamai atsipalaiduoti atostogų metu ir padidinti darbingumą jų pabaigoje, patariama laikytis keleto
patarimų:
1. Atostogaudami palikite visus su darbu susijusius dokumentus darbe, išjunkite telefoną ir elektroninį paštą, kuriais naudojatės dirbdami. Atostogos yra skirtos
Jums – nešvaistykite savo brangaus laiko darbiniams
reikalams tvarkyti.
2. Bandykite per atostogas atrasti naują atsipalaidavimo būdą, kurį praktikuosite kiekvieną dieną bent
po 15 minučių. Tai gali būti joga, meditacija, knygos
skaitymas, muzikos klausymasis, mezgimas, maisto
gaminimas, fotografavimas ar kita patinkanti veikla.
Pagalvokite, ką mėgstate, kas Jus ramina. Galbūt atrasite naują veiklą, kuria užsiimsite ir atostogoms pasibaigus.
3. Per daug nekeiskite miego ir valgymo rutinos. Prasidėjus atostogoms gali būti lengva išbalansuoti savo
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įprastą valgymo ir miego ritmą. Pasistenkite eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu, taip pat nepraleidinėkite valgymų: pietaukite, užkandžiaukite Jums įprastu
laiku. Nesilaikykite dietų, bet ir nepiktnaudžiaukite
maistu. Vasara yra šviežių daržovių ir vaisių laikas, todėl mėgaukitės skaniais bei maistingais patiekalais,
pagamintais iš vasaros gėrybių.
4. Suplanuokite atostogas iš anksto. Apgalvokite, ką norite veikti kiekvieną atostogų dieną, kadangi planuodami nuveiksite daugiau ir nešvaistysite laiko nuobodžiavimui ar televizoriaus žiūrėjimui. Pagalvokite, ką
norėtumėte prisiminti iš atostogų laikotarpio. Juk retas kuris svajoja apie atostogas, praleistas nuobodžiai
sėdint ir nieko neveikiant namie.
5. Pasistenkite kasdien užsiimti kuo nors kitu: vieną
dieną išeikite į miestą, kitą susitikite su draugais ar
praleiskite popietę paplūdimyje, svarbu, kad kaskart
patirtumėte vis kitokių įspūdžių. Vieną ar dvi atostogų dienas galite praleisti tinginiaudami namuose, o
kitas aktyviai laiką leisdami lauke. Nauja ir įvairi veikla sukels daugiau teigiamų įspūdžių, kuriuos vėliau
atsiminsite, įvairiai leidžiant laiką atostogos taip pat
atrodys ilgesnės.
6. Išmokite pasakyti „ne“. Nedarykite nieko, ko patys nenorite daryti. Jei nemėgstate didelio triukšmo, trankios muzikos ir daugybės žmonių, neatostogaukite
tokiose vietose tik todėl, kad to nori kažkas kitas. Vasaros atostogos būna tik kartą per metus, tad nedarykite to, kas Jums sukeltų nemalonių emocijų.

Atostogos – tai laikas,
kuris turi būti skirtas Jums
ir Jūsų gerovei.

Atostogos – tai laikas, kuris turi būti skirtas Jums ir Jūsų
gerovei. Nuolat dirbant darosi sunku atsipalaiduoti, todėl
būtina prisiminti, jog savęs lepinimas, atsipalaidavimo
pratimai ir pomėgių praktikavimas turi būti įtraukti į Jūsų
atostogų veiklų sąrašą – tik taip visapusiškai išnaudosite
poilsiui skirtą laiką.

„Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą.“ Samuel Johnson

VAIKŲ VASAROS MOKYKLĖLĖJE –
ŽINIŲ APIE SVEIKATĄ GAUSA
Įgyvendinant projektą „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos
skatinimas“, finansuojamą iš Europos socialinio
fondo, birželio mėnesio viduryje sveikatinančioje vaikų vasaros mokyklėlėje pradėtos veiklos
7–12 m. vaikams.
Mokyklėlėje vaikams patraukliomis formomis
pristatomos šios temos:
• Sveika mityba. Paskaitėlių apie tinkamą mitybą metu kalbama apie pagrindines maisto
grupes, mėgstamiausius vaikų valgius, maistą organizme ir žarnyne bei jo kelionę jame,
daržoves ir ankštinius, cukrų, vandenį bei kitus
gėrimus, maisto ir fizinio aktyvumo reikšmę
gerai savijautai. Kiekviena paskaitėlė papildoma interaktyviomis veiklomis: mėgstamiausio
maisto lėkščių dėlionės iš maisto prekių katalogų iškarpų, mėgiamo maisto įvertinimas,
cukraus kiekio produktuose spėlionės, energijos suteikiančių ir nesuteikiančių produktų
paieškos.
• Burnos higiena. Paskaitėlių metu vaikai gauna patarimų, kaip tinkamai rūpintis savo burnos higiena, pasimoko, kaip taisyklingai valytis
dantukus skirtingomis priemonėmis. Patys
drąsiausieji gali išbandyti tabletes dantų apnašoms nustatyti – tai puikus būdas įvertinti
vaiko pastangas rūpinantis burnos higiena.
Vienos dienos apnašos nusidažo rausva spalva, o senesnės – violetine. Nusidažę dantų
paviršiai lengvai nuvalomi šepetėliu su dantų
pasta.
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• Fizinis aktyvumas. Kiekvieną dieną mokyklėlėje vaikai aktyviai mankštinasi ir žaidžia
pagrindinius judėjimo įgūdžius lavinančius
žaidimus, ugdo vikrumą, lankstumą ir reakcijos greitį.
• Saugus eismas ir pilietiškumas. Su mažaisiais mokyklėlės dalyviais kalbama apie traumas ir nelaimingus atsitikimus, gvildenama
svarbi informacija apie saugų eismą, aptariamos vaikučių dažniausiai daromos klaidos.
Ugdomas pilietiškas požiūris ir supažindinama su teisine atsakomybe.
• Pirmosios pagalbos mokymai. Šių mokymų
metu vaikai įgyja žinių ir įgūdžių, kurie padės
pasijausti drąsiam ir labiau pasitikėti savimi, o
esant poreikiui bus pritaikyti suteikiant pirmąją pagalbą.
• Emocinės sveikatos stiprinimas. Paskaitėlių
apie psichinę sveikatą metu susipažįstama
su emocijomis, analizuojama pasitikėjimo,
baimės, liūdesio, pykčio, džiaugsmo ir kitų
emocijų prigimtis bei diskutuojama, kaip elgtis
pajutus tam tikrą emociją. Paskaitas taip pat
papildo ir praktinės užduotys, ugdančios bendravimo įgūdžius, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą. Meno terapijos metu vaikai kuria ne tik
piešinį ar kitą meno kūrinį, bet ir išgyvena įvairias emocijas, mokosi įvardyti savo jausmus,
priimti vienas kitą ir džiaugtis buvimu kartu.
Veiklas veda patyrę savo sričių specialistai. Šiuo
metu mokyklėlę jau baigė keturios pirmosios
grupės, su nekantrumu laukiame kitų mūsų veiklos dalyvių.

„Jeigu negalite pamaitinti šimto žmonių, pamaitinkit bent vieną.“ Motina Teresa

BENDRO LAISVALAIKIO SVARBA ŠEIMOS GEROVEI
Šeima kiekvieną iš jos narių įprasmina daugelyje vaid
menų. Tiek tėtis, tiek mama, augindami savo vaikus,
tampa tikrais pedagogais, patarėjais, psichologais,
dorovės ugdytojais, gydytojais, slaugytojais, drausmę
palaikančiais prižiūrėtojais, uoliais įvairių paslaugų teikėjais, draugais, sektinais pavyzdžiais, o kartais net stebukladariais herojais.
Meilė, saugumas ir šiluma šeimoje gali būti atpažįstama
iš daugybės niuansų. Pradedant bendro finansinio ūkio
vedimu ir baigiant dėmesingu, aktyviu visų šeimos narių
įsitraukimu į joje vykstančius procesus. Kūrybingi žaidimai su vaikais kasdienėse veiklose padeda užtikrinti palankią mažųjų šeimos narių emocinę ir kognityvinę raidą.
Visgi žaidimai su vaikais – atsakingas darbas, tad labai
svarbu atrasti kuo daugiau veiklų su savo atžalomis, kurios paskatintų bendrą šeimos laisvalaikį ir suteiktų galimybę pailsėti.
Laisvalaikis ir šeima yra tarpusavyje itin glaudžiai
susiję veiksniai. Nuo šeimos priklauso pasirenkamos
laisvalaikio veiklos, jų realizavimo būdai, trukmė, o nuo
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laisvalaikio kokybiškumo ir nuo gebėjimo visus sutelkti bendrose veiklose priklauso bendra šeimos laimė.
Moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad savo gyvenimu yra
kur kas labiau patenkintos tos šeimos, kurios savo laisvalaikį leidžia kartu, t. y. kai kiekvienas atskirai nesirenka
skirtingų laisvalaikio sričių. Bendras laisvalaikis stiprina
šeimos funkcionavimą: gerina santykius, gludina bendravimo kampus, stiprina sutelktumą, sanglaudą, sutvirtina jausminę šeimos bazę, patenkina poreikius.
BENDRO LAISVALAIKIO FORMOS,
PATENKINANČIOS ARTUMO IR
STABILUMO POREIKĮ:
• valgymas kartu;
• sportavimas kartu;
• šeimai skirtų filmų žiūrėjimas kartu;
• šeimos pasivaikščiojimai;
• šaudymas iš lankų;
• važiavimas dviračiais ir pan.

BENDRO LAISVALAIKIO FORMOS,
PATENKINANČIOS IŠŠŪKIŲ POREIKĮ
(NAUJOS PATIRTYS):
• šeimos atostogos;
• stovyklavimas;
• šeimos žygis;
• iškyla;
• pasiplaukiojimas baseine.
Šeima – tai didelis organizmas, kurio laimė priklauso
nuo visų organų funkcionavimo ir tarpusavio santykio.
Tegul šiuo organizmu darniai cirkuliuoja džiaugsmas,
meilė, šiluma, sutelktumas, empatija ir dar daug kitų gerųjų elementų.
Straipsnio autorė psichologė Aušra Bolgova
LITERATŪRA: Buswell, L., Zabriskie, R.B., Lundberg, N., & Hawkins,
A.J. (2012). The relationship between father involvement in family
leisure and family functioning: the importance of daily family
leisure. Leisure Sciences, 34, 172-190.

„Pasiektas tikslas retai išlaiko tą žavesį, kurį turėjo tuomet, kai jo siekėme.“ Plinijus

PASAULINĖ KŪDIKIŲ MAITINIMO KRŪTIMI SAVAITĖ 2020 –
PALAIKYKITE ŽINDYMĄ DĖL SVEIKESNĖS PLANETOS!
Nuo 1992 m. kiekvienais metais yra minima Pasaulinė žindymo krūtimi savaitė. Šiais metais siekiama pabrėžti teigiamą žindymo poveikį visai planetai.
Žindymas yra tvarus, ekologiškas ir
naudingas žmogaus sveikatai. Tačiau
visame pasaulyje apie 40 % visų kasmet gimusių kūdikių yra žindomi tik
iki šešių mėnesių amžiaus ir apie 45 %
mamų žindo kūdikį iki dvejų metų, t. y.
iki rekomenduojamo žindyti amžiaus.
Žindymas yra motinos ir vaiko bendravimo pagrindas, jis padeda užmegzti ir
išlaikyti stiprų emocinį ryšį tarp motinos
ir kūdikio. Žindančios motinos subtiliau
suvokia kūdikio norus, greičiau pastebi
jo būklės pokyčius ir jam padeda.
Maitinimas krūtimi yra puikus žmogaus sveikatos ir gamtos ekosistemos
pavyzdys. Motinos pienas yra natūralus,
atsinaujinantis ir ekologiškas, o svarbiausia – nieko nekainuojantis, todėl maitinti
krūtimi gali visos pasaulio mamos. Motinos pienas yra vienintelis geriausias
naujagimio, kūdikio maistas, nes:
• patenkina visus kūdikio maisto medžiagų ir vandens poreikius pirmuosius 6 gyvenimo mėnesius;
• nuo pat gimimo yra tinkamas kūdikio
virškinimo sistemai, t. y. tik jį naujagimis, kūdikis pajėgia geriausiai pasisavinti; motinos pienas virškinamas lengviau ir greičiau (per 1,5–2,5 val., retai
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3–4 val.) nei adaptuotas mišinys (per
3–4 val.);
• skatina gerą naujagimio, kūdikio augimą ir fizinį vystymąsi, protinį brendimą;
• aprūpina naujagimio, kūdikio organizmą imuninėmis medžiagomis, t. y.
apsaugo jį nuo daugelio ligų sukėlėjų, toksinų, blokuoja alergenų patekimą į organizmą;
• yra visada švarus, šiltas, geriausias ir
ekonomiškiausias maistas.
Tačiau kartais žindymas gali tapti sudėtingas procesas tiek motinai, tiek kūdikiui. Tokiu atveju reikia pieną ištraukti.
Tai yra būtina, kai kūdikis dėl silpnumo
ar kitų priežasčių, pvz., yra neišnešiotas,
turi nesuaugusį gomurį ar lūpas, negali
žįsti arba žįsdamas neištuština krūties,
krūtys yra išbrinkusios, persipildžiusios
pieno, gresia jo stazė, kūdikis sunkiai
apžioja didelę krūtį, motina ir kūdikis yra
atskirti, mama turi išvykti į darbą ir palieka pieną kūdikiui sumaitinti, motina
vartoja vaistus, kurie nesiderina su žindymu, ir t. t.
Tokiu atveju labai svarbu prisiminti,
kaip tinkamai laikyti ir atšaldyti pieną.
Nutrauktas motinos pienas laikomas
specialiuose maistui skirtuose švariuose (perplautuose karštu virintu vandeniu
ir išdžiovintuose) plastikiniuose induose
kuo šaltesnėje tamsioje vietoje: 18–
20 °C temperatūroje iki 24 val.; 4–5 °C –

iki 72 val.; šaldiklyje minus 18–20 °C –
4 mėn. Šaltai laikomas pienas išsaugo
daugiau biologiškai aktyvių medžiagų
ląstelių nei užšaldytas, tačiau ir užšaldytame jų lieka pakankamai. Ištrauktas
pienas turi būti užšaldomas per 24 val.,
tam tinka maži po 50, 75 ar 100 ml specialūs plastikiniai buteliukai ar specialūs
šiam tikslui skirti maišeliai. Svarbu užtikrinti vienodas pieno porcijas.
Motinos pienas atšildomas kambario
temperatūroje. Kaitinti negalima, nes
suyra biologiškai aktyvios medžiagos,
žūsta ląstelės. Atšildyto motinos pieno
negalima pakartotinai užšaldyti. Tačiau
jį galima laikyti šaldytuve ne ilgiau kaip
48 val. Kai neturima atšildyto motinos
pieno, o jo reikia greitai, jis atšildomas
dubenėlyje su šiltu vandeniu. Negalima motinos pieno atšildyti mikrobangų
krosnelėje, nes jis užverda, o buteliukas
ar indelis lieka šaltas, žūsta biologiškai
aktyvios medžiagos (imunoglobulinai A,
lizocimas) ir ląstelės.
Jeigu motinos pienas traukiamas laikantis higienos ir laikomas šaltai, kaip
aprašyta, atšildžius jo pasterizuoti nereikia (pasterizacija – tai pieno kaitinimas
30 minučių ne žemesnėje kaip 57 °C ir ne
aukštesnėje kaip 62,5 °C temperatūroje).
Kviečiame skatinti ir remti žindymą
dėl planetos ir jos žmonių sveikatos.
Žindymas yra motinos
ir vaiko bendravimo
pagrindas.
„Neprotinga bijoti to, kas neišvengiama.“ I. Kantas

INFORMACINIS
FILMUKAS

VAIKŲ SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE REKOMENDACIJOS
Vasara – pats smagiausias metų laikas, nes laukia
atostogos, draugai, gamta ir pramogos. O kad atostogauti būtų smagu ir, svarbiausia, saugu, Klaipėdos
miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai dar kartą primena, kokia svarbi žmogaus gyvybė, ir pataria,
kaip elgtis prie vandens ir vandenyje bei ką daryti, jei
žmogus skęsta.
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VAIKŲ ELGESYS:
• prie vandens telkinių eiti tik su suaugusiu žmogumi –
iškilus pavojui jis galės padėti;
• karštą dieną nepulti į vandenį iškart, o palaipsniui
pratintis prie vandens;
• prieš lipant į vandenį susipažinti su krantu;
• nežinant gylio, nebristi į vandenį;
• saugotis stiprios srovės;
• mokytis plaukti tik su suaugusiojo pagalba;

• nesimaudyti drumstame vandenyje, kur nesimato
dugno;
• maudytis su gelbėjimosi ratu ar liemene;
• neišdykauti valtyje, nevaikščioti joje, nes valtis gali
apvirsti;
• neplaukioti vienam jūroje ant pripučiamo čiužinio ar
rato;
• nutikus nelaimei, kviesti pagalbą! Skambinti telefonu
112 ir nurodyti vietą, kur nutiko nelaimė.

„Laimės paslaptis: atrask ir gyvenk pagal savo pašaukimą.“ Jonathan Haidt

KVIEČIAME REGISTRUOTIS
Į VASARIŠKĄ POKYČIŲ
SAVAITĘ DARBINGO
AMŽIAUS ŽMONĖMS!
INTERAKTYVI VASAROS SKAITYKLA 2020
Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto
viešoji biblioteka penktą kartą kviečia klaipėdiečius vasaros metu užsukti į Karlskronos aikštę,
šalia Danės, kur nuo birželio 16 dienos atidaryta
interaktyvi vasaros skaitykla. Užsukę į Karlskronos aikštę antradieniais–penktadieniais nuo 11
iki 19 valandos, šeštadieniais nuo 12 iki 18 valandos, visada rasite įdomios veiklos visai šeimai.
Kupolinėje palapinėje įkurdintoje skaitykloje
bus eksponuojamos aktualios tematikos knygų
parodos. Palapinėje ir šalia jos galėsite naudotis
Wi-Fi internetu, skaityti knygas ir spaudą. Nespėję perskaityti, leidinius galėsite pasiimti į namus.
Jei namuose turite perskaitytų, nebereikalingų
knygų, bus galima mainytis knygomis – palikti knygas tam skirtose vietose ir pasiimti Jums
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patikusias. Vaikams bus organizuojamos kūrybinės–edukacinės veiklos, jaunimui – orientacinis
protmūšis „Šimtas istorijos pėdsakų“. Vakarėjant
skambės muzika, lankytojai bus kviečiami susitikti
su įdomiais žmonėmis.
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai skatins šeimas pradėti dieną nuo
mankštų, žaidimų. Nors karantinas dėl COVID-19
atšaukiamas, prašome vasaros skaityklos lankytojų laikytis rekomenduojamo saugaus atstumo ir
higienos reikalavimų.
ČIA RASITE INTERAKTYVIOS VASAROS
BIBLIOTEKOS PROGRAMĄ:
http://bit.do/interaktyvi-vasaros-skaitykla

„Užkopus į didžiulį kalną, atrandi dar daugiau kalnų,
į kuriuos galėtum įkopti“ N. Mandela
Pagrindinis pokyčių savaitės tikslas ir siekis – paskatinti kiekvieną žmogų pradėti gyventi sveikiau, kad tai taptų postūmiu rūpintis savo sveikata visą laiką.
Siūlome Jums išskirtines mankštas, mitybos patarimus, atsipalaidavimo praktiką, kurie padės „kopti į didžiulį kalną“ ir suvokti, kad viską įmanoma įveikti ar bent pradėti.
VEIKLŲ DATOS:
Liepos 13 d. – įvadinis susitikimas.
Liepos 14 d. – treniruotė.
Liepos 21 d. – treniruotė.
Liepos 22 d. – paskaita „Pokytis mūsų mityboje“.
Liepos 27 d. – atsipalaidavimo praktika.
Liepos 30 d. – treniruotė.
Rugpjūčio 4 d. – atsisveikinimas.
DETALESNĖ INFORMACIJA IR REGISTRACIJA:
El.p. urte@sveikatosbiuras.lt

„Vaizduotė yra svarbesnė už žinias.“

Albert Einstein

NEMOKAMOS BENDRUOMENIŲ
MANKŠTOS GRĮŽTA!
Bendruomenių mankštos šią vasarą užkariaus žaliąsias miesto erdves. Kviečiame prisijungti visus norinčius prie aktyvios uostamiesčio bendruomenės!
Liepos mėnesį mankštinsimės antradieniais Jono kalnelio pašonėje (atvykti iš
Bangų g. pusės) 10 val. ir Baltijos gimnazijos / Martyno Mažvydo progimnazijos
stadione (Baltijos pr. 53) 19 val., o trečiadieniais nuotykių parko „Kar Kar“ teritorijoje (Herkaus Manto g. 81) 10 val. ir Sendvario progimnazijos stadione (Tilžės
g. 39) 19 val.
Registruotis nereikia.
Mankštos nevyks tik esant netinkamoms oro sąlygoms. Kilus papildomiems
klausimams, kreipkitės mob. tel. 8 650 136 36.

trečiadieniais

antradieniais

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/naujienos/
nemokamos-bendruomeniu-mankstos-vasara-21768.html

10 val.

Jono kalnelio pašonėje
(atvykti iš Bangų g. pusės)

19 val.

Baltijos gimnazijos / Martyno Mažvydo progimnazijos
stadione (Baltijos pr. 53)

10 val.

Nuotykių parko „Kar Kar“ teritorijoje
(Herkaus Manto g. 81)

19 val.

Sendvario progimnazijos stadione
(Tilžės g. 39)

NEMOKAMŲ VEIKLŲ KLAIPĖDOJE KALENDORIUS
„IR KŪNUI, IR SIELAI“
2020 m. liepa

8 psl.    T R U M P O S N A U J I E N O S

„Niekada nepalikite rytojui to, ką galite padaryti šiandien.“ Thomas Jefferson

MUS RASIT E

DA R B O L A I K AS

M UM S SVA RB I JŪS Ų N UO M O N Ė

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 19 71
El. p. info@sveikatosbiuras.lt

I-IV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
Pietūs 12.00–12.45 val.

Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite
info@sveikatosbiuras.lt

www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

