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Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

Naujienlaiškis

Airijos patirtis ir
programa „Aktyvi
mokykla“
Šių metų birželio 6–8 dienomis Klaipėdos krašto visuomenės sveikatos biuro atstovės
Ema Petreikytė ir Laura Kubiliūtė
lankėsi Airijoje, Dubline. Vizito
metu specialistės susipažino su
„Active School Flag“ programa
(lt. Aktyvių mokyklų programa
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Airijos patirtis ir programa
„Aktyvi mokykla“
programą Dublino mieste. Lietuvos atstovės
užmezgė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su
Italijos, Islandijos ir Airijos atstovais.
Fizinis aktyvumas ypač naudingas vaikų ir
paauglių sveikatai. Šios amžiaus grupės fizinė
veikla apima įvairius žaidimus, visą sportą, mobilumo fizinį aktyvumą (pavyzdžiui, ėjimą, bėgimą, važiavimą riedučiais ar dviračiu), laisvalaikio fizinį aktyvumą, kūno kultūrą mokykloje
kaip privalomą dalyką, fizinį aktyvumą su šeima, mokykloje ir vietos bendruomenėje. Kad
pagerėtų širdies ir kvėpavimo sistemų būklė ir
raumenų pajėgumas, kaulų tvirtumas, širdies ir
kraujagyslių sistemos bei medžiagų apykaitos

įtraukiat ugdymo įstaigos bendruomenę ir tėvus.

fiziologiniai rodikliai, sumažėtų streso, nerimo

Pilotiniame projekte „Aktyvi mokykla“ daly-

bei depresijos simptomai, Pasaulio sveikatos

vaus ir Airijos patirtį perims trys Klaipėdos rajono

organizacija rekomenduoja 5–17 metų vaikams

ugdymo įstaigos: lopšelis-darželis „Naminukas“,

ir paaugliams kasdien sukaupti mažiausiai 60

Šiuparių mokykla-daugiafunkcis centras ir Plikių

minučių vidutinio ar didelio intensyvumo fizi-

Ievos Labutytės pagrindinė mokykla. Ugdymo

nės veiklos. Šiandien daugiau nei 50 % vaikų

įstaigų moksleiviai ir mokytojai bus supažindin-

yra nepakankamai aktyvūs. Programos „Aktyvi

ti su rytine mankšta, aktyvia pertrauka pamokų

mokykla“ tikslas didinti vaikų fizinį aktyvumą

metu ir aktyvia savaite, kurios metu skatinamos
aktyvios fizinės veiklos kartu su ugdymo įstaigos
bendruomene ir tėvais.
Tikimės, kad programos „Aktyvi mokykla“ šūkis: „More schools, more active, more often“ (lt.
„Daugiau mokyklų, labiau ir dažniau aktyvios“)
įkvėps ir paskatins mokinius rinktis sveikesnį ir
aktyvesnį gyvenimo būdą.

Informaciją parengė:
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė
Ema Petreikytė
ema.petreikyte@visuomenessveikata.lt
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sveikatos biuras ruošiasi projektui „CHRODIS+“
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–

Islandijos sėkmingo ir tolygaus
senėjimo metodas

Islandijoje

taikomos

intervencijos

60+

sėkmingo ir tolygaus senėjimo metodai. Šios
intervencijos tikslas sėkmingas senėjimas per
judėjimą. Vyresnio amžiaus žmonėms nuo 60 m.
daugiakomponenčiai užsiėmimai, kurie padės

senėjimo paslaptis. Dauguma vyresnių nei 60 m.

stiprinti ir išlaikyti sveikatą. Visi dalyviai bus

neturi fizinio pajėgumo, todėl reikėtų motyvuoti

įvertinami testais. Fizinis pajėgumas matuojamas

ir skatinti fizinį aktyvumą bei didinti pajėgumą,

SPPB testu. Judrumas ir pusiausvyra matuojama

tai būtų prevencija prieš sąnarių ligas, nukritimų

atliekant „Stok ir eik“ testą. Izometrinė raumenų

ir traumų prevencija.

jėga matuojama dinamometru, o ištvermė 6
organizacijos

minučių trukmės vaikščiojimo testu. Dalyviai

rekomendacijas suaugusiems ir vyresnio amžiaus

įvertinimo metu surinkę 6 balus galės dalyvauti

žmonėms rekomenduojama mažiausiai 5 kartus

programoje. Atliekamų treniruočių pagrindas

per savaitę užsiimti fizine veikla apie 30 minučių.

–

Pagal

Pasaulio

sveikatos

vaikščiojimas,

didinant

krūvį.

Vidutinė

savivaldybės

vaikščiojimo trukmė per dieną – 30 min.

visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų

Individualizuotos jėgos treniruotės pratimus 2

gyvensenos tyrimo rezultatais, nuo 2007 m. iki

k./sav. padės atlikti treneris. Po šešių mėnesių

2018 m. 60 m. ir vyresnio amžiaus asmenų, kurie

trukmės bus atliekami įvertinimai (siekiant

4–6 k. per savaitę mažiausiai 30 min. užsiima

sužinoti, kaip pakito rezultatai). Ši intervencija

energinga fizine veikla taip, kad pagreitėtų

gali būti pritaikyta tiek mažose, tiek didesnėse

kvėpavimas ir pulsas, padaugėjo 54,7 proc.

bendruomenėse.

Remiantis

Klaipėdos

rajono

(p<0,05). Kasdien mažiausiai 30 min. užsiima
energinga fizine veikla – 2007 m. 16,7 proc. 60
m. ir vyresnio amžiaus žmonių, 2018 m. – 22,4
proc.
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės

Informaciją parengė:
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Toma Stonkė
Tel. 8 659 798 39,
toma.stonke@visuomenessveikata.lt
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Visuomenės sveikatos biuras
dalyvavo jaunimo piknike
“Vienu ritmu”
Prieš pradedant naujus mokslo metus labai
svarbu ne tik pasiruošti reikalingas mokymosi
priemones mokslų pradžiai, bet ir pasirūpinti
savo sveikata. Norėdamos paskatinti jaunimą
pagalvoti apie sveikatai palankesnį elgesį,
rugsėjo 1 d. Klaipėdos rajono visuomenės
sveikatos biuro specialistės su interaktyvia
palapine svečiavosi Vaikų ir jaunimo vasaros
estradoje, renginyje: jaunimo piknikas „Vienu
ritmu“. Biuro palapinėje buvo galima pasitikrinti
savo žinias apie ŽIV ir AIDS atliekant testą,
pasimatuoti savo streso lygį bei iškvepiamo
anglies monoksido plaučiuose kiekį.
Informaciją parengė:
Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė
Erika Meškauskytė
Tel. 8 655 74458
e.meskauskyte@visuomenessveikata.lt

100-mečio obuolių šventė

obuolių sodus, skanauti atsineštais obuoliais bei
obuolių pyragais. Šiais metais buvo pakviestas

Rugsėjo 8 dieną, jau devintus metus iš eilės,

ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės

Gargžduose tradiciškai vyko ,,Obuolių šventė‘‘.

sveikatos biuras sudalyvauti ir pristatyti save

Jos tikslas suburti miestiečius, seniūnijas,

Gargždų kultūros centro rengiamoje rudenio

organizacijas,

pradžios

įstaigas

bei

bendruomenes

šventėje.

Visuomenės

sveikatos

bendrauti ir pasidalinti savo vykdoma veikla.

specialistės kvietė žmones atlikinėti testą ,,Ką

Lietuvos valstybės šimtmečiui skirtoje derliaus

žinome apie obuolius?‘‘, padiskutuoti apie obuolių

šventėje veikė prekybininkų mugė, kurioje

maistinę vertę, jų naudą siekiant sumažinti

nuo 8 valandos ryto jau buvo galima įsigyti

širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Taip pat žmonės

įvairių produktų, rankdarbių bei sodinukų. O

buvo vaišinami vietoje plaktais dviejų rūšių vaisių

nuo 11 valandos prie Kultūros centro kvietė

ir daržovių kokteiliais: obuolių, morkų, bananų

šventinė programa, kurioje pasirodė vokaliniai

ir obuolių, špinatų, bananų. Siekiant sustiprinti

ansambliai, buvo galima apžiūrėti sukurtus

žmonių

susidomėjimą

savo

sveikata,

buvo
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siūloma registruotis specialisto konsultacijai ir
nemokamai atlikti kūno kompozicijos analizę
Klaipėdos

rajono

savivaldybės

visuomenės

sveikatos biure.

Sveikesnė visuomenė

Informaciją parengė:
Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė
Erika Meškauskytė
Tel. 8 655 74458
e.meskauskyte@visuomenessveikata.lt

savaitę padidėjo nuo 21,9 proc. iki 50,7 proc.

Klaipėdos rajone – suaugusiųjų gyvensena per 10 metų

2018 m. daugiau nei pusė apklaustųjų
pusryčiauja ir tai yra 42,5 proc. daugiau nei
2014 m. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos
rekomendacijas daržovių ir vaisių per dieną

pagerėjo

reikėtų suvalgyti ne mažiau kaip 400 gramų,

Šiais metais visos Lietuvos mastu buvo

siekiant užtikrinti tinkamą skaidulinių medžiagų

vykdomas suaugusių gyventojų gyvensenos

kiekį ir sumažinti lėtinių neinfekcinių ligų riziką.

tyrimas, kurį koordinavo Higienos institutas,

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

o apklausas atliko savivaldybių visuomenės

ministerijos maisto pasirinkimo piramidę kelis

sveikatos biurų specialistai. Klaipėdos rajono

kartus per dieną reikėtų vartoti daržovių,

savivaldybėje tyrimą atliko Klaipėdos rajono

vaisių / uogų, grūdinių produktų, košės. Mėsą,

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

vištieną, žuvį rekomenduojama vartoti kasdien,

organizacijos

bet saikingai. Kas trečias asmuo daržoves,

ir

vyresnio

vaisius vartoja vieną ar daugiau kartų per dieną

amžiaus žmonėms rekomenduojama mažiausiai

(38,4 proc. ir 29,5 proc.). 2018 m., palyginus su

5 kartus per savaitę užsiimti fizine veikla apie

2014 m., šviežių daržovių vartojimas mažiausiai

30 minučių. 2018 m., palyginus su 2007 m.,

3 kartus per savaitę padidėjo 33,5 proc. Nuo

fizinis aktyvumas mažiausiai 4 kartus per

2014 m. košių, dribsnių vartojimas 6–7 dienas

Pagal

Pasaulio

rekomendacijas

sveikatos

suaugusiems
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per savaitę sumažėjo, daugiau vartoja 1–2

su 2014 m., 23,6 proc. daugiau respondentų

kartus per savaitę. Nuo 2014 m. žuvį daugiau

gyvenimo kokybę vertina labai gerai ar gerai.
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės

vartoja 1–2 kartus per savaitę.
tabako

sveikatos biuro vykdomi suaugusių gyventojų

gaminius vartojo kasdien per paskutinį mėnesį,

gyvensenos tyrimai padeda įvertinti visuomenės

elektronines cigaretes – 2,3 proc. 2018 m.,

sveikatos priežiūros paslaugų, orientuotų į

palyginus su 2011 m., kasdien ir retkarčiais

suaugusius gyventojus, ir vietinės sveikatos

rūkančiųjų sumažėjo nuo 59,9 proc. iki 29,1

politikos, nukreiptos į suaugusiųjų gyventojų

proc. 2018 m., palyginus su 2014 m., bet kokio

sveikatos gerinimą, efektyvumą.

Kas

ketvirtas

suaugęs

asmuo

alkoholinio gėrimo vartojimas du ir daugiau
kartų per savaitę sumažėjo 18,9 proc.
Kas antras apklaustas gyventojas savo
sveikatą vertina gerai ir tai 27,4 proc. daugiau
nei 2011 metais. 2018 m., palyginus

< 1psl

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo
pasikeitimai
maitinimą, parengtas įsakymo „Dėl Maitinimo
organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas,

Informaciją parengė:
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė
Monika Steponkienė,
Tel. 8 46 453 754
monika.steponkiene@visuomenessveikata.lt

produktai ir jų grupės: cikorijos,
gilių ar grūdų gėrimai (kavos
pakaitalai), sultinių, padažų
koncentratai, strimelė, pagauta
Baltijos jūroje, subproduktai ir jų
gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis), džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti
mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai.
Kalbant apie patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimus, daržoves, vaisius ir sriubą re-

kuris įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.
Prie anksčiau jau galiojusio įstatymo pridedama ir daugiau mokyklose draudžiamų
maisto produktų, tokių kaip: pieno produktai ir
konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu, padažai su spirgučiais, strimelė,
pagauta Baltijos jūroje, džiūvėsėliuose volioti ar
jais pabarstyti kepti mėsos, paukštienos bei žuvies gaminiai ir produktai, į kurių sudėtį įeina iš
dalies hidrinti augaliniai riebalai. Vaikų mitybai
socialinės globos namuose uždraustų produktų
sąrašas taip pat padidėjo. Uždrausti šie maisto
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komenduojama tiekti papildomo maitinimo

kų socialinės globos įstaigose turi būti sudarytos

metu. Atkreipiamas dėmesys, kad daržovės

higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geria-

turi būti tiekiamos šviežios ir sezoninės. Todėl
gaminant patiekalus

mojo vandens, net jei vaikai nemaitinami. Vandeniui atsigerti turi
būti naudojami asmeninio

reikėtų atsižvelgti į

naudojimo arba vienkarti-

jų sezoniškumą ir

niai puodukai, stiklinaitės

keisti patiekalus ar

ar buteliukai.

jų žaliavas pagal tai

Ikimokyklinio ir (ar)

(pvz., raugintų ko-

priešmokyklinio ugdymo

pūstų sriubą į šviežių

programas įgyvendinan-

kopūstų sriubą ir pan.).
Siekiant skatinti daržovių
vartojimą, nustatytas reikalavimas, kad garnyras (šviežios ar
termiškai apdorotos daržovės, išskyrus bulves) sudarytų ne mažiau kaip trečdalį

čiose įstaigose, veiklą vykdančiose lauko sąlygomis arba
kuriose ugdomi vaikai, kuriems
reikalingas pritaikytas maitinimas, yra
galimybė sudaryti sutartis dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu. Jei sudaroma

patiekalo svorio. Nuo rugsėjo 1 d. pietų

tokia sutartis su vaiko atstovais pagal įstatymą,

metu turi būti sudaryta galimybė pasirinkti

už maisto saugą ir kokybę atsako vaiko atstovai

vieną iš karštųjų patiekalų: tausojantį patie-

pagal įsakymą. Sutartyje turi būti nuostata apie

kalą ar patiekalą, pagamintą tik iš augalinės

draudžiamus atnešti maisto produktus.

kilmės maisto produktų. Valgiaraščiuose šie

Neskaitant jau galiojusių reikalavimų (valgia-

patiekalai ar patiekalas (jei tausojantis patie-

raščio ir sveiką mitybą skatinančios informacijos

kalas yra pagamintas tik iš augalinės kilmės

skelbimo) mokyklos ir vaikų socialinės globos

maisto produktų) pažymimi žodžiu „Tauso-

įstaigos valgykloje ar kitoje patalpoje, kurioje mai-

jantis“ ir (ar) „Augalinis“. Jei pietų metu tie-

tinami vaikai, matomoje vietoje, šalia Valstybinės

kiamas tik vienas karštasis pietų patiekalas,

maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamo telefo-

ne mažiau kaip pusė į pietų valgiaraščius

no linijos numerio, turi būti nurodytas ir juridinis

(15 dienų) įtrauktų karštųjų pietų patiekalų

ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir (ar)

turi būti tausojantys ir (ar) patiekalai, paga-

maisto produktų teikimo paslaugas.

minti tik iš augalinės kilmės maisto pro-

O mokyklos ir poilsio stovyklos interneto

duktų. Pabrėžiama, kad tas pats patiekalas

svetainėje, jeigu ją turi, turi būti skelbiama vieša

neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per

prieiga: Tvarkos aprašas, juridinis ar fizinis asmuo,

savaitę, išskyrus gėrimus, garnyrus ir šaltus

teikiantis vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų

užkandžius (reikalavimas netaikomas pritai-

tiekimo paslaugas, ir valgiaraščiai.

kyto maitinimo valgiaraščiams). Pienas ir kiti
gėrimai vaikams netiekiami šalti, rekomenduojama temperatūra ne žemesnė kaip 15
°C. Kalbant apie gėrimus, mokyklose ar vai-

Informaciją parengė:
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Justina Rimkutė
Tel. 8 46 453754
El. paštas JustinaRim@gmail.com
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KVIEČIAME DALYVAUTI
Konsultacijos jaunimui palankių
sveikatos priežiūros paslaugų
kabinetuose
Klaipėdos rajono savivaldybė kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuru ir Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 2017 m.
vykdė projektą „Sveikatos netolygumų mažinimas
Klaipėdos rajono savivaldybėje diegiant jaunimui
palankių sveikatos priežiūros paslaugų teiki-

mo modelį“. Vykdant projektą įrengtas Jaunimui
palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinis centras ir du jo padaliniai. Jaunimui palankių
sveikatos priežiūros paslaugų kabinete nemokamai
gali konsultuotis 14–29 metų jaunimas psichinės
sveikatos stiprinimo, antsvorio ir nutukimo mažinimo, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimo, lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo
klausimais. Taip pat šiuose kabinetuose galima
pasimatuoti savo streso lygį, iškvepiamo anglies
monoksido plaučiuose kiekį, pasimatuoti antsvorį
imituojančią liemenę, palyginti riebalų, cukraus
kiekius įvairiuose maisto produktuose.
Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų kabinetų adresai :
• Klaipėdos g. 11, Gargždai (Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras)
• Klaipėdos g. 4-2, Priekulė (Atvira jaunimo erdvė)
• Šermukšnių g. 3, Veiviržėnai (prie Jono Lankučio
viešosios bibliotekos, Veiviržėnų filialo)
Registracija:
Tel.: 8 655 74 458 arba
e.meskauskyte@visuomenessveikata.lt

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (JPSPPK)
jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė
Tel. +370 655 74 790
El. p. e.meskauskyte@visuomenessveikata.lt

Ankstyvosios intervencijos
programa
Jei jaunuoliai pradeda eksperimentuoti, nereguliariai vartoti alkoholį ar narkotikus – tai signalas, kad jiems reikia pagalbos atsisakant minėtų
medžiagų vartojimo, ugdant atsakingą požiūrį į
neigiamas vartojimo pasekmes ir užkertant kelią
priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų vystymuisi.
Vienas iš tokios pagalbos būdų – dalyvavimas Ankstyvosios intervencijos programoje.
Ankstyvosios intervencijos programa skirta jaunimui (nuo 14 iki 21 metų amžiaus), kuris eksperimentuoja, nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus, bet dar neturi aiškių priklausomybės požymių
ir kuriam:

• netinka bendrosios prevencijos metodai,
• nėra ilgo alkoholio ar narkotikų vartojimo sukeltų
pasekmių,
• per anksti taikyti gydymą nuo priklausomybės.
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Kodėl verta jaunuoliams dalyvauti Ankstyvosios
intervencijos programoje?
• Motyvuojama atsisakyti alkoholio ar narkotikų
vartojimo.
• Suteikiama žinių apie alkoholio ir narkotikų keliamą žalą.
• Keičiamas jaunuolio požiūris į savo elgesį ir
įpročius (alkoholio ar narkotikų vartojimą).
• Norintiems pakeisti
savo elgesį padedama
rasti papildomos pagalbos, siekiant užkirsti
kelią priklausomybės nuo
alkoholio ar narkotikų
vystymuisi.
• Ankstyvosios intervencijos programa grįsta
interaktyvia ir jaunuoliui patrauklia veikla grupėje.
Grupinius užsiėmimus veda du patyrę specialistai.

Ankstyvosios intervencijos programą sudaro trys
dalys:
1. Pradinis pokalbis (Specialistai įvertins, ar jaunuoliui tinka ši programa, ar reikalinga kita specializuota pagalba);
2. Praktiniai užsiėmimai grupėje (8 val.);
3. Baigiamasis pokalbis.
Ankstyvosios intervencijos programą Klaipėdos
rajone vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras (užsiėmimai vyksta
Gargžduose, Priekulėje ir Veiviržėnuose).
Dalyvavimas programoje NEMOKAMAS ir KONFIDENCIALUS.
Registracija: Tel.: 8 655 74 458 arba
e.meskauskyte@visuomenessveikata.lt
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (JPSPPK)
jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė
Tel. +370 655 74 790
El. p. e.meskauskyte@visuomenessveikata.lt

Seminarų ciklas “Motinos ir kūdikio sveikatos priežiūra”
Galime padėti šeimoms, kurios ruošiasi svarbiam savo gyvenimo įvykiui – vaiko gimimui. Subūrėme profesionalų komandą, kuri dalijasi ne
tik savo žiniomis, bet ir moko, negaili praktinių
patarimų. Į paskaitų ciklą kviečiame ir tėvelius, ir
senelius, ir aukles – žmones, kurie prisideda prie
vaiko auginimo ir auklėjimo. Esame atviri naujovėms – mūsų paskaitose sužinosite naujausias
pasaulio metodikas, tendencijas.
Užsiėmimai vyks 2018 m.
Spalio 29 d. 18.00–20.00 val. (tema „Šeimos
pasiruošimas gimdymui ir laikotarpiui po gimdymo“)
Spalio30 d. 18.00–20.00 val. (tema „Natūralus
kūdikio maitinimas (laktacija ir jos korekcija, žindymo pagrindai“)
Lapkričio 8 d. 18.00–20.00 val. (tema „Pirmieji
vaiko metai (naujagimio ir kūdikio priežiūra, pirmoji pagalba namie“)
Lapkričio 9 d. 18.00–20.00 val. (tema „Pozityvi
tėvystė (bendravimo ir gebėjimų ugdymas, psichologiniai nėštumo ir tėvystės aspektai“)

Laukiame Jūsų Visuomenės sveikatos biure
(Klaipėdos g. 11, Gargždai). Įėjimas iš kiemo
pusės. Užsiėmimai NEMOKAMI.
Informacija telefonu + 370 6 55 40 817

Programos koordinatorius – Rima Leonauskienė
el.p. rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt

Finansuotojas:
Adresas: Klaipėdos g. 11, 96135 Gargždai | +370 6 453 754 / Fax. +370 6 470 064
El.p. info@visuomenessveikata.lt | www.visuomenessveikata.lt

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ
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