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„2016 m. 
mažmeninės 
prekybos 
alkoholiniais 
gėrimais vietų 
išsidėstymo Lietuvos 
teritorijoje tankumo 
tyrimas“

Tyrimo tikslas – surinkti 
duomenis iš savivaldybių apie 
išduotų ir galiojančių 2016 m. 
birželio 30 d. licencijų verstis 
mažmenine prekyba alkoho-
liniais gėrimais skaičių, atlikti 
jų išsidėstymo pasiskirstymą 
miestų ir rajonų savivaldybėse, 
įvertinti, kiek gyventojų tenka 
vienai licencijai miestuose ir 
rajonuose, įvertinti alkoholinių 
gėrimų prieinamumo kitimą. 

Plačiau apie tai »»» 2 psl.

„Pozityvi tėvystė – 
emociškai sveiko 
vaiko link“

Visuomeninė organizacija 
Vėžaičių bendruomenė sėk-
mingai įgyvendino Klaipė-
dos rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos finan-
suotą projektą „Pozityvi tėvystė 
– emociškai sveiko vaiko link“. 
Penkių paskaitų klausėsi 24 
dalyviai, kurie savo klausi-
mais, gyvenimiškomis situaci-
jomis papildė teoriją, o darbo 
grupėse buvo sprendžiamos 
įvairios situacijos panaudojant 
pozityvios tėvystės nuostatas. 

Plačiau apie tai »»» 6 psl.

2016 metų pabaigoje 
Klaipėdos rajono švietimo 
centras baigė Klaipėdos 
rajono savivaldybės strate-
ginio veiklos 2016–2018 
metų plano sveikatos ap-
saugos programos prie-
monių įgyvendinimo ren-
ginius, kuriuose dalyvavo 
per 700 klausytojų.

Plačiau apie tai »»» 3 psl.

Klaipėdos rajono
švietimo centro 
Visuomenės 
sveikatos rėmimo 
specialiosios 
programos 
įgyvendinimas

„Sveikata retai vertinama, kol liga neužklumpa“.     Thomas Fuller                                                           

Klaipėdos g. 11, 96135 Gargždai, tel. (8 46)  453 754, faks. (8 46)  470 064, el.p. info@visuomenessveikata.lt

www.visuomenessveikata.lt
Pasidalinti šiuo laišku

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

https://www.facebook.com/gargzdusveikatosbiuras/
https://www.facebook.com/Klaip%C4%97dos-r-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras-1047242582003295


Tyrimo metu surinkta ir api-
bendrinta informacija apie li-
cencijų galiojimo sustabdymą, jų 
panaikinimą, išduotas sezonines 
ir vienkartines licencijas. 

2016 m. liepos 1 d. duome-
nimis, Lietuvoje vienai licenci-
jai teko 150 gyventojų. Nors li-
cencijų skaičius nuo 2014 metų 
mažėja, tačiau vienai licencijai 

Violeta Verseckienė ir Rita Vaitiekūnaitė atliko 
„Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais 
vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje 2016 metais tankumo tyrimą“, 
kuriame pateikiama situacija ir Klaipėdos rajono savivaldybėje. 
Tiriamasis laikotarpis nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
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 „Sveikatą 
geriname 
sportuodami“

Klaipėdos rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios pro-
gramos lėšomis Klaipėdos ra-
jono BĮ Sporto centras 2016 m. 
vykdė projektus kartu su part-
neriu Klaipėdos rajono savi-
valdybės visuomenės sveika-
tos biuru.

Projektas „Už sveiką ir 
blaivią Lietuvą“ vyko ant-
rus metus iš eilės. Projekto 
pradžioje, nuo balandžio 1 
dienos,  kiekvieną mėnesio 
penktadienį  dalyviai, apsi-
vilkę marškinėlius su užrašu 
„Už blaivią ir sveiką Lietu-
vą“,  bėgo 3 km distanciją 
Gargždų ir Klaipėdos rajono 
gatvėmis. Bėgimai vyko ne 
tik Gargžduose, bet ir Endrie-
jave, Kretingalėje, Agluonė-
nuose, Priekulėje. Projektas 
„Už blaivią ir sveiką Lietuvą“ 
vyko nuo balandžio iki lap-

Klaipėdos raj.
švietimo centro 
visuomenės 
sveikatos rėmimo 
specialiosios 
programos 
įgyvendinimas

Visi programos renginiai 
buvo orientuoti į rūpestin-
gos mokyklos bendruomenės 
ir jos gyvenimą įtakojančių 
partnerių mokymus, sociali-
nių ir emocinių kompetenci-
jų ugdymą, sveikos aplinkos 
kūrimą, sveikatos įgūdžių for-
mavimą. Programos dalyvių 
amžiaus diapazonas – nuo 7 
iki 84 metų, nes į mokymus 
buvo įtraukti ne tik mokiniai, 
jų mokytojai ir tėveliai, socia-
liniai pedagogai, socialiniai 

darbuotojai ir mokyklų psichologai, 
bet ir Trečiojo amžiaus universiteto 
klausytojai – garbūs senjorai.

Socialinis ir emocinis ugdymas, 
kiekvienu vaiku besirūpinanti mokyk-
la ir mokymosi aplinka yra viena iš 
svarbiausių kiekvienos ugdymo įstai-
gos darbo dalis. Mokykloje vaikams 
suteikiama galimybė parodyti savo 
socialinius ir emocinius įgūdžius bei 
savybes. Šių įgūdžių ugdymas – ne 
vien mokyklos, bet tėvų ir visos ben-
druomenės priedermė. 

Rugpjūčio pabaigoje organizuo-
ti mokymai Agluonėnų pagrindi-
nės mokyklos bendruomenei „Bend-
ruomenės telkimas saugiai mokyklai 
kurti“ ir 3 dienų mokymai rajono 
pedagogams, dirbantiems pagal 
LIONS QUEST programas „Paaug-
lystės kryžkelės“ ir „Raktai į sėkmę“. 
Spalio mėnesį rajono mokyklų ir 
Pedagoginės psichologinės tarnybos 
specialistai mokėsi taikyti Biofeed-
back ir Neurofeedback įrangą moki-
nių dėmesiui ir elgesiui subalansuoti. 
Žinias gilino pagal V.E.I.K (vaiko emo-
cijų išraiškos kontrolės) programą dir-

bančios rajono mokyklų koman-
dos.

Didelis dėmesys įgyvendinant 
programą buvo skiriamas peda-
gogams ir socialiniams darbuoto-
jams, dirbantiems su sunkiai auk-
lėjamais arba turinčiais elgesio 
sutrikimų vaikais. 

Jie turėjo galimybę išklausy-
ti profesoriaus psichoterapeuto 
Dainiaus Pūro seminarus „Kitoks 
vaikas mokykloje ir visuomenėje: 
kompleksinė pagalba“ bei „Vaikų 
ir paauglių psichikos sveikata“.

Psichologo Evaldo Karmazos 
seminarų ciklas padėjo pedago-
gams geriau suvokti, kaip dirbti 
su vaikais, turinčiais elgesio sutri-
kimų, ir kaip elgtis, kada vaikai 
elgiasi netinkamai. Lektoriaus 
seminaras „Mokyklos vadovo 
vaidmuo formuojant mokyklos 
mikroklimatą“ buvo aktualus ra-
jono ugdymo įstaigų vadovams. 
Mokyklos vadovas vaidina labai 
svarbų vaidmenį formuojant ir 
gerinant mokyklos 
mikroklimatą.  »»» 4 psl.

tenkantis gyventojų skaičius išlie-
ka stabilus, nes gyventojų skaičius 
Lietuvoje mažėja. Vidutiniškai ra-
jonuose vienai licencijai tenka 167 
gyventojai (2015 metais – 163). 
Mažiausias alkoholinių gėrimų 
prieinamumas Akmenės rajone – 
286 gyventojai 1 licencijai, vidutinis 
alkoholinių gėrimų prieinamu-
mas Klaipėdos rajono savivaldy-
bėje – 200 gyventojų 1 licencijai, 
didžiausias – Rietavo savivaldy-
bėje – 95 gyventojai 1 licencijai. 

„2016 m. 
mažmeninės  
prekybos 
tabako gaminiais 
vietų išsidėstymo 
Lietuvoje tankumo 
tyrimas“

Atlikus alkoholinių gėrimų pri-
einamumo tyrimą, darytina išva-
da, kad dalis savivaldybių pasinau-
dojo Alkoholio kontrolės įstatymo 
186 straipsnio 7 punkto nuo-
statomis ir sustabdė ar panaiki-
no licencijų galiojimą, kai įmonė 
sustabdo ar nutraukia licencijoje 
nurodytą veiklą. Departamentas 
rekomenduoja savivaldybėms ir 
toliau nuosekliai įgyvendinti 186 
straipsnio 7 punkto ir 34 straips-
nio 19 punkto 8 dalies nuostatas.

Tyrimo tikslas – pagal su-
rinktus duomenis iš savivaldy-
bių apie išduotų ir galiojančių 
2016 m. liepos 1 d. licencijų 
verstis mažmenine prekyba  ta-
bako gaminiais skaičių įvertin-
ti tabako gaminių prekybos 
vietų tankumą miestuose ir 
rajonuose, atsižvelgiant į tai, 
kiek gyventojų tenka vienai li-
cencijai, įvertinti, kiek licenci-
jų savivaldybėse panaikinta ar 

sustabdytas jų galiojimas. Tiria-
masis laikotarpis nuo 2015 m. lie-
pos 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. 

2016 metus palyginus su 2015 
metais, tabako gaminių prekybos 
licencijų skaičius sumažėjo 107-io-
mis licencijomis. Nuo 2014 m. 
pastebima tabako gaminių licenci-
jų skaičiaus mažėjimo tendencija.  

2016 metais Lietuvoje vienai 
tabako gaminių prekybos licenci-
jai tenka 172 gyventojai (2015 
m. – 173 gyventojai). 2016 metų 
duomenimis, rajonų savivaldy-
bėse vienai tabako gaminių preky-
bos licencijai vidutiniškai teko 
174 gyventojai. Vertinant tabako 
gaminių prieinamumą rajonuose, 
mažiausias tabako gaminių pri-
einamumas Akmenės rajono sa-
vivaldybėje – 260 gyventojų vie-
nai licencijai, Klaipėdos rajono sa-

vivaldybės vienas iš mažesnių 
tabako gaminių prieinamumas 
– 230 gyventojų vienai licenci-
jai, didžiausias Molėtų rajone – 
111 gyventojų vienai licencijai. 

Daugiausiai licencijų galio-
jimą sustabdė Kretingos rajono 
savivaldybė – 23. Savivaldybės 
per metus panaikino 631 licenci-
jos verstis mažmenine prekyba 
tabako gaminiais galiojimą, iš 
jų 198 atvejais pačiai įmonei 
prašant, 427 atvejais, kai įmonė 
likviduota ar išregistruota, ir 6 
atvejais – dėl kitų priežasčių.

Atlikus tabako gaminių priei-
namumo tyrimą, matoma, 
jog, įsigaliojus Tabako, taba-
ko gaminių ir su jais susijusių 
gaminių kontrolės įstatymo 12 
straipsnio 9 dalies nuostatai, 
kad licencijų verstis mažmenine 
prekyba tabako gaminiais turė-
tojai, nevykdantys licencijoje 
nurodytos veiklos ilgiau negu 
vienerius metus, privalo infor-
muoti savivaldybę ir prašyti 
sustabdyti licencijos galiojimą 
arba panaikinti turimos licenci-
jos galiojimą, tam tikrose savi-
valdybėse buvo pasinaudota šia 
nuostata ir sustabdytas licenci-
jų verstis mažmenine prekyba 
tabako gaminiais galiojimas.

Apibendrino Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras. 

kričio mėnesio. Visuose bėgimuose 
dalyvavo apie 500 Klaipėdos rajono 
gyventojų.

Projektas „Sveikatą geriname 
sportuodami“ vyko pirmą kartą, 
jame sekmadieniais 12 val. nuo 

sporto salės dviračiais keliavome 
po visą mūsų rajoną. Projektas 
prasidėjo balandžio 1 d. ir vyko 
iki lapkričio 31 d. Iš viso įvyko 35 
važiavimai, juose dalyvavo apie 
600 žmonių.

»»»      1 psl.
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                Vienas svarbiausių 

veiksnių, turinčių įtakos psi-
chinei sveikatai, o tuo pačiu ir 
gyvenimo kokybei, yra stresas. 
Nuo to, ar mes mokame valdy-
ti stresą, priklauso ir gyvenimo 
kokybė. Netinkamos streso 
įveikos strategijos gali turėti 
itin liūdnas pasekmes ne tik 
pačiam žmogui, bet ir aplin-
kiniams. Lektorius E. Karmaza 
davė daug vertingų patarimų, 
kaip kovoti su stresinėmis 
situacijomis.

Tėvų įtraukimas į mokyk-
los bendruomenę tampa vie-
nu svarbiausių mokyklos už-
daviniu, užtikrinančiu efek-
tyvų vaiko problemų spren-
dimą. Teigiamas tėvų požiūris 
į mokyklą skatina aktyvesnį jų 
vaiko įsitraukimą į mokyklos 
veiklą. Todėl siekiant užtikrinti 
vaiko ugdymo procesą ir jo psi-
chologinę gerovę labai svarbu 
kuo aktyviau užmegzti ryšius 
su tėvais ir išlaikyti gerus santy-
kius. 2016 m. sveikatos ap-
saugos programos priemonių 
įgyvendinimo renginių sąraše 
buvo gausu paskaitų tėvams. 
Jos buvo vedamos tiesiogiai 
ir transliuojamos nuotoliniu 
būdu, kad kuo daugiau tėvų 
galėtų išklausyti profesionalių 
lektorių šeimos santykių kon-
sultanto Vaido Arvasevičiaus, 
psichologo E. Karmazos ir psi-
choterapeutės Aušros Kurienės 
paskaitas tėvams aktualiomis 
temomis. Be to, klasių auklėto-
jai dviejuose 2 dienų semina-
ruose mokėsi pagal LIONS 
QUEST metodiką „Pagalba šei-
mai, auginančiai vaikus“, kaip 
organizuoti darbą su tėvais, 
kad jie labiau įsijungtų į savo 
vaikų ugdymą ir kartu su 
mokytojais būtų atsakingi už 
vaikų pasiekimus.

Kiekvieną mėnesį mokyklų 
psichologai supervizijose lavi-
no praktinius konsultavimo ir 
terapinius įgūdžius. 

Atliktas pakartotinis mo-
kinių socialinių ir emocinių 
kompetencijų ir ugdymo bei 
ugdymosi aplinkos tyrimas. 
Tyrime dalyvavo visos rajono 
mokyklos (išskyrus vieną). Tyri-
mo rezultatai rodo, kad situaci-

ja rajono mokyklose ugdant mokinių 
socialines ir emocines kompetencijas 
bei kuriant saugią mokymosi aplinką 
turi tendenciją gerėti. 

Lapkričio 14 d. vyko forumas „Ben-
druomenės telkimas saugiai mokyklai 
ir mokinio ateičiai kurti“, kuriame 
dalyvavo mokyklų bendruomenių 
komandos, Klaipėdos rajono savi-
valdybės tarybos, Klaipėdos rajono 
savivaldybės administracijos Švieti-
mo ir Sveikatos apsaugos skyrių, 
seniūnijų, verslo, policijos komisa-
riato, sveikatos biuro atstovai. Fo-
rumo dalyvius vienijo bendri tikslai 
– mokyklos ir socialinės problemos, 
rūpestis dėl jaunimo ateities. 89 fo-
rumo dalyviai, pasiskirstę į 9 darbo 

grupes, išsigrynino problemas, 
esančias kelyje į saugią mokyklą. 
Tai visų bendruomenės grandžių 
bendravimas ir bendradarbia-
vimas, mokinio, mokytojo, tėvų 
(globėjų) lygiateisiškumo stoka, 
probleminių vaikų tėvų abejin-
gumas ir atsakomybės stoka, 
mokinių tarpusavio bendravi-
mas, formalizuotas ugdymo pro-
cesas, patyčios, lygiavertės part-
nerystės tarp mokytojų, mokinių, 
šeimos ir bendruomenės nebu-
vimas, bendruomenės dalyvavi-
mo ugdymo procese trūkumas, 
kaimo (mokyklos teritorijoje 
esančios bendruomenės) bend-
rystė. Po problemų išgryninimo 

darbo grupės numatė prob-
lemų sprendimo veiksmus 
2016–2019 metų laikotarpiu, 
nusakė problemų sprendėjus, 
nustatė, kas turi būti atsakin-
gas už problemos sprendimo 
veiksmų įgyvendinimą, kokio 
rezultato tikimasi, ir apsvarstė, 
kaip sužinosime, kad proble-
ma sprendžiama arba išspręs-
ta. Rajono ugdymo įstaigos, 
spręsdamos vaikų elgesio 
problemas, turi bendrą ug-
dymo strategiją.

 
Lapkričio 29 d. Gargždų 

„Kranto“ pagrindinėje mokyk-
loje į respublikinę pradinių 
klasių konferenciją „Sveika 
aplinka – sveikas žmogus“ rin-
kosi 115 pradinukų iš Skuodo, 
Kretingos, Plungės ir Klaipė-
dos rajono mokyklų. Visi kon-
ferencijos dalyvių pranešimai 
buvo spalvingi, nuotaikingi, 
įtaigūs, inscenizuoti ir įdomūs. 
Drąsiai savo pranešimus 
pristatė tiek pirmokai, tiek 
ketvirtokai. Pasak „Kranto“ 
pagrindinės mokyklos direk-
toriaus Egidijaus Žiedo, pradi-
nukams tai buvo pati geriau-
sia pamoka, nes jie labai daug 
sužinojo ir ruošdamiesi kon-
ferencijai, ir klausydami savo 
bendramokslių pranešimų. 
Po sočių sveikuoliškų pietų ir 
apsilankymo „Kranto“ mokyk-
los „Gargždo“ muziejuje moki-
nukai rinkosi į 2-ąją konferen-
cijos darbo dalį grupėse, po 
kurios patys mokiniai pristatė, 
ką įdomaus sužinojo. Gražiai 
reflektavo pradinukai! Darbo 
grupių atstovai, vertindami 
pranešimus, akcentavo, kad 
visų buvo įdomu klausytis, bet 
daugiausiai pagyrimų pelnė 
inscenizuoti Gargždų „Kran-
to“ pagrindinės mokyklos 4c 
klasės mokinių pristatymai 
„Kaip Vaidotas mokėsi sveikai 
gyventi“ (mokytojos Vaidutė 
Mažeikienė ir Rasa Linkienė), 
2c klasės „Ekologiško daržo 
bėdos“ (mokytojos Justina 
Monstavičienė ir Rasa Lin-
kienė). Pažymėti kaip vieni 
įdomiausių Plungės Sena-
miesčio mokyklos stendinis 
pranešimas „Socialiniai part-
neriai – vaikų sveikos gyvense-

nos ugdymo dalyviai“ ir Skuodo 
Bartuvos progimnazijos 4 klasės mo-
kinių komandos (mokytojos Vaida 
Litvinienė ir Asta Jekučinskienė) 
pranešimas „Įveikiame grėsmingą at-
liekų drakoną“.

Į Sveikatos apsaugos priemonių 
plano renginius įtraukti ir Klaipėdos 
rajono trečiojo amžiaus universiteto 
klausytojai. Lapkričio 30 d. jie mokė-
si gaminti ir degustavo sveikos mi-
tybos patiekalus, kuriuos pagal savo 
receptūrą sukūrė Lietuvos žolinčių 
prezidentė Danutė Kunčienė. Tokie 
sveikuoliški valgiai paįvairins ne tik 
Kūčių stalą, bet bus naudingi kasdie-
ninėje sveikoje mityboje ir padės 

išvengti daug negalavimų, 
susijusių su neteisinga mityba.

Nuo 2015 m. senjorai daly-
vauja fizinio aktyvumo (pusiau-
svyros palaikymo) ir linijinių šokių 
užsiėmimuose. 2016 m. jų grupės 
dar padidėjo, nes prie užsiėmi-
muose dalyvaujančių sveikatos 
fakulteto senjorų prisijungė kitų 
fakultetų dalyviai. Pagerėjo ne 
tik senjorų nuotaika, bet ir pu-
siausvyros išlaikymas. Pusiau-
svyra buvo tikrinta užsiėmimų 
ciklo pradžioje ir pabaigoje. 
Fiksuotas bendras pusiausvy-
ros išlaikymo pagerėjimas – 
vieniems nežymus, kitiems 
žymesnis.  »»» 6 psl.
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„Gamtos ištekliai – 
sveikai gyvensenai“

Projektą iš dalies finansuoja 
Klaipėdos rajono savivaldybė 

pagal visuomenės sveikatos
 rėmimo specialiąją priemonę.

Nors biologinės įvairovės 
vertė pripažįstama vieningai, 
jos ekonominė nauda vertina-
ma nepakankamai. Neabe-
jotina, kad ilgainiui biologinė 
įvairovė taps esmine sveika-
tos, aukšto gyvenimo lygio 
ir užimtumo sąlyga. Tačiau 
minėtų išteklių mažėja. Mano-
ma, kad ateityje Lietuvoje, kaip 
ir visoje Europoje, biologinė 
įvairovė (rūšių ir buveinių lyg-
menyse) dar sparčiau mažės. 
Keisis tiek kiekybinė, tiek koky-
binė jos sudėtis. Tai siejama ir su 
vykstančia klimato kaita, ir su 
globalios antropogeninės veik-
los pasekmėmis. Kyla klausimas 
– ką daryti, kaip elgtis, kad gam-
tinė aplinka klestėtų ir teiktų 
mums visokeriopą naudą? VšĮ 
„Visuomenės sveikatos fondas“ 
specialistai pabandė išspręsti šį 
klausimą, įgyvendindami pro-
jektą „Gamtos ištekliai – sveikai 
gyvensenai“. Tiksline teritorija 
numatytoms veikloms pasirink-
ta Sendvario seniūnija. 

Šis projektas – pirmasis 
bandymas sutelkti gyventojus, 
paskatinti juos kurti geresnę, 
sveikesnę, saugesnę aplinką. 
Tinkamos priemonės minėtoms 
problemoms spręsti yra gyven-
tojų švietimas apie sveikatos 
stiprinimą alternatyviomis 
priemonėmis, fizinių pratimų 

ir aktyvaus judėjimo naudą. Tyrimais 
įrodyta, kad vaikščiojimas gryname 
ore mažina riziką susirgti depresija. 
Natūralios gamtos vietovės šiuolai-
kiniame sparčiai urbanizuojamame 
pasaulyje psichinei žmonių sveikatai 
yra gyvybiškai būtinos. Pasak gy-
dytojų, dėmesį turėtų atkreipti ir 
auginantieji vaikus. Jų teigimu, pasi-
vaikščiojimas su atžalomis gamtoje 
gerina ne tik jų imuninę sistemą, bet 
ir stiprina tarpusavio ryšį. Taip yra 
dėl to, kad grynas oras atpalaiduoja, 
skatina vaikus, ypač paauglius, ben-

                     Visi senjorai pagei-
dauja tęsti užsiėmimus ir toliau 
gerinti savo sveikatos būklę. 

Fizinio aktyvumo pratimai 
derinami su teoriniais sveikati-
nimo užsiėmimais pagal Fizinio 
aktyvumo ir sveikatos fakulteto 
įgyvendinamas programas sen-
jorams.

Klaipėdos rajono savivaldy-
bės strateginio veiklos 2016–
2018 m. plano sveikatos ap-
saugos programos priemonių 
įgyvendinimas yra raktas į nuo-
seklų mokinių socialinių ir emo-
cinių kompetencijų ugdymą, 
sveikos gyvensenos įgūdžių 
formavimą bei žalingų įpročių ir 
patyčių prevencija.

Parengė Klaipėdos rajono švietimo 
centras, Ramutė Sirutienė.

„Pozityvi tėvystė – 
emociškai 
sveiko vaiko 
link“

Lektorė Indrė Gaudiešiutė 
paskaitų dalyviams nuo pir-
mojo  susitikimo skyrė užduotį 
kelis kartus per dieną susto-
ti ir pagalvoti, kaip kiekvie-
nas jaučiasi, nes savo jausmų 
įvardijimas padeda geriau su-

vokti kitų šeimos narių jausmus – juos 
pastebėti ir suprasti, o tai kuria pozi-
tyvų, šiltą šeimos narių bendravimą. 

Dažnai tėvai netenkina vaiko 
poreikių, todėl šeimoje kyla konflik-
tų. Kad būtų išvengta tokių situacijų, 
lektorė siūlė atkreipti dėmesį į tai, kad 
vaikų poreikiai yra kitokie nei suau-
gusiųjų, taip pat skirtingais amžiaus 
tarpsniais vaikų norai kinta, visi vaikai 
skirtingi bei vaiko elgesys gali neatitik-
ti tėvų lūkesčių. 

Paskaitų metu kilo nemažai klau-
simų, kai buvo kalbama apie bausmes, 
reagavimą į netinkamą vaikų elgesį. 
Pozityvios tėvystės principai siūlo 

taikyti ne bausmes, o iš anksto 
su vaiku aptarti pasekmes dėl 
vienokio ar kitokio netinkamo 
jo elgesio. Buvo akcentuoja-
ma, kad po bausmėmis besi-
slepiantis smurtas prieš vaiką 
tik laikinai sprendžia situaciją, 
tačiau traumuoja vaiką, lemia 
jo nepasitikėjimą suaugusiai- 
siais ir pačiu savimi. 

Paskaitoje apie paauglius 
lektorė pradžiugino klausyto-
jus pranešusi, kad paauglystė-
je vaikų nebereikia auklėti, nes 
auklėjimas vyko iki paaug-
lystės – iki 8–10 metų. Paaug-
lystės laikotarpiu dažnai būna 
sudėtinga apibrėžti vaidme-
nis (ar suaugęs, ar dar vaikas), 
todėl dažnai kyla konfliktų. 
Lektorė patarė, kad paaug-
lystės laikotarpiu vaikams iš 
tėvų reikia tik vieno – žinoti, 
kad pasaulyje yra bent vienas 
ar du žmonės, tikrai tikintys, 
kad vaikas yra geras. 

Po paskaitų visi sutartinai 
patvirtino, kad tokios paskai-
tos yra reikalingos ir naudin-
gos, kiekvienas dalyvis prisi-
pažino, kad rado ką pritaikyti 
iš pozityvios tėvystės principų 
savo aplinkoje. 

  
Parengė Visuomeninė organizacija Vėžaičių 

bendruomenė, Mindaugas Šatkus.

»»»                      1 psl.

drauti. Nustatyta, kad gyventojai 
turi per mažai informacijos apie 
tai, kaip pačių pastangomis, be 
didesnių finansinių investicijų sus-
tiprinti sveikatą, pagerinti savo so-
dybų žaliąją aplinką, kad ji teiktų 
ne tik emocinį pasitenkinimą, bet ir 
praturtintų teritoriją sveikatai nau-
dingais lakiaisiais organiniais 
junginiais.

Projekto veiklos buvo orientuo-
tos į seniūnijos bendruomenės tel-
kimą, bendruomeniškumo jaus-
mo skatinimą, emocinio pasiten-
kinimo ugdymą; sveikatos stipri-
nimą, panaudojant alternatyvias 
sveikatinimo priemones: sveiką 
mitybą, gamtoje surinktų vaistinių 
augalų tinkamą naudojimą, fizinį 
aktyvumą; kokybiškos, sveikos 
gyvenamosios aplinkos formavi-
mą. Mazūriškių, Gindulių, Slengių 
senjorai aktyviai dalyvavo semi-
naruose, praktiniuose užsiėmi-
muose, natūraliose augavietėse 
rinko vaistinius augalus, dalyvavo 
ekskursijose Klaipėdos universite-
to botanikos sode, išmėgino jėgas 
dviračių žygyje, mėgavosi fiziniais 
sveikatinimo pratimais gamtoje.

Parengė VšĮ Visuomenės sveikatos fondas, 
Martynas Latanauskas.
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www.visuomenessveikata.lt

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Klaipėdos g. 11, 96135 Gargždai, 
tel. (8 46)  453 754, faksas (8 46)  470 064.
El. p. info@visuomenessveikata.lt

MUMS SVARBI 
KIEKVIENO 
IŠ JŪSŲ 
NUOMONĖ!

Kviečiame gyventojus daly-
vauti internetinėje apklausoje, 
įvertinant Klaipėdos rajono sa-
vivaldybės visuomenės sveika-
tos biuro teikiamų paslaugų 
kokybę! Anketą rasite mūsų in-
ternetiniame puslapyje: 

www.visuomenessveikata.lt

Klaipėdos rajono 
savivaldybės 
Visuomenės 
sveikatos biuro
Visuomenės 
sveikatos rėmimo 
specialiosios 
programos 
įgyvendinimas

Visuomenės sveikatos 
stebėsenos ir sveikatos 
stiprinimas savivaldybėje:

1. Administruota elektroni-
nė duomenų bazė. 

2. Vykdytas mokyklinio am-
žiaus vaikų gyvensenos tyrimas, 
kuriame dalyvavo 18 mokyklų ir 
iš jų 949 5-7-9 klasių mokiniai.

Vaikų ir jaunimo 
atsakomybės už savo 
sveikatą skatinimas, 
mažinant rizikos veiksnių 
paplitimą tarp jaunimo ir 
Sveikos gyvensenos 
kultūros formavimas 
gyventojams:

1. Organizuoti 4 prevenci-
niai renginiai, skirti Tarptautinei 
dienai be tabako paminėti, ku-
riuose dalyvavo 103 asmenys.

2. Atlikti narkotinių me-
džiagų aptikimo ir atpažinimo 
testai mokyklų aplinkoje, tirta 15 
mokyklų, atlikti 137 testai.

3. Įgyvendinta socialinės 
reklamos alkoholio vartojimo 
prevencija tarp Klaipėdos rajono 
jaunimo.

4. Organizuotas prevenci-
nis konkursas „Sveiki dantys“, ku-
riame dalyvavo 13 mokyklų ir iš 
jų 65 mokiniai.

5. Organizuotas jaunųjų 
sveikatos ambasadorių mokymų 
ciklas, apmokytas 31 ambasa-
dorius.

Stiprinti sveikos 
gyvensenos įgūdžių 
formavimą mokyklos 
bendruomenėje ir Sveikos 
gyvensenos kultūros 
formavimas gyventojams: 

1. Sveikatos priežiūros 
specialistų, dirbančių vaikų ug-
dymo įstaigose, mokymai, ku-
riuose kėlė kvalifikaciją 29 spe-
cialistai.

Formuoti sveikos 
gyvensenos kultūrą 
gyventojams: 

1. Organizuotas seminarų 
ciklas „Motinos ir kūdikio sveika-
tos priežiūra“, kuriame dalyvavo 
167 asmenys.

2. Vykdyti mokymai se-
niūnijų socialinėms darbuoto-
joms, dirbančioms su rizikos 
grupių šeimomis. Dalyvavo 39 
specialistės. 

3. Vyko nacionalinė kon-
ferencija „Sveikata visose poli-
tikose“. Dalyvavo 164 asmenys. 

4. Sveikatingumo rengi-
nys Pasaulinei sveikatos dienai 
paminėti. Dalyvavo 170 as-
menų.

Organizuoti alkoholio var-
tojimo įpročių patikros ir pa-
galbos teikimo mokymai; taba-
ko gaminių vartojimo įpročių 
patikros ir pagalbos teikimo 
mokymai – dalyvavo 109 asme-
nys. 

Organizuotos paskaitos:

 „Nepriežiūra ir smurto atpa-
žinimas“; tėvams „Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų sveikatos klau-
simai“; „Sveikatą stiprinančių 
mokyklų veiklos planavimas 
ir vertinimas“; „Psichologinis 
smurtas darbe – mobingas“; 
„Vaikų mitybos aktualijos“; ir 
trumposios intervencijos 16–17 
metų jaunimui – dalyvavo 317 
asmenų.

SAUSIS 2017 Naujienlaiškis

Leidyba finansuota iš 
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. lėšų.

https://www.facebook.com/gargzdusveikatosbiuras/
https://www.facebook.com/Klaip%C4%97dos-r-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras-1047242582003295
http://www.visuomenessveikata.lt/index.php/lt/

