
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, 

atliekančios sveikatos priežiūrą ugdymo 

įstaigose: 

 
Danutė Kriščiūnienė: 

Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija; 

Smalininkų L. Meškaitytės pgr. m-kla; 

Jurbarko r. Smalininkų TVM; 

Jurbarkų darželis-mokykla (Rotulių skyrius) 

 

Ramutė Mineikienė: 

Jurbarko Naujamiesčio pgr. m-kla; 

Skirsnemunės J. Baltrušaičio pgr. m-kla; 

Viešvilės pgr. m-kla. 

 

Vilija Veverskienė: 

Jurbarko Vytauto Didžiojo pgr. m-kla; 

Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazija; 

Raudonės pagrindinė mokykla. 

 

Danutė Barčauskienė: 

Eržvilko gimnazija (Varlaukio skyrius). 

 

Jolanta Bataitienė: 

Šimkaičių J. Žemaičio pgr. m-kla; 

Vadžgirio pgr. m-kla. 

 

Gitana Šulcienė: 

Seredžiaus S. Šimkaus mokykla-daugiafunkcis 

centras; 

Klausučių S. Santvaro pgr. m-kla; 

Juodaičių pgr. m-kla. 

 

Živilė Gvildienė: 

Jurbarko Ąžuoliuko mokykla. 

 

Roberta Armanavičiūtė: 

Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ 

 

Daugiau informacijos 

apie mus rasite: 

 

Internetinėje svetainėje: 

 www.jurbarkovsb.lt 

 

Socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje: 

https://www.facebook.com/www.jurbarkovsb.lt 

 

Taip pat informacijos sveikatinimo 

klausimais Jums suteiks Jurbarko r. sav. 

visuomenės sveikatos biuro specialistai: 

 

Telefonu: (8 447) 51 661 

Elektroniniu paštu: info@jurbarkovsb.lt 

 

 

 

 

 

Leidinį išleido: 

 
 

Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas 

tel. (8 447) 51 661 

el.p. info@jurbarkovsb.lt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.jurbarkovsb.lt/
https://www.facebook.com/www.jurbarkovsb.lt/


 

 

 

 

 Su kiekvieno ugdytinio tėvais aptaria vaiko 

sveikatos stiprinimo ir saugos poreikius; 

 Pasakoja apie sveikatos išsaugojimo ir 

stiprinimo būdus, konsultuoja vaikus, tėvus ir 

pedagogus; 

 Analizuoja ir vertina sveikatai įtaką darančius 

veiksnius ir teikia pasiūlymus, kaip kurti 

sveikatą stiprinančią aplinką; 

 Rūpinasi vaikų sveikatos žiniomis, teisingų 

įgūdžių ugdymu; 

 Tikrina vaikų asmens higieną; 

 Konsultuoja maitinimo paslaugas teikiančių 

įmonių darbuotojus sveikos mitybos ir maisto 

saugos klausimais; 

 Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos 

teikimą; 

 Renka, kaupia, analizuoja duomenis apie vaikų 

sveikatos būklę, pataria, kaip laikytis gydytojų 

rekomendacijų ugdymo įstaigoje;  

 Inicijuoja ir organizuoja įvairius sveikatos 

renginius; 

 Planuoja užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo 

profilaktikos priemones. 

Jurbarko rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro struktūra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visuomenės sveikatos stiprinimui - 

sveikatos mokymui, informacijos apie 

sveiką gyvenseną skleidimui, sveikos 

gyvensenos propagavimui, formavimui ir 

nuo elgsenos priklausomų visuomenės 

sveikatos rizikos veiksnių mažinimui. 

 

 

 

 

 

 

 Vykdo visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistų, dirbančių 

Jurbarko rajono mokyklinio ugdymo 

įstaigose, veiklos organizavimą ir 

koordinavimą, kitų vaikų ir jaunimo 

sveikatinimo priemonių 

įgyvendinimą. 

 

 

 

 

 

 Analizuoja visuomenės sveikatos stebėseną: 

tikslingai organizuoja ir sistemingai atlieka 

visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių 

visuomenės sveikatos rizikos veiksnių 

duomenų rinkimą, kaupimą, apdorojimą, 

saugojimą, analizę ir vertinimą, o surinktą 

išsamią informaciją apie gyventojų 

sveikatos būklę ir ją lemiančių rizikos 

veiksnių, nustatomos visuomenės sveikatos 

problemos. 
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