
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 M. BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos data 

Veiklos tipas 

(konferencija, 

seminaras, akcija, 

paskaita ar kt.) ir 

pavadinimas 

Veiklos vieta Tikslinė grupė Trumpas renginio aprašymas 
Atsakingas 

asmuo 

Visuomenės sveikatos stiprinimas 

1. 
Pirmadienį-šeštadienį 

nuo 8 val. iki 10 val. 

Darbas mobiliame 

COVID-19 punkte  

VšĮ Jurbarko r. PSPC  

automobilių stovėjimo 

aikštelė, adresu 

Vydūno g. 56D, 

Jurbarkas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Bendradarbiaujant su NVSC ir 

PSPC (vykdant sustiprintą 

užkrečiamųjų ligų epidemiologinę 

priežiūrą) vyksta darbas mobiliajam 

Covid-19 punkte 

Jurbarko r. sav. 

VSB specialistės 

2. 

Pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais nuo 8 

val. iki 17 val. 

Priklausomybės 

konsultavimo paslaugų 

rizikingai ir žalingai 

alkoholį vartojantiems 

asmenims teikimas 

Jurbarko r. sav. VSB, 

adresu Lauko g. 17A 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Priemonė, kuria siekiama padėti 

alkoholį vartojantiems asmenims 

mažinti vartojimą ar visai atsisakyti 

alkoholio, mažinti alkoholio 

vartojimo keliamą žalą asmeniui ir 

visuomenei.  

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

3. 

Pirmadieniais-

penktadieniais nuo 8 

val. iki 17 val. 

Psichologinės gerovės 

ir psichikos sveikatos 

stiprinimo paslaugų 

teikimas 

Jurbarko r. sav. VSB, 

adresu Lauko g. 17A 

(nuotolinio susisiekimo 

priemonėmis) 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Priemonė, kuria siekiama stiprinti 

gyventojų psichinę sveikatą 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

4. 2021 m. balandžio 2 d.  

Online paskaita: 

„Autizmas: mezgame 

pokalbius“ ir 

konkursas, skirtas šiai 

dienai paminėti 

Jurbarko r. sav. VSB 

internetinis puslapis: 

www.jurbarkovsb.lt ir 

socialinio tinklapio 

Facebook paskyra 

 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Šios dienos tikslas – didinti 

visuomenės informuotumą apie 

autizmo spektro raidos sutrikimus, 

atkreipti atsakingų institucijų 

dėmesį į kylančias problemas 

šeimoms, auginančioms autizmo 

spektro sutrikimų turinčius vaikus, 

ugdyti visuomenės supratimą bei 

toleranciją kitokiems vaikams ir 

juos auginantiems tėvams. 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

5. 
2021 m. balandžio 11 

d.  

Balandžio 11-oji – 

Pasaulinė sergančiųjų 

Parkinsono liga diena.  

Jurbarko r. sav. VSB 

internetinis puslapis: 

www.jurbarkovsb.lt ir 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Šios dienos tikslas – didinti 

visuomenės informuotumą apie ligą 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 



Informacinis straipsnis 

„Kokie pirmieji ligos 

simptomai ir kur 

kreiptis pagalbos?“  

 

socialinio tinklapio 

Facebook paskyra 

 

bei suteikti informaciją apie ligos 

simptomus. 

6. 
2021 m. balandžio 18 

d.  

Balandžio 18 d. – 

Europos pacientų teisių 

diena. 

Informacinis straipsnis 

„10 pagrindinių ES 

pacientų teisių“ 
 

Jurbarko r. sav. VSB 

internetinis puslapis: 

www.jurbarkovsb.lt ir 

socialinio tinklapio 

Facebook paskyra 

 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Europos pacientų teisių dienos 

minėjimo tikslas yra siekti, kad 

piliečiai, kuo geriau išmanytų 

pacientų teises ES šalyse narėse ir 

aktyviai naudotųsi suteiktomis 

galimybėmis. 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

7. 

2021 m. balandžio 19 

d., 22 d., 26 d. ir 29 d., 

1730 val. 

Linijinių šokių 

užsiėmimai 

Jurbarko krašto 

muziejaus filialo V. 

Grybo memorialinio 

muziejaus kiemelyje, 

adresu Vydūno g. 15, 

Jurbarkas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Psichikos sveikatos stiprinimas: 

Linijiniai šokiai- tai puiki 

atsipalaidavimo, sveikatingumo ir 

saviraiškos priemonė. Jurbarko 

rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro organizuojamų 

nemokamų linijinių šokių 

užsiėmimai yra skirti kiekvienam 

žmogui, nepriklausomai nuo lyties, 

ūgio, svorio ar gebėjimų 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

8. 

2021 m. balandžio 19 

d., 21 d., 26 d. ir 28 d., 

1800 val. 

Latino šokių 

užsiėmimai 

Jurbarko Vytauto 

Didžiojo progimnazijos 

stadionas, adresu 

Vytauto Didžiojo 

progimnazija 53A, 

Jurbarkas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Psichikos sveikatos stiprinimas: 

šokis – sveikatai naudingas 

užsiėmimas, menas ir nuostabus 

socialinis reiškinys. Tai ne tik gražių 

judesių derinys, kurį malonu stebėti, 

bet suteikia mūsų kūnui ir sielai 

progą atsiskleisti, atsipalaiduoti ir 

bendrauti kūno kalba. Širdis, vidaus 

organai, raumenys ir psichologiniai 

procesai – veikia ritmingai. Šokiai 

gerina savijautą, padeda išlaikyti 

grakščią figūrą ir daugelio žmonių 

teigimu, padeda gydyti įvairius 

negalavimus 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 



 

2021 m. balandžio 19 

d., 21 d., 26 d. ir 28 d., 

1800 val. 

Sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo užsiėmimai 

„Minu ir mankštinuosi“ 

Aikštelė prie Jurbarko 

Nemuno 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

tikslas -  stiprinti funkcinį 

organizmo pajėgumą sveikatai 

nesukeldamas pavojaus ar žalos bei 

formuoti savarankiškus 

sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

gebėjimus ir įgūdžius 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

9. 

2021 m. balandžio 20 

d., 22 d., 27 d. ir 30 d., 

1800 val. 

Sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo užsiėmimai 

„Bėgimo treniruotės“ 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazija, adresu 

Kalninės g. 39, 

Jurbarkas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

tikslas -  stiprinti funkcinį 

organizmo pajėgumą sveikatai 

nesukeldamas pavojaus ar žalos bei 

formuoti savarankiškus 

sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

gebėjimus ir įgūdžius 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

10. 

2021 m. balandžio 20 

d., 22 d., 27 d. ir 30 d., 

1400 val. 

Sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo užsiėmimai 

„Mankšta su 

riedučiais“ 

Aikštelė prie Jurbarko 

Nemuno 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

tikslas -  stiprinti funkcinį 

organizmo pajėgumą sveikatai 

nesukeldamas pavojaus ar žalos bei 

formuoti savarankiškus 

sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

gebėjimus ir įgūdžius 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

11. 

2021 m. balandžio 20 

d., 22 d., 27 d. ir 30 d., 

1800 val. 

Sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo užsiėmimai 

„Šiaurietiško ėjimo 

užsiėmimai“ 

Jubarko A. Giedraičio-

Giedriaus gimnazija, 

adresu Vydūno g. 15, 

Jurbarkas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

tikslas -  stiprinti funkcinį 

organizmo pajėgumą sveikatai 

nesukeldamas pavojaus ar žalos bei 

formuoti savarankiškus 

sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

gebėjimus ir įgūdžius 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

12. 
2021 m. balandžio 21 

d., 1000 val. ir 1130 val. 

Sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo užsiėmimai 

„Mankšta ant 

BELLICON batutų“  

Jubarko A. Giedraičio-

Giedriaus gimnazija, 

adresu Vydūno g. 15, 

Jurbarkas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

tikslas -  stiprinti funkcinį 

organizmo pajėgumą sveikatai 

nesukeldamas pavojaus ar žalos bei 

formuoti savarankiškus 

sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

gebėjimus ir įgūdžius 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 



13. 
2021 m. balandžio 21 

d., 1200 val. ir 1800 val. 

Sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo užsiėmimai 

„Sveikatingumo 

mankšta 

kineziterapinių pratimų 

pagrindu“ 

Jurbarko krašto 

muziejaus filialo V. 

Grybo memorialinio 

muziejaus kiemelyje, 

adresu Vydūno g. 15, 

Jurbarkas 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

tikslas -  stiprinti funkcinį 

organizmo pajėgumą sveikatai 

nesukeldamas pavojaus ar žalos bei 

formuoti savarankiškus 

sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

gebėjimus ir įgūdžius 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

14. 
2021 m. balandžio 28 

d. 

Informacinis straipsnis 

„Tarptautinė triukšmo 

supratimo diena“ 

Jurbarko r. sav. VSB 

internetinis puslapis: 

www.jurbarkovsb.lt ir 

socialinio tinklapio 

Facebook paskyra 

 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Dienos minėjimo tikslas - atkreipti 

visuomenės dėmesį į triukšmo 

daromą įtaką žmogaus sveikatai ir 

susimąstyti, kaip kiekvienas iš mūsų 

galėtų prisidėti prie tylesnės 

aplinkos kūrimo. 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

15. 
2021 m. balandžio 28 

d. 

Kvietimas Jurbarko 

įmonėms registruotis į 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro organizuojamus 

nemokamus psichikos 

sveikatos kompetencijų 

didinimo įmonių 

darbuotojams 

mokymus 

Jurbarko rajono 

savivaldybė 

Jurbarko r. sav. 

įmonių / įstaigų 

darbuotojai 

Šios dienos minėjimo tikslas – 

atkreipti dėmesį į sveikatos 

stiprinimo darbo vietose svarbą. 

Sveikatos stiprinimas darbo vietose 

kuria saugią ir sveiką darbo aplinką, 

padeda gerinti darbuotojų sveikatos 

elgseną, didina pasitenkinimą darbu, 

mažina patiriamo streso poveikį bei 

su darbu susijusių, profesinių ligų, 

nelaimingų atsitikimų tikimybę.  

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

16. 
2021 m. balandžio 29 

d. 

Pranešimas 

bendruomenėms 

„Minima Tarptautinė 

imunologijos diena: 

kas yra mūsų 

vakcinacijos herojai?“ 

Jurbarko r. sav. VSB 

internetinis puslapis: 

www.jurbarkovsb.lt ir 

socialinio tinklapio 

Facebook paskyra 

 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Šios dienos minėjimo tikslas –  

priminti, kad mažiau nei prieš 100 

metų infekcijos buvo pagrindinė 

mirties priežastis, o šiandien 

sukurtos vakcinos leidžia efektyviai 

sumažinti šių susirgimų ir jų sukeltų 

komplikacijų riziką.  

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas 

17. 
2021 m. balandžio 

mėn. 

Plakatas  „Kodėl reikia 

būti fiziškai 

aktyviems?“ 

Jurbarko r. ugdymo 

įstaigos 

 

Jurbarko r. vaikai 

ir jaunimas 

Šiame leidinyje atsispindi fizinio 

aktyvumo nauda. Tikslas - ugdyti 

vaikų poreikį būti fiziškai 

aktyviems. 

Živilė Gvildienė 



18. 
2021 m. balandžio 

mėn. 

Paskaita – praktinis 

užsiėmimas „Sveiki 

dantukai – graži 

šypsena“ 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ 

mokykla 

 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikai 

Užsiėmimo tikslas- formuoti 

tinkamus dantų higienos priežiūros 

įgūdžius ir įpročius. 

Živilė Gvildienė 

 

19. 
2021 m.  

balandžio 28 d. 

Akcija skirta 

Tarptautinei triukšmo 

suvokimo dienai 

paminėti 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ 

mokykla 

Jurbarko 

„Ąžuoliuko“ 

mokyklos 

bendruomenė 

Minint šią dieną siekiama atkreipti 

visuomenės dėmesį į visiems 

aktualią triukšmo problemą ir 

skatinti tylesnių namų, tylesnių 

ugdymo įstaigų bei tylesnės 

aplinkos sukūrimą. 

Živilė Gvildienė 

20. 
2021 m. balandžio 

mėn. 

Paskaita „Tai skanus 

vandenėlis“ 

 

 

Jurbarkų darželis 

mokykla 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikai 

Paskaitos metu vaikai sužinos apie 

vandens svarbą. 

Jolanta 

Bataitienė 

21. 
2021 m. balandžio 

mėn. 

Paskaita „Balandis 

švaros mėnuo“ 

Jurbarkų darželis 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 
Paskaita apie aplinkos švarą. 

Jolanta 

Bataitienė 

22. 
2021 m. balandžio 

mėn. 

Paskaita „Tai skanus 

vandenėlis“ 

 

Šimkaičių Jono 

Žemaičio pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Paskaitos metu vaikai sužinos apie 

vandens svarbą. 

Jolanta 

Bataitienė 

23. 
2021 m. balandžio 

mėn. 

Paskaita „Balandis 

švaros mėnuo“ 

Šimkaičių Jono 

Žemaičio pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 
Paskaita apie aplinkos švarą. 

Jolanta 

Bataitienė 

24. 
2021 m. balandžio 

mėn. 

Paskaita „Tai skanus 

vandenėlis“ 

 

 

Lopšelis darželis 

„Nykštukas“ 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikai 

Paskaitos metu vaikai sužinos apie 

vandens svarbą. 

Jolanta 

Bataitienė 

25. 
2021 m. balandžio 

mėn. 

Pasaulinė gyvybės 

diena - ,,Saugokime 

savo gyvybę“ 

Eržvilko mokykla 
Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Renginys apie savo ir draugo 

sveikatos saugojimą. 

Danutė 

Barčauskienė 

26. 
2021 m. balandžio 

mėn. 

„Pasaulinė triukšmo 

suvokimo diena“ 
Eržvilko mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Renginys skirtas Tarptautinei 

triukšmo suvokimo dienai paminėti. 

Danutė 

Barčauskienė 

27. 
2021 m. balandžio 

mėn. 

Tarptautinė 

imunologijos diena - 

,,Ar tikėti skiepais?“ 

Eržvilko PSPC 

Jurbarko r. sav. 

Eržvilko sen. 

gyventojai 

Informacijos teikimas tėvams apie 

skiepų naudą. 

Danutė 

Barčauskienė 



28. 
2021 m. balandžio 

mėn. 

Pokalbis „Lytinis 

brendimas“ 

Klausučių Stasio 

Santvaro pagrindinė 

mokykla 

 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

Paskaita apie paauglystę, organizmo 

pokyčius šiuo laikotarpiu, asmens 

higieną. Diskusija apie išorinį ir 

vidinį  grožį. 

Vilija 

Veverskienė 

29. 
2021 m.  

balandžio mėn. 

Tarptautinei triukšmo 

suvokimo dienai 

paminėti informacinių 

lankstinukų apie 

triukšmo žalą ir 

leidžiamus triukšmo 

lygius 

platinimas mokykloje. 

Klausučių Stasio 

Santvaro pagrindinė 

mokykla 

 

Klausučių Stasio 

Santvaro 

pagrindinė 

mokyklos 

bendruomenė 

 

Leidinys skirtas Tarptautinei kovos 

su triukšmu dienai paminėti, kuriuo 

siekiama atkreipti dėmesį į triukšmo 

problemą. 

Vilija 

Veverskienė 

30. 
2021 m.  

balandžio mėn. 

Pasaulinei sveikatos 

dienai paminėti 

,,Sveiko maisto stendo 

rengimas‘‘ 

Klausučių Stasio 

Santvaro pagrindinė 

mokykla 

 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

Mokyklinio amžiaus vaikai ruoš 

sveiko maisto stendą. 

Vilija 

Veverskienė 

31. 
2021 m.  

balandžio mėn. 

Pokalbis „Lytinis 

brendimas“ 

Jurbarko r. Veliuonos 

Antano ir Jono Juškų 

gimnazija 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

Paskaita apie paauglystę, organizmo 

pokyčius šiuo laikotarpiu, asmens 

higieną. Diskusija apie išorinį ir 

vidinį  grožį. 

Vilija 

Veverskienė 

32. 
2021 m.  

balandžio mėn. 

Tarptautinei triukšmo 

suvokimo dienai 

paminėti informacinių 

lankstinukų apie 

triukšmo žalą ir 

leidžiamus triukšmo 

lygius 

platinimas mokykloje. 

Jurbarko r. Veliuonos 

Antano ir Jono Juškų 

gimnazija 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

Leidinys skirtas Tarptautinei kovos 

su triukšmu dienai paminėti, kuriuo 

siekiama atkreipti dėmesį į triukšmo 

problemą. 

Vilija 

Veverskienė 

33. 
2021 m.  

balandžio mėn. 

Pasaulinei sveikatos 

dienai paminėti 

,,Sveiko maisto stendo 

rengimas‘‘ 

Jurbarko r. Veliuonos 

Antano ir Jono Juškų 

gimnazija 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

Mokyklinio amžiaus vaikai ruoš 

sveiko maisto stendą. 

Vilija 

Veverskienė 

34. 
2021 m.  

balandžio mėn. 

Pokalbis „Lytinis 

brendimas“ 

Seredžiaus Stasio 

Šimkaus mokykla- 

daugiafunkcinis centras 

 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

Paskaita apie paauglystę, organizmo 

pokyčius šiuo laikotarpiu, asmens 

higieną. Diskusija apie išorinį ir 

vidinį  grožį. 

Vilija 

Veverskienė 



35. 
2021 m.  

balandžio mėn. 

Tarptautinei triukšmo 

suvokimo dienai 

paminėti informacinių 

lankstinukų apie 

triukšmo žalą ir 

leidžiamus triukšmo 

lygius 

platinimas mokykloje 

Seredžiaus Stasio 

Šimkaus mokykla- 

daugiafunkcinis centras 

 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

Leidinys skirtas Tarptautinei kovos 

su triukšmu dienai paminėti, kuriuo 

siekiama atkreipti dėmesį į triukšmo 

problemą. 

Vilija 

Veverskienė 

36. 
2021 m.  

balandžio mėn. 

Pasaulinei sveikatos 

dienai paminėti 

,,Sveiko maisto stendo 

rengimas‘‘ 

Seredžiaus Stasio 

Šimkaus mokykla- 

daugiafunkcinis centras 

 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

 

Mokyklinio amžiaus vaikai ruoš 

sveiko maisto stendą. 

Vilija 

Veverskienė 

37. 
2021 m. balandžio 12 

d. 

Lankstinukas 

,,Pasaulinė Autizmo 

diena“ 

A. Giedraičio - 

Giedriaus 

gimnazija 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Šios dienos tikslas – didinti 

visuomenės informuotumą apie 

autizmo spektro raidos sutrikimus, 

ugdyti visuomenės supratimą bei 

toleranciją kitokiems vaikams ir 

juos auginantiems tėvams. 

Danutė 

Kriščiūnienė 

38. 
2021 m. balandžio 21 

d. 

Pranešimas - ,,Lietaus 

vaikai“ 

susipažinkime su 

autizmu, tai liga ar ne? 

A. Giedraičio-

Giedriaus 

gimnazija 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Pamokos tikslas didinti 

informuotumą apie autizmo spektro 

raidos sutrikimus, ugdyti supratimą 

bei toleranciją kitokiems vaikams ir 

juos auginantiems tėvams. 

Danutė 

Kriščiūnienė 

39. 
2021 m. balandžio 23 

d. 

Paskaita- aktyvus 

mokymas ,,Kaip 

triukšmas kenkia 

sveikatai?“ 

A. Giedraičio-

Giedriaus 

gimnazija 

 

Mokiniai sužinos apie triukšmo 

tiesioginį ir netiesioginį poveikį 

sveikatai. 

Danutė 

Kriščiūnienė 

40. 
2021 m. Balandžio 19 

d. 

Stendas - ,,Saugokime 

gamtą“ 

Smalininkų Lidijos 

Meškaitytės pagrindinė 

mokykla 

Mokyklos 

bendruomenė 
Stendas apie gamtos saugojimą. 

Danutė 

Kriščiūnienė 

41. 
2021 m. balandžio 20 

d. 

Paskaita – aktyvus 

mokymas „Aš 

rūšiuoju“ 

Smalininkų Lidijos 

Meškaitytės pagrindinė 

mokykla  

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Paskaitos metu vaikai sužinos kodėl 

atliekas reikia rūšiuoti ir kaip tai 

reikia teisingai daryti. 

Danutė 

Kriščiūnienė 

42. 
2021 m. balandžio 27 

d. 

Paskaita - aktyvus 

mokymas ,,Kaip 

triukšmas kenkia 

sveikatai?“ 

Smalininkų Lidijos 

Meškaitytės pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Mokiniai mokinsis apie triukšmo 

tiesioginį ir netiesioginį poveikį 

sveikatai. 

Danutė 

Kriščiūnienė 



43. 
2021 m. balandžio 27 

d. 

Paskaitėlė aktyvus 

mokymas ,,Mano geri 

darbeliai“ 

Smalininkų Lidijos 

Meškaitytės pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 
Paskaita apie draugiškumą. 

Danutė 

Kriščiūnienė 

44. 
2021 m. balandžio 13-

16 d.  

Integruotos  pamokos 

„Sveiki dantukai – 

laimingi dantukai“  

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazija 

 

1 klasių mokiniai 
Integruota pamoka  skirta stiprinti 

vaikų dantų priežiūros įgūdžius. 

R. Mineikienė, 

A. Žižienė, 

J. Masaitytė, 

O. 

Martinkevičienė, 

A. 

Kriščiokaitienė, 

45. 
2021 m. balandžio 23 

d. 

Integruota pamoka 

„Mokinio dienos 

rėžimas“ 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazija 

 

5 klasių mokiniai 
Pamoka apie mokinio dienos rėžimo 

laikymąsi ir jo reikšmę. 

R. Mineikienė, 

I. Kapilovienė. 

 

46. 

2021 m. balandžio 14 

d. 

 

Integruota pamoka 

„Žalingų įpročių 

pinklės“ 

 

Jurbarko rajono 

Viešvilės pagrindinė 

mokykla 

5 klasės mokiniai 

Integruota pamoka apie rūkymo ir 

alkoholio vartojimo žalą, psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

pasekmes ir pan. 

R. Mineikienė, 

V. Jakaitytė 

47. 
2021 m. balandžio 21 

d. 

Integruota pamoka 

„Sveikos šypsenos 

pažadas“ 

 

Jurbarko rajono 

Viešvilės pagrindinė 

mokykla 

5 klasės mokiniai 
Integruota pamoka  skirta stiprinti 

vaikų dantų priežiūros įgūdžius. 

R. Mineikienė, 

V. Jakaitytė 

48. 
2021 m. 

Balandžio 14 d. 

Pasaulinė sveikatos 

diena. „Judėjimas 

sveikata“. Aktyvi 

pertrauka 

Skirsnemunės J. 

Baltrušaičio pagrindinė 

mokykla 

Nuotolinis darbas 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Pertraukų metu pradinių klasių 

mokiniai atliks fizinio aktyvumo 

pratimus pagal pačių 

sugalvoto žodžio raides. Kiekviena 

raidė turės atitinkamą pratimą. 

Edita Teiberytė 

 

49. 
2021 m. 

Balandžio 14 d. 

Sveikatiados projektas 

„Šokio virusas“ 

Skirsnemunės J. 

Baltrušaičio pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Pradinių klasių mokiniai kurs šokį-

virusą “Sveikatiados” projekto 

konkursui. 

Edita Teiberytė 

 

50. 
2021 m. 

Balandžio 27 d. 

„Tarptautinė triukšmo 

suvokimo diena“  

Skirsnemunės J. 

Baltrušaičio pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Klasės valandėlių metu mokiniai 

sužinos apie galimus aplinkos 

triukšmo šaltinius, 

jų poveikį sveikatai. Matuos 

triukšmo lygį klasėje pamokos metu, 

ir koridoriuje pertraukos metu. 

Stendas. 

Edita Teiberytė 

 



51. 
2021 m. 

Balandžio 26 d. 
„Imunizacijos savaitė“ 

Skirsnemunės J. 

Baltrušaičio pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 
Kryžiažodis apie skiepus. 

Edita Teiberytė 

 

52. 
2021 m. 

balandžio 13 d. 

Pasaulinė sveikatos 

diena. „Judėjimas 

sveikata“. Aktyvi 

pertrauka 

Jurbarko Vytauto 

Didžiojo pagrindinė 

mokykla  

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Pertraukų metu pradinių klasių 

mokiniai atliks fizinio aktyvumo 

pratimus pagal pačių 

sugalvoto žodžio raides. Kiekviena 

raidė turės atitinkamą pratimą. 

Edita Teiberytė 

 

53. 
2021 m. 

balandžio 13-23 d. 

Informacinė paskaita 

„Berniukų ir mergaičių 

lytinė branda“ 

Jurbarko Vytauto 

Didžiojo pagrindinė 

mokykla  

 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Mokiniai per ClassRoom ir Zoom 

nuotolinio mokymo programas 

žiūrės 

edukacinį filmuką apie lytinį 

brendimą, prisimins asmens 

higienos bei sveikos gyvensenos 

svarbą šiuo 

gyvenimo tarpsniu. 

Edita Teiberytė 

 

54. 
2021 m. 

balandžio 27 d. 

„Tarptautinė triukšmo 

suvokimo diena“  

Jurbarko Vytauto 

Didžiojo pagrindinė 

mokykla  

 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Klasės valandėlių metu mokiniai 

sužinos apie galimus aplinkos 

triukšmo šaltinius, 

jų poveikį sveikatai. Matuos 

triukšmo lygį klasėje pamokos metu, 

ir koridoriuje pertraukos metu. 

Stendas. 

Edita Teiberytė 

 

55. 
2021 m. 

balandžio 29 d. 
„Imunizacijos savaitė“ 

Jurbarko Vytauto 

Didžiojo pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 
Kryžiažodis apie skiepus 

Edita Teiberytė 

 

56. 
2021 m.  

Balandžio mėn. 

Diskusija "Smurtas 

artimoje aplinkoje"  

Smalininkų 

technologijų ir verslo 

mokykla 

Specialiojo 

ugdymo skyriaus 

mokiniai 

Mokiniai stebės filmus apie smurtą 

ir jo formas. Vyks diskusija  emocijų 

bei streso įveikimo temomis. 

Gitana Šulcienė 

 


