
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 M. KOVO 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 

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. 

Pirmadienį ir 

ketvirtadienį 

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. 

Pirmadienį-

penktadienį 

nuo 8 val. iki 

17 val. 

Psichologinės gerovės ir 

psichikos sveikatos stiprinimo 

paslaugų teikimas 

Jurbarko r. sav. VSB, 

adresu Lauko g. 17A (jei 

individualūs 

užsiėmimai) arba Zoom 

platforma (jei grupiniai 

užsiėmimai) 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Priemonė, kuria siekiama stiprinti 

gyventojų psichinę sveikatą 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

4. 

 

 

2021 m. 

kovo 18 d., 

23 d. ir 14 d., 

18 val.  

Paskaita vaikų tėvams: 

„Pagrindinės vaikų dantų ligų 

atsiradimo priežastys – prasta 

burnos higiena ir odontologinės 

priežiūros stoka“ 

Zoom platforma 
Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Asmens burnos higiena, burnos ligų 

profilaktika yra ekonomiškai 

efektyviausia investicija į burnos 

sveikatą. Nors daugelio burnos 

sveikatos problemų galima išvengti, 

ypač dantų ėduonies, burnos 

sveikatos problemos yra paplitusios 

ir vis dar plinta, ypač tarp vaikų, 

todėl svarbu šviesti vaikų tėvus. 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 

7. 

2021 m. 

kovo 19 d., 

18 val. 

Online paskaita „Dauno 

sindromas: skirtingų kojinių 

istorija” 

Zoom platforma 
Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Kiek daug problemų galėtų 

sumažėti, jei mus supančių žmonių 

ligos, raidos sutrikimai ar sunkumai 

būtų suprantamesni, išsamiau 

pažįstami. Paskaitoje paprastai ir 

Roberta 

Armanavičiūtė-

Snieganienė 



aiškiai sužinosi svarbiausią bei 

aktualiausią informaciją apie Dauno 

sindromą. 

8. 
2021 m. 

kovo mėn. 

Informacinis leidinys apie tai kas 

yra patyčios: „Pasipriešinkime 

patyčioms“  

Jurbarko r. ugdymo 

įstaigos 

Jurbarko r. sav. VSB 

internetinis puslapis: 

www.jurbarkovsb.lt  

Jurbarko r. 

vaikai ir 

jaunimas 

Informacinis leidinys skirtas 

mažinti egzistuojančią patyčių 

problemą. 

Živilė 

Gvildienė 

9. 
2021 m. 

kovo 12 d.  

Informacinis straipsnis: „Lytiškai 

plintančios infekcijos“ 

Jurbarko r. sav. VSB 

internetinis puslapis: 

www.jurbarkovsb.lt 

Jurbarko r. sav. 

gyventojai 

Visuomenės informavimas apie 

lytiškai plintančias infekcijas. 

Živilė 

Gvildienė 

10. 
2021 m. 

kovo 17 d. 
Veikla „Mano jausmai – svarbu“ 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ 

mokykla 

 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai 

Veikla – praktinės užduotys 

bendradarbiaujant su pedagogais,  

kuriomis siekiama kuo 

ankstesniame amžiuje vaikus 

pažindinti su emocijomis ir 

jausmais, padėti juos atpažinti ir 

įvardinti.  

Živilė 

Gvildienė 

Grupės 

auklėtoja 

Lijana 

Mockevičienė 

11. 
2021 m.  

kovo mėn. 
Veikla „Aš esu draugiškas“  

Jurbarko „Ąžuoliuko“ 

mokykla (el. erdvė) 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikai 

Užduotis skirta skatinti 

draugiškumą, draugišką 

bendravimą, toleranciją kito 

žmogaus atžvilgiu. 

Živilė 

Gvildienė 

12. 
2021 m.  

kovo 17 d.. 
Plakatas „Tausokime vandenį“ 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ 

mokykla (el. erdvė) 

Jurbarko 

„Ąžuoliuko“ 

mokyklos  

bendruomenė 

Kovo mėn. minima tiek vandens 

tiek žemės diena. Plakate 

pateikiama informacija su 

iliustracijomis apie tai, kaip galima 

taupyti vandenį, nes gėlo vandens 

ištekliai pasaulyje ir Lietuvoje 

senka. 

Živilė 

Gvildienė 

13. 
2021 m. 

kovo mėn. 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 

sveikatos rodiklių analizė 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ 

mokykla (el. erdvė) 

Jurbarko 

„Ąžuoliuko“ 

mokyklos  

bendruomenė 

Trumpa bendro pobūdžio sveikatos 

būklės ir tam tikrų rizikos veiksnių 

situacijos apžvalga. 

Indentifikavimas svarbiausių 

prioritetų susijusių su vaikų 

sveikatos būklės gerinimu. 

Živilė 

Gvildienė 

http://www.jurbarkovsb.lt/


14. 
2021 m. 

kovo 5 d. 

Paskaita: „Vanduo – gyvybės 

šaltinis“ 

Šimkaičių Jono 

Žemaičio pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Paskaitos metu vaikai sužinos apie 

vandens svarbą. 

Jolanta 

Bataitienė 

15. 
2021 m. 

kovo 8 d. 

Paskaita, diskusija, patyčių 

prevencija: „Neskaudink savo 

draugo“  

Šimkaičių Jono 

Žemaičio pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Kovo mėn. tai mėnesis be patyčių. 

Paskaita skirta patyčių prevencijai, 

jos metu bus kalbama apie 

bendravimą be smurto ir patyčių. 

Jolanta 

Bataitienė 

16. 
2021 m. 

kovo 15 d. 

Paskaita: „Vanduo – gyvybės 

šaltinis“ 

Šimkaičių Jono 

Žemaičio pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Paskaitos metu vaikai sužinos apie 

vandens svarbą. 

Jolanta 

Bataitienė 

17. 
2021 m. 

kovo 25 d. 

Paskaita, diskusija, patyčių 

prevencija: „Gerbk save ir kitus“ 

Jurbarkų darželis 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Kovo mėn. tai mėnesis be patyčių. 

Paskaita skirta patyčių prevencijai, 

jos metu bus kalbama apie 

bendravimą be smurto ir patyčių 

Jolanta 

Bataitienė 

18. 
2021 m. 

kovo mėn. 
,,Mėnuo be patyčių ir smurto“ Eržvilko mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Pasidalinimas per TAMO dienyną 

paruošta medžiaga apie bendravimą 

be smurto ir patyčių. 

Danutė 

Barčauskienė 

19. 
2021 m. 

kovo 22 d. 

Plakatas  ,,Pasaulinė vandens 

diena“ 
Eržvilko mokykla 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai 

Vaikai paruoš plakatą Pasaulinės 

vandens dienos proga.  

Danutė 

Barčauskienė 

20. 
2021 m. 

kovo mėn. 

Aktyviai dalyvauti Eržvilko 

PSPC pacientų vakcinacijoje nuo 

COVID-19 

Eržvilko PSPC 

Jurbarko r. sav. 

Eržvilko sen. 

gyventojai 

Vykdoma užkrečiamųjų ligų 

profilaktika. 

Danutė 

Barčauskienė 

21. 
2021 m. 

kovo mėn. 

Plakatas: Pasaulinei tuberkuliozės 

dienai paminėti. 

Klausučių Stasio 

Santvaro pagrindinė 

mokykla 

 

Klausučių 

Stasio Santvaro 

pagrindinė 

mokyklos 

bendruomenė 

 

Pateikiama informacija apie 

tuberkuliozę, jos pavojingumą. 

Vilija 

Veverskienė 

22. 
2021 m. 

kovo mėn. 

Pasaulinei vandens dienai 

paminėti mokinių piešinių 

konkursas ,,Aš piešiu  vandenį“ 

Klausučių Stasio 

Santvaro pagrindinė 

mokykla 

 

1-4 klasių 

vaikai 

Konkursu siekiama pabrėžti 

vandens reikšmę. 

Vilija 

Veverskienė 

23. 
2021 m. 

kovo mėn. 

Plakatas: Pasaulinei tuberkuliozės 

dienai paminėti. 

Jurbarko r.Veliuonos 

Antano ir Jono Juškų 

gimnazija 

Veliuonos 

Antano ir Jono 

Juškų 

Pateikiama informacija apie 

tuberkuliozę, jos pavojingumą. 

Vilija 

Veverskienė 



gimnazijos 

bendruomenė 

24. 
2021 m. 

kovo mėn. 

Pasaulinei vandens dienai 

paminėti mokinių piešinių 

konkursas ,,Aš piešiu  vandenį“ 

Jurbarko r.Veliuonos 

Antano ir Jono Juškų 

gimnazija 

1-4 klasių 

vaikai 

Konkursu siekiama pabrėžti 

vandens reikšmę.  

Vilija 

Veverskienė 

25. 
2021 m. 

kovo mėn 

Plakatas: Pasaulinei tuberkuliozės 

dienai paminėti. 

Seredžiaus Stasio 

Šimkaus mokykla- 

daugiafunkcinis centras 

 

Veliuonos 

Antano ir Jono 

Juškų 

gimnazijos 

bendruomenė 

Pateikiama informacija apie 

tuberkuliozę, jos pavojingumą. 

Vilija 

Veverskienė 

26. 
2021 m. 

kovo mėn 

Pasaulinei vandens dienai 

paminėti mokinių piešinių 

konkursas ,,Aš piešiu  vandenį“ 

Seredžiaus Stasio 

Šimkaus mokykla- 

daugiafunkcinis centras 

 

1-4 klasių 

vaikai 

Konkursu siekiama pabrėžti 

vandens reikšmę.  

Vilija 

Veverskienė 

27. 
2021 m. 

kovo 9 d. 

Lankstinukas -  ,,Kovo 22-oji 

Pasaulinė vandens diena“ 

A. Giedraičio-

Giedriaus 

gimnazija 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Minint šią dieną siekiama 

mokiniams priminti apie vandens 

svarbą žmogaus organizmui. 

Danutė 

Kriščiūnienė 

28. 
2021 m. 

kovo 15 d. 
Plakatas: ,,Tuberkuliozė“ 

A.Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Minint šią dieną siekiama atkreipti 

dėmesį į TB problemą ir 

apsisaugojimo priemones šalyje ir 

pasaulyje. 

Danutė 

Kriščiūnienė 

29. 
2021 m. 

kovo 19 d. 

Pamoka apie vandenį ,,Vanduo 

žmogaus kūne“; užduotis 

gimnazistams ,,Kodėl mano 

organizmui svarbus vanduo?“ 

A.Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Pamokos tikslas priminti 

mokiniams apie vandens svarbą 

žmogaus organizmui ir paskatinti 

dažniau rinktis gerti vandenį. 

Danutė 

Kriščiūnienė 

30. 
2021 m. 

kovo 16 d. 

Lankstinukas - ,,Kovo 22-oji 

pasaulinė vandens diena“ (el. 

erdvė) 

Smalininkų Lidijos 

Meškaitytės pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Minint šią dieną siekiama 

mokiniams priminti apie vandens 

svarbą žmogaus organizmui. 

Danutė 

Kriščiūnienė 

31. 
2021 m. 

kovo 23 d. 

Informacija – ,,Nepamirškime ir 

Tuberkuliozės“ (el. erdvė) 

Smalininkų Lidijos 

Meškaitytės pagrindinė 

mokykla  

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Minint šią dieną siekiama atkreipti 

dėmesį į TB problemą ir 

apsisaugojimo priemones šalyje ir 

pasaulyje. 

Danutė 

Kriščiūnienė 

32. 
2021 m. 

kovo 22 d. 

Pamokėlė apie vandenį ,,Vanduo 

žmogaus kūne“; užduotėlė 

Smalininkų Lidijos 

Meškaitytės pagrindinė 

mokykla 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Pamokos tikslas priminti 

mokiniams apie vandens svarbą 

Danutė 

Kriščiūnienė 



mokiniams ,,Kodėl mano 

organizmui svarbus vanduo?“ 

žmogaus organizmui ir paskatinti 

dažniau rinktis gerti vandenį. 

33. 

2021 m. 

kovo 22 d. - 

kovo 23 d.  

Integruotos  pamokos „Vanduo - 

gyvybės šaltinis“  

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazija 

 

6-7 klasių 

vaikai 

Integruota pamoka apie vandens 

reikšmę žmogaus organizmui.  

 

R. Mineikienė, 

I. Kapilovienė 

34. 
2021 m. 

kovo mėn 

Vykdyti informacinių leidinių 

platinimą įvairiomis sveikatinimo 

temomis 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazija 

 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Platinami informaciniai leidiniai 

įvariomis sveikatinimo temomis. 

R. Mineikienė, 

 

35. 

2021 kovo 8 

d.  

 

 

Filmuko demonstravimas 

„Pavojai vandenyje“ 

 

Jurbarko rajono 

Viešvilės pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai 

Demonstruojamas filmukas apie 

pavojus vandenyje. 

R. Mineikienė, 

B. Kuklerienė 

36. 

2021 kovo 

10 d.  

 

Aktyvi veikla „Vanduo ir aš“ 

 

Jurbarko rajono 

Viešvilės pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai 

Integruota veikla skirta ugdytinius 

supažindinti su vandens 

reikalingumu buityje ir asmens 

higienos palaikyme. 

R. Mineikienė, 

B. Kuklerienė 

37. 

2021 kovo 

12 d.  

 

Praktinių užduotėlių „Vanduo“ 

atlikimas 

 

Jurbarko rajono 

Viešvilės pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai 

Praktinės užduotys skirtos žinių 

apie vandenį įsisavinimui. 

R. Mineikienė, 

B. Kuklerienė 

38. 
2021 m. 

kovo mėn 

Vykdyti informacinių leidinių 

platinimą įvairiomis sveikatinimo 

temomis 

Jurbarko rajono 

Viešvilės pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai 

Platinami informaciniai leidiniai 

įvariomis sveikatinimo temomis. 

R. Mineikienė, 

 

39. 
2021 m. 

kovo 5 d.  

Klasės valandėlė „Sveikatai 

palanki mityba ir fizinis 

aktyvumas“ 

Skirsnemunės J. 

Baltrušaičio pagrindinė 

mokykla 

Prisijungimas per 

TEAMS programą 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Vaikai sužinos apie sveikatai 

palankią mitybą, bei fizinio 

aktyvumo naudą. Pažiūrės 

edukacinį filmuką. Diskusijos metu 

aptars ką naudingo sužinojo. 

 

Edita Teiberytė 

Klasės 

auklėtoja Ilona 

Ruškytė 

40. 
2021 m. 

kovo 17 d. 

IUG sveikos gyvensenos šventė 

„Sveikas vaikas – linksmas 

vaikas“ 

Video pasakėlė apie dantukų 

priežiūrą 

Skirsnemunės J. 

Baltrušaičio pagrindinė 

mokykla 

Nuotolinis darbas 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 

sužinos kaip tinkamai prižiūrėti 

dantukus. Pažiūrės video pasakėlę 

„Ir monstriukai valosi dantukus“ 

Edita Teiberytė 

 



41. 
2021 m. 

kovo 22 d. 

Informacinis užsiėmimas 

„Neužsikrėsk patyčiomis“ 

Skirsnemunės J. 

Baltrušaičio pagrindinė 

mokykla 

Nuotolinis darbas 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Mokiniams bus suteikta informacija 

apie patyčių keliamas grėsmes. 

Dalyvaus kūrybiniame užsiėmime – 

kurs šūkį prieš patyčias. 

Edita Teiberytė 

 

42. 
2021 m. 

kovo 31 d. 
Žemės dienos paminėjimas 

Skirsnemunės J. 

Baltrušaičio pagrindinė 

mokykla 

Nuotolinis darbas 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Mokiniams bus paaiškinta kodėl 

svarbu tinkamai elgtis su 

šiukšlėmis, jas rūšiuoti. Pažiūrės 

edukacinį filmuką. 

Edita Teiberytė 

 

43. 
2021 m. 

kovo 17 d. 

Informacinis užsiėmimas 

„Neužsikrėsk patyčiomis“ 

Jurbarko Vytauto 

Didžiojo pagrindinė 

mokykla  

Nuotolinis darbas 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Mokiniams bus suteikta informacija 

apie patyčių keliamas grėsmes. 

Dalyvaus kūrybiniame užsiėmime – 

kurs šūkį prieš patyčias. 

Edita Teiberytė 

 

44. 
2021 m. 

kovo 22 d. 
Vandens dienos paminėjimas 

Jurbarko Vytauto 

Didžiojo pagrindinė 

mokykla  

Nuotolinis darbas 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Mokiniai sužinos kuo svarbus 

vanduo mums ir planetai, kodėl 

svarbu saugoti vandenį. Dalyvaus 

kūrybiniame užsiėmime – kurs 

plakatą. 

 

Edita Teiberytė 

 

45. 
2021 m. 

kovo 31 d. 
Žemės dienos paminėjimas 

Jurbarko Vytauto 

Didžiojo pagrindinė 

mokykla  

Nuotolinis darbas 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

Mokiniams bus paaiškinta kodėl 

svarbu tinkamai elgtis su 

šiukšlėmis, jas rūšiuoti. Pažiūrės 

edukacinį filmuką. 

Edita Teiberytė 

 

 


