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Gyventi sveika, o gyventi 
   sveikai išmoksime!

N AUJ I E N L A I Š K I S
BIRŽELIO NR. 35

Vasara – puikus metas skirti daugiau dėmesio savo imunitetui 
stiprinti. Buvimas gamtoje, saugus mėgavimasis saule, šviežios 
daržovės ir vaisiai, energijos suteikiančios fizinio aktyvumo 
veiklos – tik keletas puikių vasaros pasirinkimų, kurie suteiks 
Jūsų kūnui džiaugsmo ir sveikatos. Šio mėnesio naujienlaiškyje 
rasite daug sveikatai naudingų patarimų, idėjų ir pasiūlymų, 
kaip praturtinti savo kasdienybę. Malonaus skaitymo!

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

Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, mi-
nimą birželio 5-ąją, inicijavo ir paskelbė 
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 
1972 m. Stokholme vykusios tarptauti-
nės konferencijos, skirtos globalinėms 
aplinkos problemoms spręsti, atidary-
mo metu. Konferencijos dalyviai – 115 
šalių ir tarptautinių organizacijų atsto-
vai – pareiškė, kad gamtos ištekliai, 
įvairios ekosistemos turi būti išsaugotos 
ateities kartoms.

KAM SKIRTA ŠI DIENA?
Ši diena skirta paskatinti aplinkos ap-
saugą visame pasaulyje ir yra svarbi 
kiekvienam žmogui. Šiemet minimos 
dienos tema – biologinė įvairovė. Ska-
tinama imtis veiksmų kovojant su spar-
tėjančiu rūšių ir natūralaus pasaulio ny-
kimu. Liūdna, tačiau milijonai augalų ir 
gyvūnų rūšių išnyksta, ir tai vyksta dau-
giausiai dėl žmogaus veiklos. 

Raginama apgalvoti ekonominės sis-
temos vystymąsi ir įvertinti, kokį povei-
kį tai daro aplinkai. Aplinkos problemų 
negalima pamiršti, nes net ir tuomet, kai 
visas pasaulis išgyvena koronaviruso 
pandemijos krizę, klimato krizė taip pat 
tęsiasi. 

KAIP GALIME PRISIDĖTI?
Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie 
aplinkosaugos problemų sprendimo ir 

imtis konkrečių veiksmų. Šiuo COVID-19 
pandemijos metu skatiname imtis 3-jų 
veiksmų: mokykis, dalinkis ir veik.

Mokykis: likdami namuose ir apsiribo-
dami tik savo erdve, turime puikią gali-
mybę daugiau pasidomėti mūsų plane-
toje esančių laukinių gyvūnų ir augalų 
rūšimis. Gyvendami izoliuotai, galime 
apmąstyti gamtos vaidmenį mūsų gy-
venime ir ieškoti būdų, kuriais galėtu-
mėme prisidėti prie teigiamų pokyčių 
gamtoje.

Dalinkis: gyvendami tokiu laiku, kai so-
cialinė medija yra labai išplitusi, mes 
galime su visu pasauliu pasidalinti savo 
nuomone ir pastebėjimais apie gyvąją 
gamtą ir jos išsaugojimą. Parodykime 
savo pastangas aplinkiniams, drau-
gams, šeimai, vyriausybei ir padėkime 
įvairioms organizacijoms ginti natūralius 
gamtos poreikius. 

Veik: atsižvelgdami į nustatytus pasau-
lio vyriausybių prioritetus ir pasitelkdami 
savo turimas žinias, padėkite ir veikite, 
kad būtų sumažintas biologinės įvairo-
vės nykimas ir klimato kaitos krizė. 

Informacijos šaltinis:  
www.worldenvironmentday.global
https://am.lrv.lt

https://kabutes.kasvyksta.lt/autorius/johanas_volfgangas_gete/67
https://www.worldenvironmentday.global/
https://am.lrv.lt/
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BATUTAS – NE TIK PRAMOGA, BET IR BĖDA

Karantino susiaurintas pramogų spektras bei pirmo-
sios saulėtos pavasario dienos paskatino žmones į 
kiemus vėl išsinešti batutus, mat pastarosiomis dieno-
mis pastebima, kad, deja, ir vaikai, o kartais ir suaugu-
sieji vis dažniau patiria per žiemą primirštas traumas. 

Šokinėjimas ant batuto gausybe studijų pripažintas 
kaip didelę kaulų lūžių ir išnirimų, raiščių plyšimo, gyvy-
bei grėsmingų galvos ir kaklo sužalojimų riziką kelian-
ti pramoga, dėl to autoritetingos pasaulinės gydytojų 
pediatrų, gydytojų ortopedų traumatologų organiza-

cijos primygtinai rekomenduoja vengti šio laisvalaikio 
praleidimo būdo. Jei vis dėlto nepavyksta atsisakyti 
pramogų ant batuto, patariame bent jau laikytis keleto 
gyvybiškai svarbių taisyklių:
 • vienu metu batutu naudotis gali tik vienas asmuo 

(nemaža dalis traumų yra nulemtos 2 ar daugiau šo-
kinėtojų tarpusavio susidūrimo);

 • nieku gyvu negalima atlikinėti ant batuto salto ir kitų 
akrobatinių manevrų (nusileidimas ant galvos ar ka-
klo gali baigtis mirtimi arba paralyžiumi visam liku-
siam gyvenimui);

 • nepalikti batutu besinaudojančių vaikų be priežiūros;
 • neleisti vaikams iki 6 m. naudotis batutu;
 • nestatyti batutų terasose, ant kitų paaukštinimų, 

greta laiptų, medžių, stulpų ir kitų struktūrų;
 • visada naudoti apsauginį tinklą bei batuto spiralių 

apsauginį dangalą;
 • nesinaudoti batutu, jei esate nėščia, prastai jaučia-

tės, geriate vaistus ar esate apsvaigę.

Prisiminkite tai patys bei pasidalinkite su tais, kam tai 
galėtų būti aktualu.

vienu metu batutu  
naudotis gali  

tik vienas asmuo



„Metuose yra tik dvi dienos, kai negalima nieko daryti. Viena vadinasi vakar, o kita – rytoj. Šiandiena yra diena, kai galite mylėti, tikėti, veikti ir, svarbiausia, gyventi.“ Dalai Lama

MIEGAS – GEROS DVASINĖS IR FIZINĖS 
SVEIKATOS PAGRINDAS

Pasak Pasaulio sveikatos organi-
zacijos (toliau – PSO), miegas yra 
vienas iš pagrindinių aspektų, norint 
pasiekti gerą dvasinę ir fizinę svei-
katą, nes būtent poilsio metu yra 
atkuriama organizmo būklė ir jėgos.

Pagal A. Maslou piramidę miegas 
yra priskiriamas pirmajai pakopai, 
kuri nurodo fiziologinius žmogaus 
poreikius. Jeigu šie poreikiai, esantys 
pačioje piramidės apačioje, nebus 
patenkinti, tai nebus patenkinti ir liku-
sieji. Miegas yra priskiriamas pirmajai 
pakopai, nes jis yra būtinas žmogaus 
fiziniam pajėgumui, imuninei siste-
mai, nervų sistemos funkcionavimui. 
Jei miego būna per mažai ar jis yra 
netinkamas, prastėja koncentraci-
ja, sutrinka atmintis, fizinė veikla bei 
padidėja fizinis, psichologinis nuo-
vargis, klaidų atsiradimo tikimybė, 
emociškai išsenkama. Tokiais atve-
jais, kai žmogus ilgą laiką kokybiškai 
neišsimiega, gali atsirasti nuotaikų 
svyravimų bei haliucinacijų. Taip pat 
sutrikęs miegas gali padidinti įvairių 
ligų riziką, lėtinių ligų paūmėjimą.

Dažnai mes leidžiame sau pa-
miegoti „pietų ar grožio miegelio“, 
tačiau dienos miegas nėra visavertis 
dėl triukšmo, šviesos bei gyvenimo 
ritmo. Ypač reiktų atkreipti dėme-
sį į tai, ar dienos miegas netrikdo 
nakties miego (ar pavyksta leng-

vai užmigti vakare ir ar miegas yra 
kokybiškas).

PATARIMAI, KURIE JUMS PADĖS 
LENGVIAU UŽMIGTI IR PUIKIAI 
IŠSIMIEGOTI:
 • Miego laikas. Kiekvieną rytą kel-

kitės ir kiekvieną vakarą eikite 
miegoti tuo pačiu metu.

 • Miegas dienos metu. Dienos 
metu miegas nėra labai kokybiš-
kas, bet kartais būtinas, kai esate 
labai pavargę ir neturite jėgų atlikti 
darbams. Tačiau nerekomenduo-
jama miegoti dienos metu, jeigu 
tai trikdo naktinio miego kokybę.

 • Kofeinas ir nikotinas. Reikėtų 
atkreipti dėmesį, kad iki naktinio 
miego likus 4–6 valandoms ne-
reikėtų vartoti skysčių, maisto, ku-
riuose galima rasti kofeino (kava, 
arbata ir pan.). Kofeinas veikia kaip 
stimuliantas. Nikotinas taip pat yra 
priskiriamas prie stimuliantų, to-
dėl prieš miegą nereikėtų vartoti 
nikotino turinčių produktų (ciga-
rečių ir kt.).

 • Alkoholis. Duomenys rodo, kad 
alkoholis padeda greičiau užmig-
ti, todėl dažnai žmonės vartoja 
jį prieš miegą. Tačiau alkoholis 
sutrikdo paskutinę miego fazę ir 
miegas lieka nekokybiškas, todėl 
alkoholio nereikėtų vartoti nemi-
gos problemai spręsti.

 • Sportas. Fizinis aktyvumas die-
nos metu pagerina miego koky-
bę, tačiau sportas, likus kelioms 
valandoms iki miego, gali pablo-
ginti užmigimą bei miego kokybę.

 • Sunkiai virškinamas maistas. Ne-
re komenduojama prieš miegą 
valgyti sunkiai virškinamo maisto, 
nes tai trikdo miegą. Rekomen-
duojama paskutinį kartą valgyti iki 
miego likus 2–3 valandoms, bet 
tik lengvą užkandį.

 • Telefonai, kompiuteriai ir kitos 
technologinės priemonės. Ne-
rekomenduojama šių prietaisų 
laikyti savo miegamajame, o ypač 
jais naudotis prieš einant miegoti.

 • Miego aplinka. Prieš miegą iš-
vėdinkite patalpą. Pasistenkite 
iš miegamos patalpos pašalin-
ti triukšmą keliančius prietaisus 
(ventiliatorius ir pan.), nes tai turi 
neigiamą poveikį miegui. Jeigu 
yra galimybė, lova turėtų būti skir-
ta tik miegui, o ne kasdieniam pa-
sėdėjimui, namų darbams daryti 
ir pan. Kai būsite susikoncentravę 
tik į tai, kad lova skirta miegui, at-
sigulę greičiau užmigsite.

Jeigu minėtos rekomendacijos Jums 
nepadeda, tuomet vertėtų apsilan-
kyti pas gydytoją ir pasikalbėti apie 
savo miegą.
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Kiekvieną rytą kelkitės  
ir kiekvieną vakarą eikite  
miegoti tuo pačiu metu.
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TRAUMOS

PSO duomenimis, daugelyje pasaulio 
šalių traumatizmas ir apsinuodijimai – 
dažna sveikatos sutrikimų bei mirčių 
priežastis. Europos Sąjungos (toliau  – 
ES) šalyse namuose ir laisvalaikio 
metu per metus gyventojai patiria apie 
20 mln. traumų, iš kurių 83 tūkst. yra 
mirtinos. Latvija, Lietuva ir Estija pir-
mauja ES pagal 0–4 metų amžiaus 
vaikų patiriamas traumas namuose. 
Lietuvoje traumos yra trečia mirtingu-
mo priežastis. Taigi ši tema yra labai 
aktuali.

PSO duomenimis, dažniausios traumų 
ir nelaimingų atsitikimų priežastys na-
muose – gaisras, apsinuodijimas, už-
dusimas, nesaugūs elektros prietaisai, 
variklio išmetamos dujos, kritimai. 

KAS YRA TRAUMATIZMAS  
IR KAS JĮ SUKELIA?
Traumų visuma, kurios periodiškai kar-
tojasi esant tam tikroms aplinkybėms 
tose pačiose gyventojų grupėse ir tam 
tikru laikotarpiu.   Traumos skirstomos 
į tyčines ir netyčines. Tyčinės – tai kitų 

asmenų sukeltos traumos (žmogžu-
dystės) bei į save nukreipti veiksmai 
(savižudybės). Taip pat tyčinėms trau-
moms   priskiriamos ir karo ar teroro 
aktų metu patirtos traumos. Netyčinės 
traumos klasifikuojamos  pagal jų atsi-
radimo aplinkybes: apsinuodijimas, pa-
skendimas, nudegimas, kritimas, trans-
porto trauma ir kitos. Skirstant traumas 
į tyčines ir netyčines, akcentuojamos 
ne jų pasekmės, bet jas sukeliantys 
įvykiai ar aplinkybės.

Traumatizmą sukeliančios priežas-
tys ir aplinkybės gali būti įvairios ir skir-
tingos, tačiau vis tik daugiausia nelai-
mingų atsitikimų nutinka buityje, didelė 
dalis jų įvyksta dirbant ar pramogaujant 
gamtoje. Traumos paprastai nutinka ne 
tik netikėtose situacijose, bet ir pačiais 
netikėčiausiais būdais ir yra labai įvai-
rios – nuo galūnių patempimų ar išniri-
mų iki sudėtingų kaulų lūžių ir nudegi-
mų, dėl to netgi prireikia rimtos medikų 
pagalbos.



„Pokyčiai – tai gyvenimo įstatymas. O tie, kurie žiūri tik į praeitį ar dabartį, tikrai pražiopsos ateitį!“ John F. Kennedy

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 
TRAUMOS PAGAL KŪNO 
VIETĄ:
 • Kelio 22 %
 • Pėdos 13 %
 • Nugaros sužeidimai 10 %
 • Kulkšnies 8 %
 • Peties 6 %
 • Klubo 6 %

Achilo sausgyslės pažeidimai:
 • vyrams 6 %
 • moterims 0,5 %

Nesunkios traumos – tai minkštųjų 
audinių, raumenų ir raiščių pažei-
dimai. Dažniausiai pasitaiko įvairių 
sumušimų, raiščių ir sausgyslių pa-
tempimų, raumenų pažeidimų.

Dažniausiai pasitaikančios traumos:
 • raumenų pažeidimai;
 • raiščių pažeidimai;
 • sausgyslių pažeidimai;
 • sąnarių išnirimai;
 • kaulų lūžiai.

KOKIE SIMPTOMAI?
Skausmas yra dažnas simptomas, 
kuris paprastai lydi įvairias traumas. 
Taip pat dažnai sumušta, pažeista 
vieta tinsta, atsiranda mėlynių. Ga-
limi ir judesio apribojimai, matomos 
sąnario, kaulo deformacijos. Ge-
riausia kreiptis į medikus ir sužinoti 
tikslią diagnozę bei gauti reikalingą 
pagalbą, bet, jei trauma nėra labai 
rimta, žinodami, kaip teisingai elg-
tis, galime ir patys sau nemažai 
padėti.

Namuose per pirmas 48 valandas 
reikia vadovautis RICE (liet. RŠKE) 
protokolu:
 • R (angl. Rest), ramybė – nu-

traukti bet kokią veiklą, keliančią 
skausmą.

 • I (angl. Ice), šaldymas – pažeis-
tą vietą reikia šaldyti 15–20 min. 
4–6 kartus per dieną, tinka van-
duo su ledukais, specialių šal-
dančių priemonių galite įsigyti 
vaistinėje.

 • C (angl. Compression), kompre-
sija – patinimui sumažinti pade-
da pažeistos vietos kompresija, 
tinka elastinis bintas.

 • E (angl. Elevation), elevacija ar 
pakėlimas – pažeistą galūnę 
kiek įmanoma laikyti pakeltą, 
kad sumažintumėte patinimą.

KAIP IŠVENGTI TRAUMŲ?
Fiziniai pratimai, mankšta ir judė-
jimas didina kaulų masę, stiprina 
kaulus. Rekomenduojamos fizinio 
aktyvumo rūšys: vaikščiojimas, bė-
giojimas, šokiai, plaukimas, važiavi-
mas dviračiu, tenisas, slidinėjimas ir 
pan. Laikyseną ir pusiausvyrą geri-
na ir kaulų sistemą stiprina jogos, 
tempimo, pilateso, kalanetikos, jė-
gos pratimai. Gerėjant koordinacijai 
ir fizinei ištvermei, sumažėja trau-
mų tikimybė. Moksliniais tyrimais 
įrodyta, kad kasdien bent 10 minu-
čių darant jogos pratimus gerėja 
kaulų tankis. Kuo jis didesnis, tuo 
geresnė kaulų būklė. Tai buvo įro-
dyta vieno mokslinio eksperimento 
metu, kur buvo tirtos dvi žmonių 

grupės: viena jogos pratimus atlik-
davo kasdien, kita jų nedarė.
Mitybos įtaka taip pat svarbi. Tvirtu-
mo kaulams pirmiausia suteikia mi-
neralai kalcis, magnis ir juos pasisa-
vinti padedantis vitaminas D. Esant 
šių medžiagų trūkumui kaulai tra-
pesni, greičiau skyla ir lūžta. Daug 
kalcio turi pieno produktai (varškė, 
jogurtas, sūris), žuvis (silkė, lašiša), 
sėklos, riešutai, rudieji ryžiai, avižos, 
grikiai. Taip pat jo yra ir žaliosiose 
daržovėse: brokoliuose, špinatuo-
se, lapinėse salotose, salieruose, 
šparaginėse pupelėse, Briuselio 
kopūstuose. Ankštinės daržovės 
(žirniai, lęšiai, pupelės) taip pat tur-
tingos kalcio.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad 
geriant du puodelius kavos per 
dieną organizmas kasdien praran-
da 6 mg kalcio. Todėl nereikėtų 
piktnaudžiauti kava. Taip pat reikė-
tų atsisakyti riebios mėsos, padažų, 
konditerijos gaminių, majonezo, 
gazuotų gėrimų. Druska, alkoholis, 
rūkymas, nesubalansuotos dietos 
(ypač ilgalaikės baltyminės), bada-
vimas neigiamai veikia visą orga-
nizmą, skatina ir kalcio praradimą. 
Bet kaulų stiprumas priklauso ne 
tik nuo subalansuotos mitybos, bet 
ir nuo genetikos, gyvenimo būdo. 
Pasistenkite nesinervinti, nes stre-
so hormonas neigiamai veikia ir 
kaulus.

Saugokime save ir būkime sveiki!
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„Semkitės laimės iš to, ką Jūs darote dabar, ir neatidėliokite džiaugsmo ateičiai.“ Dale Carnegie

KAS YRA ŽIV?

ŽIV – tai žmogaus imunodeficito viru-
sas. ŽIV sukelia AIDS – įgytą imuno-
deficito sindromą, pasireiškiantį įvai-
riomis infekcijomis, navikais ir kitomis 
ligomis.

ŽIV, patekęs į žmogaus organizmą, 
naikina baltuosius kraujo kūnelius 
(T-limfocitus), imuninėje sistemoje 
kontroliuojančius infekcijas. ŽIV infek-
cijai progresuojant, imuninė sistema 
palaipsniui silpsta, ir organizmas tam-
pa nepajėgus apsiginti nuo infekcijų 
ar ligų.

ŽIV UŽSIKRĖSTI GALIMA:
 • per kraują (parenteriniu būdu), 
 • lytinių santykių metu, 
 • ŽIV užsikrėtusi motina gali užkrės-

ti savo kūdikį (nėštumo, gimdymo 
metu ar žindydama).

Didžiausia ŽIV koncentracija aptin-
kama kraujyje, makšties išskyrose, 
spermoje, motinos piene. 

ŽIV NEPLINTA:
 • per maistą (valgant iš tų pačių indų, 

iš kurių valgo ir užsikrėtusieji ŽIV), 
 • per vandenį (baseine, duše ir kt.), 
 • per orą (čiaudint, kosint), 
 • įsisiurbus vabzdžiams (uodams, er-

kėms, blusoms ir kt.), 

 • buitinio kontakto būdu (paspau-
džiant ranką, naudojantis bendrais 
telefonais, kompiuteriais ir pan.). 

Vienintelis būdas sužinoti, ar asmuo 
užsikrėtęs ŽIV, yra ŽIV testas, t. y. ty-
rimas dėl ŽIV. Šis tyrimas dažniausiai 
atliekamas paėmus kraujo iš venos ar 
iš piršto.

Dabar norint išsiaiškinti, ar asmuo 
serga ŽIV, nebereikia eiti į polikliniką. 
Testą dėl ŽIV galima nusipirkti vaisti-
nėse bei elektroninėse parduotuvė-
se ir išsitirti namuose iš vieno kraujo 
lašelio. Tai yra vienkartinis testas, kurį 
galima atlikti namų sąlygomis be jo-
kių papildomų instrumentų (viskas 
įeina į testo rinkinį). Atsakymo tenka 
laukti kelias minutes.

Jeigu atlikus tyrimą gaunamas nei-
giamas atsakymas, rekomenduoja-
ma dėl ŽIV inkubacinio periodo testą 
pakartoti po trijų mėnesio. 

SVARBU. Jei gavote teigiamą tes-
to rezultatą, kuo greičiau kreipkitės į 
savo šeimos gydytoją ir informuokite, 
kad savarankiškai atlikote greitą ŽIV 
testą ir gavote teigiamą rezultatą. 

DAUGIAU INFORMACIJOS  

APIE ŽIV UŽSIKRĖTIMO RIZIKĄ 

RASITE ČIA

7 psl.   S V E I K A T A

http://www.ulac.lt/uploads/downloads/leidiniai/ZIV%20perdavimo%20rizika.pdf 
http://www.ulac.lt/uploads/downloads/leidiniai/ZIV%20perdavimo%20rizika.pdf 
http://www.ulac.lt/uploads/downloads/leidiniai/ZIV%20perdavimo%20rizika.pdf 


„Naujų vandenynų neatrasi, jei bijosi paleist iš akiračio gimtąjį krantą.“ Andre Gide8 psl.   R E N G I N I A I

ĮVYKO INTERNETINIS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 
SEMINARAS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAMS

Pradinių klasių mokytojui tenka iššū-
kis visus mokomuosius dalykus per-
teikti aiškiai, suprantamai, tiksliai, mo-
kinius sudominti bei motyvuoti. Dažnai 
dėmesys daugiau skiriamas kalboms, 
matematikai ir gamtos mokslams. 
Kaip mokytojui motyvuoti vaikus fi-
zinei veiklai? Kaip sudominti sportu? 
Kaip išlaikyti motyvaciją judėti? Ar visi 
vaikai gali ir turi sportuoti alternaty-
vios fizinės veiklos pamokų metu.

Gegužės 13–15 d. Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biuro specia-
listai organizavo internetinį kvalifika-
cijos tobulinimo seminarą pradinių 
klasių mokytojams „Šiuolaikinė fizinio 
ugdymo pamoka pradinėse klasėse“. 
Ypač džiugu, kad seminare dalyvavo 
88 pradinių klasių mokytojai.

Seminaro tikslas – plėtoti pedago-
gų kvalifikacijos tobulinimo galimy-
bes siekiant užtikrinti aukštą švietimo 

kokybę Klaipėdos mieste, stiprinant 
pedagogų bendradarbiavimą su Klai-
pėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuru. Teorinius ir praktinius fizinio 
aktyvumo organizavimo per fizinio 
ugdymo pamokas sprendimus nuo-
toliniu būdu pristatė lektoriai Audronė 
Vizbarienė, Daiva Statkevičienė ir Ka-
rolis Rudys.

METODINĖS REKOMENDACIJOS  
SU DALOMĄJA MEDŽIAGA:
 • https://sway.office.com/eG2AgE-

M1u2vExNcX
 • https://padlet.com/dogmius/

h3hxnbvp0ehh8gss?fbclid=IwAR-
0DTM0TZRQIOMXdXTYx1jeK1I-
dRJIDIFdKcFifFLOvTge-OaD_eYai-
vam0

https://sway.office.com/eG2AgEM1u2vExNcX
https://sway.office.com/eG2AgEM1u2vExNcX
https://padlet.com/dogmius/h3hxnbvp0ehh8gss?fbclid=IwAR0DTM0TZRQIOMXdXTYx1jeK1IdRJIDIFdKcFifFLOvTge-OaD_eYaivam0
https://padlet.com/dogmius/h3hxnbvp0ehh8gss?fbclid=IwAR0DTM0TZRQIOMXdXTYx1jeK1IdRJIDIFdKcFifFLOvTge-OaD_eYaivam0
https://padlet.com/dogmius/h3hxnbvp0ehh8gss?fbclid=IwAR0DTM0TZRQIOMXdXTYx1jeK1IdRJIDIFdKcFifFLOvTge-OaD_eYaivam0
https://padlet.com/dogmius/h3hxnbvp0ehh8gss?fbclid=IwAR0DTM0TZRQIOMXdXTYx1jeK1IdRJIDIFdKcFifFLOvTge-OaD_eYaivam0
https://padlet.com/dogmius/h3hxnbvp0ehh8gss?fbclid=IwAR0DTM0TZRQIOMXdXTYx1jeK1IdRJIDIFdKcFifFLOvTge-OaD_eYaivam0


„Aš negaliu pakeisti vėjo krypties, tačiau galiu pakreipti bures, kad visada pasiekčiau savo tikslą.“ Jimmy Dean9 psl.   T R U M P O S  N A U J I E N O S

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

NEMOKAMOS BENDRUOMENIŲ MANKŠTOS GRĮŽTA!  

Bendruomenių mankštos šią vasarą užkariaus žaliąsias mies-
to erdves. Kviečiame prisijungti visus norinčius prie aktyvios 
uostamiesčio bendruomenės!

Birželio mėnesį mankštinsimės antradieniais Jono kalnelio 
pašonėje (atvykti iš Bangų g. pusės) 10 val. ir Baltijos gimnazi-
jos / 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 stadi-
one (Tilžės g. 39) 19 val.  

Laikantis rekomendacijų bus ribojamas mankštose daly-
vaujančių asmenų skaičius. Registracija vyks https://www.

sveikatosbiuras.lt/lt/veiklos/. Užsiregistruokite, gaukite pa-
tvirtinimą, atvykite ir dalyvaukite. Kilus papildomiems klausi-
mams, kreipkitės mob. tel. 8 650 136 36. 

Mankštos nevyks tik esant netinkamoms oro sąlygoms. 
Kilus klausimams, kreipkitės skelbime nurodytais kontaktais. 

Norite nusiraminti, 
bet nepavyksta?

Išbandykite šį pratimą.

Sudėkite delnus kartu ir tarsi dubenėlį 
pridėkite prie veido uždengdami 

šnerves ir burną. Lėtai kvėpuokite. 
Įkvėpkite per 4 sekundes, trumpa 
pauzė, iškvėpkite per 6 sekundes  

ir vėl trumpa pauzė. Taip  
kvėpuokite bent 4–6 min. 
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is 10 val. 
Jono kalnelio pašonėje 
(atvykti iš Bangų g. pusės)

19 val. 
Baltijos gimnazijos / Martyno Mažvydo 
progimnazijos stadione (Baltijos pr. 53)
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is 10 val. 

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

19 val. 
Sendvario progimnazijos stadione 
(Tilžės g. 39) 

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/naujienos/birzelio-menesio-nemokamu-veiklu-kalendorius-21232.html
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/veiklos/
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/veiklos/


MUS RASITE

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 19 71

El. p. info@sveikatosbiuras.lt

DARBO LAIKAS

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

Pietūs 12.00–12.45 val.

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ

Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite  
info@sveikatosbiuras.lt

www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

mailto:info%40sveikatosbiuras.lt?subject=
mailto:info%40sveikatosbiuras.lt?subject=
https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ

