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Informacijos sklaida rūpinasi (organizuoja) Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, finansuoja Klaipėdos 
miesto savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. 

Kartą Sokratas yra pasakęs, kad sveikata dar ne viskas, bet be sveikatos viskas yra niekas. Geniali mintis! Juk sveikata iš tiesų 
yra visa ko pagrindas, kuris suteikia tvirtumo jausmą ir galimybę siekti savo tikslų, nuspalvinančių ne tik mūsų pačių, bet ir 
kitų gyvenimą pačiomis gražiausiomis spalvomis! Sveikatos biuro specialistai kviečia rūpintis savo sveikata ir čia pat pateikia 
gausybę pasiūlymų, kurie nieko nekainuoja, tik truputį laiko!

Multisensorinė 
aplinka – geresnei 
Jūsų sveikatai

Džiugios naujienos! Klaipėdos mies-
to visuomenės sveikatos biure pradėjo 
veikti sensorinis kambarys, kuriame 
laukiami ir vaikai, ir vyresnio amžiaus 
žmonės, įskaitant ir neįgaliuosius. 

Specialistų teigimu, multisensorinė 
aplinka skatina lytėjimo, skonio, regos, 
klausos, uoslės, judėjimo pojūčius bei 
intelektinės veiklos poreikius. Tyrimai 
rodo, kad tokia aplinka dargi didina 
asmens sąmoningumą bei dėmesio 
koncentraciją, gerina apetitą, atmintį, 
pažinimą bei kalbą, sustiprina laimės 
jausmą, mažina agresiją, nerimą. Dide-
lis tokios aplinkos privalumas tas, kad 
ji tinka ir asmenims, turintiems specia-
liųjų poreikių, pavyzdžiui, perdėtai 
aktyviems vaikams, autistams, turin-

tiems klausos ar regos susilpnėjimą, 
kenčiantiems nuo demencijos, Alz-
heimerio ligos ir kitiems.

Šiame kambaryje galima išban-
dyti teigiamai sensoriką veikiančius 
įrenginius: masažo fotelį, muzikinį 
vandens čiužinį, aromaterapiją, įvai-
rias šviesos, garso ir vaizdo instalia-
cijas.

Vieno apsilankymo trukmė – 45 
min. Vienu metu priimama iki 5 as-
menų. Su vaiku (-ais) privalo atvykti 
lydintis asmuo.

SENSORINIO KAMBARIO 
ATIDARYMAS – JAU GEGUŽĖS 13 D. 
11.00 VAL.! 
REGISTRACIJA NEVYKDOMA – 
LAUKIAMI VISI SUSIDOMĖJĘ ŠIA 
SVEIKATOS BIURO NAUJIENA.

Registracijos į sensorinį kambarį 
tvarka kitomis dienomis:
• Gegužės 14 d. 
Ugdymo įstaigų diena. 

https://www.facebook.com/biuras
https://www.youtube.com/channel/UCMpH-ojFbnEIi05tucONYVQ
mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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EDDIS projekto 
partneriai viešėjo 
Klaipėdoje

Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras ir Klaipėdos „Versmės“ 
progimnazija nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 
įgyvendina skaitmeninės lytiškumo ug-
dymo programos vidurinėse mokyklose 
projektą (EDDIS).

Balandžio 1–5 dienomis Klaipėdoje 
šurmuliavo projekto kūrybinės dirb-
tuvės. Projekto partneriai iš Graiki-
jos, Suomijos, Portugalijos Lietuvoje 
viešėjo su savo ugdymo įstaigų mo-
kiniais. Iš viso kūrybinėse dirbtuvėse 
dalyvavo per 60 asmenų. Savaitė buvo 
intensyvi ir darbinga.

Balandžio 1 d. Klaipėdos „Versmės“ 
progimnazijoje buvo iškilmingai sutik-
ti atvykę svečiai. Projekto partneriai 
trumpai ir kūrybiškai pristatė savo or-
ganizacijas. Popietę portugalų koman-
da skaitė pranešimą apie lytiškumą. 
Buvo aptarti esminiai lytiškumo ug-
dymo klausimai: seksualumas, lyties 
identifikavimo subtilybės, lyčių lygy-

bės problemos, stereotipai. Graikų 
komanda parengė visų šalių, daly-
vaujančių projekte, apibendrintus ty-
rimo rezultatus. Pasidalinę įspūdžiais, 
kūrybinių dirbtuvių dalyviai planavo-
si kitos dienos darbus, susidomėjimas 
ir įsitraukimas augo sulig kiekviena 
diena. 

Balandžio 2 d. Mokiniai diskuta-
vo lytiškumo ugdymo temomis – kas 
mokiniams yra svarbu ir ką būtent jie 
norėtų sužinoti apie lytiškumą. Po to 
svečiai lankėsi Klaipėdos miesto vi-
suomenės sveikatos biure, kur sužino-
jo apie įstaigos vykdomas funkcijas 
ir veiklas, dalyvavo smagiame prot-
mūšyje apie sveiką gyvenimo būdą, 
lytiškumą ir mitybą. 

Balandžio 3 d. Kūrybinių dirbtu-
vių metu vaikai ieškojo gerų ir blogų 
mokymosi platformų pavyzdžių, 
domėjosi socialinės medijos kanalais, 
kurie padėtų atrasti tinkamą moky-
mosi metodą. Išskyrę temas, moki-
niai turėjo nurodyti, koks informacijos 
pateikimo būdas labiausiai tiktų toms 
temoms pateikti ir išmokti. Buvo kuria-
mas lytiškumo ugdymo platformos 
būsimas vaizdas. Po intensyvaus dar-
bo projekto dalyvių laukė ekskursija į 
Klaipėdos senamiestį, kur delegaciją 
pasveikino ir Klaipėdos miesto savi-
valdybės meras Vytautas Grubliauskas.

Balandžio 4 d. Pirmoji dienos pusė 
buvo skirta kelionei į Nidą, svečiai 
turėjo galimybę aplankyti unikalų 
gamtos kampelį – Nidos kopas. 
Grįžus laukė intensyvūs darbai: vaikai 
grupelėse diskutavo apie lytiškumo 
ugdymo platformos konkretų turinį, 

temos dar labiau išgrynintos, išskirtos 
paaugliams rūpimos problemos bio-
loginiu, etiniu, sociokultūriniu ir psi-
chologiniu lygmenimis. Viešnia iš 
Vilniaus universiteto, profesorė Na-
talija Fatkulina, pristatė lytiškumo 
ugdymo situaciją Lietuvoje, jos raidą 
ir pokyčius iki šių dienų, taip pat Ben-
drąją sveikos gyvensenos, lytiškumo ir 
rengimo šeimai programą, jos įgyven-
dinimo galimybes. Vyko palyginamo-
ji diskusija apie projekto partnerių 
šalyse vykdomas lytiškumo ugdymo 
programas. 

Balandžio 5 d. Diena skirta visos 
savaitės darbams apibendrinti ir atei-
ties veikloms planuoti. Buvo dis-
kutuota apie platformos vertinimo 
kriterijus. Ateinančio susitikimo su 
projekto partneriais metu Atėnuose 

• Gegužės 15 d. Šeimų diena. 
Registracija 
mob. tel. 8 615 12 609. 
•  Gegužės 16 d. 55 m. ir vyresnių bei 

šios amžiaus grupės neįgaliųjų diena. 
Registracija 
mob. tel. 8 640 93 340. 
• Gegužės 17 d. Bendra registracijos 

diena, dalyvauti gali visi norintys. 
Registracija 
mob. tel. 8 640 93 342. 
Informaciją apie registraciją kitų 

savaičių dienomis nuo gegužės 24 d. 
rasite internetinėje svetainėje 

www.sveikatosbiuras.lt. 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.
Daugiau informacijos www.esinvesticijos.lt

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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(2019 m. rugsėjo 24–25 d.) bus ap-
tarta, pristatyta ir sudėliota visa in-
formacija, kuri bus įkelta į lytiškumo 
ugdymo platformą, išgrynintos vaikų, 
dalyvavusių šiose kūrybinėse dirb-
tuvėse, idėjos ir perteiktos turinyje. 
Po savaitės darbų svečiai turėjo ga-
limybę vykti į Lietuvos jūrų muziejų ir 
pamatyti delfinų pasirodymą.

Lytiškumo ugdymo platformos 
kūrybinės dirbtuvės ir savaitė įtempto 
bei koncentruoto darbo su ekskursijų 
ir pramogų intarpais pranoko tiek 
mūsų, tiek svečių lūkesčius. 

Primename, kad EDDIS projek-
to vykdymo laikotarpiu yra siekiama 
sukurti e-Mokymosi platformą apie 
lytinį švietimą vidurinėse mokyk-
lose. Projekto vykdymo laikotarpis 
2018-09-01 – 2021-08-31. Pagrindinis 
projekto tikslas – didinti 13–16 metų 
jaunimo lytiškumo ugdymo žinias bei 
atnaujinti mokymo metodus.

EDDIS projekto dėka mokiniai 
turės įdomų ir reikšmingą įrankį, kur 
sužinos atsakymus į aktualius lytišku-

mo ugdymo klausimus. Ilgainiui bus 
pasiektas mokinių lytinės sveikatos 
gerėjimas. Mokytojai ir visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistai gaus 
naudos iš naujų mokymosi metodų 
ir priemonių. Jiems bus paprasčiau ir 
lengviau dėstyti lytiškumo ugdymo 
temas. Lytiškumo ugdymas taps efek-
tyvesnis.

Projekto rezultatai / 
intelektiniai produktai:
1. EDDIS projekto tyrimas apie 

mokinių lytinio ugdymo poreikius, 
lūkesčius (N=200–400 mokinių).

1. Jaunimo bendradarbiavimo ir įsi-
traukimo modelis (šešios fazės: situa-
cijos analizė, kūrybinės dirbtuvės, mo-
komosios medžiagos ruošimas, pilota-
vimas, vertinimas ir modelio pritaiky-
mas).

2. Elektroninės platformos lytišku-
mo ugdymui sukūrimas, kurią moki-
niai galės naudoti pamokose ir sava-
rankiškai.

Projektas finansuojamas iš 
ES programos „Erasmus+“ lėšų.

Draugiškos 
varžytuvės 
„Minam už sveiką 
Klaipėdą“ 
ir vėl kviečia jungtis 
dviračių entuziastus

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuras jau tradiciškai kasmet gegužės 
mėnesį skelbia dviračių mėnesiu ir kviečia 
visus Klaipėdos miesto ir apylinkių gyven-
tojus dalyvauti iššūkyje „Minam už sveiką 
Klaipėdą“ ir varžytis dėl daugiausiai nu-
mintų kilometrų.

Kip dalyvauti?
• Gegužės 1–31 d. kuo dažniau 

rinkitės dviratį ne tik laisvalaikiu, bet ir 
kasdien važiuodami į darbą ar mokymo 
įstaigą.

• Fiksuokite numintus kilometrus 
prisijungę prie iššūkio „Minam už sveiką 
Klaipėdą“ Endomondo programėlėje.

!!! Iššūkį galima rasti ir jungtis čia.
Prie iššūkio kviečiami prisijungti ne 

tik pavieniai asmenys, bet ir komandos. 
Komandų grupės suskirstytos kaip ir 
praėjusiais metais (kaip galiausiai bus 
surikiuotos grupės, priklausys nuo daly-
vaujančių kiekio):

• Įmonės ir organizacijos.
• Klubai ir kiti sambūriai.
• Šeimos.

!!! Organizatoriai itin džiaugiasi šeimų 
aktyvumu ir kviečia jas dar aktyviau da-
lyvauti, kad būtų galima sukurti atskirą 
grupę šeimų varžytuvėms.

!!! Komandas galite registruoti 
klpvsb@gmail.com.

Kaip prisijungti prie iššūkio 
programėlėje?
• Užsiregistruokite ir susiraskite 

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt
https://www.endomondo.com/challenges/40133846
https://www.endomondo.com/challenges/40133846
https://www.endomondo.com/challenges/40133846
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Moksleiviams – dar 
daugiau žinių apie 
sveikatą

Turbūt daugelis iš mūsų sutiktų, 
jog gyventojų švietimas įvairiomis 
aktualiomis sveikatos temomis yra 
labai svarbi sveikos visuomenės for-
mavimo dalis. Specialistų teigimu, 
tokio pobūdžio švietėjišką veiklą 
efektyviausia pradėti nuo mažumės – 
kalbėti su vaikais apie sveikatą jiems 
suprantama ir patrauklia kalba, po 
truputį padedant tvirtus pagrindus 
sveikai ateičiai. O kalbėti tikrai yra 
apie ką. Tinkama mityba ir fizinis ak-
tyvumas, psichoaktyviųjų medžiagų, 
užkrečiamųjų ligų, sužalojimų pre-
vencija, o kur dar psichinės sveika-
tos, sveikos aplinkos kūrimo aspektai 
ir daug kitų svarbių temų, dėl kurių 
nuolatos pajėgas telkia ir Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuro 
specialistai.

Įgyvendinant projektą „Klaipėdos 
miesto tikslinių gyventojų grupių 
sveikos gyvensenos skatinimas“, 
uostamiesčio ugdymo įstaigose ir 
laisvalaikio klubuose jau kuris laikas 
organizuojami didelio susidomėjimo 
sulaukę pirmosios pagalbos moky-
mai bei paskaitos apie tinkamą mity-
bą, lytiškumą ir savipagalbos būdus.

Pirmosios pagalbos mokymai šiuo 
metu organizuojami įvairioms am-
žiaus grupėms iki 18 metų. Moky-
mų metu moksleiviai įgyja naudin-
gų teorinių ir praktinių žinių: kaip 
iškviesti pagalbą, kaip atpažinti al-
pimą, traukulius, visišką ir dalinį 
užspringimą, staigią mirtį, kaip elgtis 
įvykus traumai (nudegus, kraujuo-
jant, ištikus lūžiams, stuburo pažeidi-
mams), kaip atlikti pradinį gaivinimą 
ir t. t. Mokymai vykdomi ciklais. Mo-
kymų ciklo trukmė – 4 ak. val. Iš viso 
numatyta įgyvendinti net 80 ciklų. 
Šiuo metu 31 ciklas jau užbaigtas, 6 
pradėti ir vis dar vyksta. Mokymuose 
jau spėjo sudalyvauti 26 ugdymo 
įstaigos.

Paskaitos apie tinkamą mitybą, 
skirtos ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ir pradinio ugdymo amžiaus vaikams, 
taip pat sulaukė didelio pasisekimo. 
Paskaitų metu vaikai, pasitelkiant pa-
trauklius mokymo metodus, supažin-
dinami su sveikos mitybos piramide, 
sveikų pusryčių, pietų, vakarienės ir 

Endomondo programėlėje sukurtą 
iššūkį  „Minam už sveiką Klaipėdą“

• Prisijunkite.
• Dalyvauti galima ir perkeliant savo 

maršrutus iš kitų programėlių (Strava, 
MyGPS, Garmin ir t. t.). 

Kaip tai padaryti? Paklauskite 
https://www.endomondo.com/
challenges/40133846 
komentaruose ar nusiųskite užklausą 
el. p. klpvsb@gmail.com.
SVARBU!!! Kilometrai bus užskaitomi 

tiems, kurie mynė Klaipėdos miesto teri-
torijoje arba startavo / važiavo/ finišavo 
joje.

INFORMACIJĄ APIE IŠŠŪKĮ SEKITE:
- https://www.endomondo.com/chal
lenges/40133846
- https://www.facebook.com/biuras
- https://www.facebook.com/Minam- 

už-sveiką-Klaipėdą-200885670631072/

Praleiskite laiką aktyviai ir turinin-
gai, įtraukite šeimą ir draugus, pasi-
nerkite į „gegužės dviratininkų beproty-
bę“, laimėkite šaunius prizus!

IR NEPAMIRŠKITE DALINTIS 
ĮSPŪDŽIAIS NURODYDAMI 
GROTAŽYMES: 
#minkuzklaipeda 
#minamuzklaipeda 
#minkužsveikąKlaipėdą 
#minamužsveikąKlaipėdą 

saldumynų pakaitalų 
idėjomis, aptariama vandens svarba 
organizmui, maisto paruošimo bū-
dai, maisto kelionė nuo lauko iki stalo. 
Specialistai džiaugiasi, jog naudingos 
žinios šia tema iki šios dienos pasiekė 
net 20 ugdymo įstaigų. Iš numatytų 40 
paskaitų ciklų jau įgyvendinti 24 ciklai. 
Paskaitų ciklo trukmė – 3 paskaitos po 
1 ak. val.

Paskaitos apie lytiškumą ir savi-
pagalbos būdus – dar keletas labai 
svarbių temų, su kuriomis supažindi-
nami įvairaus amžiaus moksleiviai iki 
18 metų. Lytiškumas yra neatsiejama 
asmens tapatybės dalis, kuri ima for-
muotis nuo mažens ir vaidina svarbų 
vaidmenį visą gyvenimą. Paskaitos šia 
tema – puikus įrankis, skirtas padė-
ti jaunajai kartai susipažinti su lyčių 
vaidmenimis ir stereotipais, lyčių lygy-
bės tema, iš arčiau pažvelgti į santykių 
temą, paliečiant ne tik tarpasmeninių 
santykių ir draugystės aspektus, bet ir 
svarbius pirmųjų lytinių santykių, susi-
laikymo, artumo klausimus. Taip pat 
aptariamos lytiškai plintančios ligos, 
jų prevencija, neplanuoti nėštumai ir 
t. t. Paskaitose apie savipagalbos bū-
dus siekiama ugdyti jauno žmogaus 
emocinį raštingumą, savipagalbos 
įgūdžius, pasitikėjimą savimi, asme-
nybės atsparumą stresui, neigiamam 
bendraamžių spaudimui, nerimui ir 
kitiems neretai sutinkamiems išori-
niams dirgikliams. Iš viso šia tema nu-
matyta įgyvendinti net 25 ciklus, kur 
vieną ciklą sudaro 8 paskaitos po 1 ak. 
val. Šią dieną galima pasidžiaugti, jog 
jau sėkmingai įgyvendinti 9 ciklai, 7 
pradėti ir vis dar vyksta. Iš viso žinios 
pasiekė 13 ugdymo įstaigų.

Likusieji mokymai ir paskaitos vyks 
iki šių metų pabaigos, artimiausi nauji 
ciklai prasidės jau gegužę ir rugsėjį.

Jeigu norėtumėte įsitraukti į pro-
jekto veiklas, maloniai kviečiame su-
sisiekti su projekto veiklų koordinato-
riumi, mob. tel. 8 612 30 176 arba 

el. p. rasa@sveikatosbiuras.lt.

Daugiau informacijos apie projektą.

Projekto veiklos finansuojamos 
iš Europos socialinio fondo.

Daugiau informacijos www.esinvesticijos.lt

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Susipažinkite – 
ankštinės daržovės

gomis maistinėmis medžiagomis, o 
valgant ankštines daržoves su auga-
liniais riebalais, pagreitėja maistinių 
medžiagų įsisavinimas. 

Žalios ankštinės daržovės 
(pupelės, žirniai) gali būti naudoja-

mos šviežios, konservuotos, pateikia-
mos vienos su prieskoniais ar salotose, 
taip pat šaldytos, atšildžius garuose, 
išvirus vandenyje ar patroškinus keptu-
vėje, pakepus orkaitėje. Iš išvirtų krak-
molingų ankštinių daržovių (avinžirnių, 
pupų, lęšių) galima gaminti užtepėles, 
kepti blynelius ar patiekti kaip patieka-
lo garnyrą. Iš džiovintų žirnių sumalti 
miltai naudojami sriubų, padažų gamy-
boje, tinka keičiant įprastus džiūvėsė-
lius kepant mėsą ar daržoves, taip pat 
gali būti naudojami kaip įprastų kvie-
tinių miltų pakaitalas kepiniuose.

Vartojimas. 
Ankštinėmis daržovėmis galima pa-

keisti mėsą, paįvairinti dienos mitybos 
racioną bei atrasti naujų skonių. Tačiau 
reikėtų atkreipti dėmesį, kad ankštiniai 
būtų tinkamai paruošti, ne žali, tuomet 
jų vartojimas nesukels nepageidauja-
mo organizmo atsako. Reikėtų steng-
tis išlaikyti įvairovę – tiek spalvinę, tiek 
rūšinę. 

Sveikata

Ankštinės daržovės –  
tai visi žirniai, avinžirniai, lęšiai, pu-

pos ar sojos pupelės, žinomi kaip vie-
nas pagrindinių augalinės kilmės bal-
tymų šaltinių, juose gausu mineralinių 
medžiagų: kalcio, magnio, kalio, geležies 
ir B grupės vitaminų. Jais galima greitai 
pasisotinti, tai sudėtinių angliavandenių 
šaltinis, kuriuos organizmas pasisavi-
na lėtai ir nesukelia staigaus cukraus 
kiekio padidėjimo kraujyje. Ankštinėse 
daržovėse esančios skaidulinės medžia-
gos palengvina virškinimo procesą bei 
suteikia sotumo jausmą.

Paruošimas. 
Ankštinių rūšinė įvairovė yra be galo 

didelė, juos galima valgyti šviežius bei 
džiovintus ar konservuotus. Gaminant 
svarbu terminio apdorojimo laikas, kuris 
priklauso nuo ankštinio šviežumo (kuo 
jis buvo ilgiau laikomas (džiovinamas), 
tuo paruošimo trukmė ilgesnė) bei dy-
džio. Sudėtyje yra nemažai krakmolo, 
todėl būtina ruošiant naudoti vandenį. 
Džiovintus ankštinius patartina prieš 
virimą mirkyti vandenyje, mažiausiai 
keletą valandų, geriausia per naktį, 
kad luobelė suminkštėtų ir išsipūstų. 
Tuomet virimo metu, kai temperatūra 
85–93˚C, vanduo lengviau prasiskver-
bia pro luobą ir susijungia su krakmo-
lingomis dalelėmis. Greičiausiai išverda 
lęšiai, pupoms laiko prireikia daugiau. 
Kad ankštiniai neprarastų maistingų 
medžiagų, virimui reikėtų naudoti tiek 
vandens, kad išvirus jo neliktų. 

Panaudojimas. Ankštinius gali-
ma derinti su kruopomis, grūdais ar 
daržovėmis, toks galutinis produktas 
suteiks energijos ir aprūpins naudin-

kampu. Labai svarbu tai-
syklingai atlikti judesius 
rankomis: judesys ranka pradedamas 
ją pastačius stačiu kampu į priekį, bai-
giamas mostu ištiesta ranka už nugaros. 
Mosuojant rankomis, aktyviai dirba ne 
alkūnės, o peties sąnarys. Pasak spe-
cialistų, žingsniuojant su lazdomis pe-
čius reikia laikyti nuleistus, lazdas – kuo 
arčiau kūno. Einant negalima krypuoti į 
šalis. Nugara turi būti tiesi, pilvas įtrauk-
tas, rankos atpalaiduotos, visas kūnas 
šiek tiek pasviręs į priekį. Ėjimo greitį 
reikia rinktis pagal savo galimybes. Jei 
žingsniuodami spartesniu žingsniu 
imate dusti, greitai pajuntate nuovargį, 
vadinasi, reikėtų sumažinti tempą. Prieš 
treniruotę būtina apšilti, o po jos atlikti 
tempimo pratimus. Šiaurietiškasis ėjimas 
gali būti net 46 % veiksmingesnis nei 
paprastas ėjimas (Cooper‘io Institutas, 
2000-ieji), priklausomai nuo jo inten-
syvumo. Eiti reikėtų sąlyginai ilgai – nuo 
30 iki 120 min. Pasirinkta trasa turėtų 
būti lygi. Reikėtų palaikyti širdies darbą 
(pulsą) tarp 120 ir 150 dūžių per minutę.

Šiaurietiškojo ėjimo nauda 
sveikatai:
• širdis dirba vidutiniškai 5–17 dūžių 

per minutę daugiau nei vaikštant pa-
prastai;

• vidutiniškai 20 % didesnis energi-
jos sunaudojimas, lyginant su paprastu 
vaikščiojimu;

• atpalaiduojami pečių ir kaklo rau-
menys, sumažėja skausmas juose;

• lavinami priekiniai ir užpakaliniai 
rankų raumenys, užpakalinė pečių juos-
tos dalis, krūtinės raumenys ir dalis nu-
garos raumenų;

• sumažinama apkrova kelių sąna-
riams – tai ypač naudinga žmonėms, 
turintiems antsvorio ar sergantiems ar-
tritu;

• sudeginama apie 400 kalorijų per 
valandą, lyginant su 280 kalorijomis 
vaikštant paprastai;

• lazdos padeda palaikyti pusiaus-
vyrą žmonėms, kurie turi su ja susijusių 
problemų.

Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuro specialistai, siekdami 
skleisti žinią apie šiaurietiškąjį ėjimą ir 
jo naudą žmogaus sveikatai, balandžio 
mėnesį organizavo net tris šiaurietiško-
jo ėjimo teorinius / praktinius semi-
narus ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
ir mokyklų visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistams.

Šiaurietiškasis 
ėjimas – lengva 
išmokti, smagu ir 
naudinga praktikuoti

Šiaurietiškasis ėjimas (Nordic walking) 
– tai ėjimas naudojant specialiai šiam 
ėjimui sukurtas lazdas. Šios lazdos nau-
dojamos tam, kad einant tinkamai judėtų 
ne tik apatinė kūno dalis, bet ir viršutinė. 
Tai labai efektyvus ir lengvas būdas page-
rinti Jūsų fizinę būklę. Šį ėjimą praktikuo-
ti gali kiekvienas – nėra apribojimų dėl 
amžiaus, svorio ar fizinio pasirengimo.

Pasirinkus šiaurietiškąjį ėjimą, labai 
svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog yra tam 
tikra vaikščiojimo su lazdomis technika.

Vaikščiojimo su lazdomis technika 
yra panaši į lygumų slidinėjimo: žen-
giant pirmyn dešine koja, atsispiriama 
kairėje rankoje laikoma lazda. Svar-
bu atminti, jog lazdos reikalingos ne 
pasiremti, o atsispirti. Lazda į žemę 
smeigiama ne vertikaliai, o 45 laipsnių 
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Daugelis mūsų norime maitintis kuo 
sveikiau ir tiksliai žinoti, ką valgome. Deja, 
apsisaugoti nuo cheminių maisto produk-
tų priedų tampa vis sunkiau. Dažnai net 
neįtariame, kad galvą pradėjo skaudėti ar 
nuotaika pabjuro dėl prieš kelias valandas 
suvalgyto gardaus mažo batonėlio su ilgu 
sudedamųjų medžiagų sąrašu ar išgertos 
sulčių stiklinės.

Jeigu ir jūs nežinote, ką slepia mais-
to produktų etiketė, kas užšifruota skai-

„Laimė yra vidinis darbas.“  Nežinomas autorius 6
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Paskaita 
,,Kas slepiasi maisto 
produktų etiketėse?“ 

Renginiai

Kūno kompozicijos 
matavimai. 
Kviečiame išbandyti!

Kasmet gegužės 22 dieną visoje Eu-
ropoje minima Nutukimo diena. Šiemet 

minint šią svarbią dieną Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biuras organizuoja 
kūno kompozicijos matavimus.

Kūno masės analizatorius suteiks 
galimybę sužinoti savo biologinį (me-
tabolinį) amžių, kūno masės indeksą, savo 
figūros tipą, procentinę bei kilogramais 
išreikštą raumenų ir riebalų masę. Svar-
bus rodiklis – visceralinių riebalų lygis, 
kurį taip pat parodo analizatorius. Galbūt 
domina sužinoti, kiek sveria Jūsų kaulai ar 
net vidaus organai? Be abejo, sužinosite ir 
tai. Lauksime Jūsų gegužės 22 d.!

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS, TODĖL 
BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA. 
Užsiregistruoti galite iki gegužės 21 d. 

nurodytais kontaktais: mob. 8 640 933 
46 arba el. paštu deimante@sveika-
tosbiuras.lt

Triukšmas
„Kada nors žmonija bus priversta nu-

galėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip 
cholerą ir marą“, – XIX amžiaus vokiečių 
mikrobiologas R. Kochas

Triukšmas – tai dirbtinai sukelti 
įvairaus stiprumo ir dažnio garsai, kurie 
trukdo dirbti, poilsiauti ir kenkia sveikatai. 
Kiekvienais metais paskutinį balandžio 
mėnesio trečiadienį (2019-04-24) minima 
Tarptautinė triukšmo suvokimo diena. Ši 
diena skirta pažymėti visuotinį susirūpini-
mą ilgalaikio triukšmo žala visuomenės 
sveikatai ir atkreipti visuomenės dėmesį 
į visiems aktualią triukšmo problemą,  
skatinti tylesnių namų, tylesnių ugdymo 
įstaigų bei tylesnės poilsio aplinkos 
sukūrimą. 

Triukšmas tapo nuolatiniu mūsų 
gyvenimo palydovu, stipriai kenkiančiu 
sveikatai.

PSO nurodo tokius triukšmo 
sukeltus padarinius:
• triukšmas pažeidžia mūsų klausą;
• triukšmas sutrikdo miegą;
• triukšmas skatina streso hormonų iš-

siskyrimą;
• triukšmas sukelia nepasitenkinimą;
• triukšmas turi įtakos kalbos suvoki-

mui ir neigiamai veikia mokymosi pro-
cesą;

• triukšmas turi įtakos protinių už-
duočių atlikimui;

• triukšmas turi įtakos socialinei elgse-
nai.

Statistiškai įrodyta, jog dėl triukšmo 
didėja kraujospūdis, streso hormonų bei 

riebalų koncentracija – net ir tuomet, 
kai žmonės miega. Bėgant laikui, dėl šio 
poveikio gali siaurėti kraujagyslės ir ištik-
ti širdies infarktas.

Didžiausi triukšmo šaltiniai, PSO 
duomenimis, yra: oro uostai; autostrados; 
pramoninės ir komercinės įmonės; tran-
sporto srautai gatvėse, automobilių sto-
vėjimo aikštelės; muzika; vaikiški žaislai.

Garso stiprumas matuojamas deci-
belais (dB). Pasaulio sveikatos organizaci-
jos (PSO) specialistai įspėja, kad garso 
intensyvumui aplinkoje pakilus daugiau 
kaip 50 dB trikdomas dėmesys, greičiau 
nuvargstama, o garsas, perkopiantis 85 
dB ribą ir besitęsiantis daugiau kaip aš-
tuonias valandas, gali sukelti kurtumą.

Kokį triukšmą sukelia mus 
supantys triukšmo šaltiniai:
• 30 dB – šnabždesys, girdimas 1 m at-

stumu, lapų šnaresys;
• 50 dB – lietus;
• 50–60 dB – įprastinė kalba;
• 60 dB – elektrinė barzdos skutimo 

mašinėlė;
• 80 dB – durų, telefono skambutis;
• 85 dB – sunkvežimis;
• 90 dB – riksmas;
• 95–110 dB – motociklas;
• 110 dB – šūvis į orą;
• 140 dB – lėktuvo variklis.
Kam labiausiai kenkia 
triukšmas?
Kai kurie žmonės triukšmui jautres-

ni už kitus. Labiausiai nuo jo turėtume 
saugoti vaikus. Mažiesiems reikia dau-
giau miego nei suaugusiesiems, todėl 
turėtume pasirūpinti, kad naktį jų mie-
gamuosiuose būtų kuo tyliau. Triukšmas 

stipriau veikia ligotus ir 
vyresniojo amžiaus žmones, pamaino-
mis dirbančius įvairių sričių specialistus 
(jų dienos režimas itin pažeistas neregu-
liaraus miego). Triukšmas taip pat labai 
pavojingas gyvenantiems šalia judrių 
gatvių, triukšminguose mikrorajonuose.

Ką daryti norint išvengti 
neigiamo triukšmo poveikio?
Tylos valandėlės žmogui yra būtinos, 

todėl rekomenduojama bent tada, kai 
leidžia sąlygos (rytais ir vakarais, prieš 
miegą), pabūti tyloje, pasiklausyti savo 
minčių, pačios tylos, savaitgaliais pasi-
vaikščioti gamtoje ir išgirsti natūralų 
triukšmą – paukščių čiulbesį, upelio čiur-
lenimą, medžių šlamesį.

Siekdami sumažinti triukšmą 
aplinkoje, susimąstykime, kaip 
kiekvienas mūsų galime prie to 
prisidėti:

• Durų ir telefono skambutį nustatyki-
te tokiu garsumu, kuris Jums priimtinas.

• Prie baldų kojų priklijuokite gumos 
gabalėlius, kad netrinksėtų nuolat stum-
domos kėdės.

• Norėdami ką nors pasakyti na-
miškiams, nerėkite iš vieno kambario į 
kitą, o prieikite arčiau ir pasakykite.

• Jei mėgstate garsiai klausytis muzi-
kos, užsidarykite kambario duris, kad 
namiškiams netrukdytumėte. Jei sau-
gote savo sveikatą – įpraskite klausyti 
muziką tyliau.

• Naudokite bet kokias apsaugos prie-
mones būdami triukšmingoje aplinko-
je (pjaunant žolę, atliekant statybos, 
remonto darbus ir pan.).

čiuose, ką visgi saugu valgyt ir ko reikėtų 
vengti, ateikite į Klaipėdos miesto vi-
suomenės sveikatos biure gegužės 21 d. 
10 val. vyksiančią paskaitą ,,Kas slepiasi 
maisto produktų etiketėse?“, kurioje die-
tistė padės iššifruoti dažniausiai pasi-
taikančius ir pavojingiausius skaičiukus, 
kurių greta stovi ,,sargybinis“ E. Paskaitos 
tikslas – jaustis užtikrintam savo mitybos 
pasirinkimu. 

Papildoma informacija 
mob. tel. 8 640 93 346.
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• Šiaurietiškojo ėjimo mokymai 
Ketvirtadienis (gegužės 2 d.) 10.30 val.
Pirmadienis (gegužės 6 d.) 10.00 val.
Pirmadienis (gegužės 20 d.) 11.00 val.
Parkas, esantis šalia Vasaros estrados 
(susitikimo vieta: Klaipėdos tuberkuliozės 
ligoninės automobilių stovėjimo aikštelė)
Registracija mob. tel. 8 615 16 155; 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt

„Gyvenimui reikia judesių.“ Aristotelis 7 
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Nemokamų veiklų Klaipėdoje kalendorius 
„Ir kūnui, ir sielai“ 2019 m. gegužė

• Programa „Judu sveikai“ 
(mankštos su įvairiu sportiniu inventoriumi, 
matavimai (kūno kompozicijos ir t. t.) prieš 
pradedant programą ir jai pasibaigus) 
Antradieniais 
(gegužės 7, 21, 28 ir birželio 4 d.) 9.00 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76)

Ketvirtadieniais 
(gegužės 9, 23, 30 ir birželio 6 d.) 9.00 val.
Mankštos nuo gegužės 9 d. vyks I Meln-
ragėje prie lauko treniruoklių, lyjant mankš-
ta vyks Sveikatos biuro salėje.

• Teoriniai ir praktiniai mokymai 
griuvimų prevencijos tema 
„Pusiausvyros lavinimas ir stiprinimas 
vyresniame amžiuje“ 
SEMINARAS:
Trečiadienį 
(gegužės 22 d.) 11.00–14.45 val.
MANKŠTOS:
Pirmadieniais 
(gegužės 20, 27 ir birželio 10 d.) 8.45 val.
Trečiadieniais 
(gegužės 29 ir birželio 5 d.) 8.45 val.

• Meno terapija
Ketvirtadieniais (gegužės 23 ir 30 d.) 
17.30–19.00 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76)

•  Vaikščiojimo grupės 
Penktadieniais (gegužės 24, 31 ir 
birželio 7, 14, 21 d.) 10.00 val.
I Melnragės paplūdimys 
(susitikimo vieta: prie PC „Maxima“ įėjimo)

• Kino filmai:
„KŪDIKIS“ (premjera) 
Šeštadienį (gegužės 4 d.) 16.00 val.
„TOBULAS VYRAS“ 
Sekmadienį (gegužės 5 d.) 16.00 val.
„SVETIMI NAMAI“
Antradienį (gegužės 7 d.) 19.00 val.
„MEILĖS SLĖPYNĖS“ (premjera)
Šeštadienį (gegužės 11 d.) 16.15 val.
„KŪDIKIS“
Sekmadienį (gegužės 12 d.) 16.00 val.

Veiklos, skirtos 55+ 
amžiaus grupės asmenims 
(projektas „Klaipėdos miesto 
tikslinių gyventojų grupių sveikos 
gyvensenos skatinimas“ )

Veiklos programos 
„Širdies ritmu“ dalyviams

Veiklos, skirtos 60+ amžiaus 
grupės asmenims 
(projekto „Chrodis+“ veiklos)

• 60+ amžiaus asmenų lėtinių 
neinfekcinių ligų prevencinė programa 
Data ir laikas tikslinama susisiekus 
nurodytais kontaktais. 
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Papildoma informacija ir registracija mob. 
mob. tel. 8 640 933 43.

Programą sudaro daugiakomponentės veik-
los, kurių metu daugiausiai dėmesio skiriama 
kasdienėms fizinio aktyvumo treniruotėms, 
ir 2 kartus per savaitę – jėgos treniruotėms. 
Kasdienių treniruočių pagrindas – vaikščio-
jimas. Jėgos treniruočių programą sudaro 12 
pratimų pagrindinėms raumenų grupėms. 
Siekiant įvertinti dalyvių fizinę būklę ir svei-
katą, atliekami matavimai pasitelkiant įvai-
rius prietaisus: dinamometrus, prietaisus, ste-
binčius širdies darbą fizinio krūvio metu ir kt.

„MEILĖS SLĖPYNĖS“

Kviečiame dalyvauti nemokamoje 
Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukri-
nio diabeto rizikos grupių asmenų 
sveikatos stiprinimo programoje. 
Programa skirta 50–65 m. amžiaus 
moterims ir 40–55 m. amžiaus vyrams, 
turintiems antsvorio, besiskundžian-
tiems padidėjusiu arteriniu kraujo 
spaudimu, pulsu, kurių padidėjusi cho-
lesterolio ir (ar) gliukozės koncentracija 
kraujo serume. Asmenys, norintys 
dalyvauti programoje arba gauti papil-
domos informacijos, gali kreiptis 
tel. (8 46)  31 10 12, 
mob. tel. 8 615 161 55, 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt.

Paskaitos šeimoms

• Sveikos šeimos akademija
Dėl paskaitų datų ir laiko teirautis 
nurodytais kontaktais.
Klaipėdos m. visuomenės 
sveikatos biuro salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel.  (8 46) 31 07 51; 
mob. tel.  8 615 12 609; 
el. p. arune@sveikatosbiuras.lt  

Veiklos  bendruomenei

• Festivalis „Riedam į vasarą“
Sekmadienį (gegužės 26 d.) 
Atgimimo aikštė – Vasaros estrada
Papildoma informacija:
www.varzybukalendorius.lt

• Varžytuvės „Minam už sveiką Klaipėdą“ 
Gegužės 1–31 d. Klaipėdos miestas. 
Daugiau informacijos mob. tel. 8 640 
93342 ir www.sveikatosbiuras.lt

Bendruomenių mankštos* 
Pirmadieniais 
(gegužės 13, 20 ir 27 d.) 18.00 val.

Sekmadienį (gegužės 12 d.) 18.10 val.
Laisvalaikio centras „ArleKinas“ 
(Bangų g. 5a)
Registracija mob. tel. 8 640 933 40. 
Papildoma informacija:
• Vienam asmeniui skirti 2 meno terapijos 
susitikimai.
• Vienam asmeniui skirti 5 vaikščiojimo 
grupių susitikimai. Vaikščiojimo grupių 
maršrutas: Melnragė I – Melnragė II – Meln-
ragė I. Vaikščiojimo trukmė – 1,5 val. Pa-
sivaikščiojimų metu numatytos sveikati-
nančios mankštos ir paskaitos įvairiomis 
sveikatos temomis po atviru dangumi, o 
aktyviausių asmenų, kurie dalyvaus visuose 
ciklo susitikimuose, laukia STAIGMENOS! 
•   Vienam asmeniui skirti 2 kino filmai.

• Šiaurietiškojo ėjimo žygis 
Pirmadienis (gegužės 27 d.) 17.30 val. 
I Melnragės paplūdimys 
(susitikimo vieta: prie PC „Maxima“ įėjimo)
Registracija mob. tel. 8 615 16 155; el. p. vi-
talija@sveikatosbiuras.lt 
Papildoma informacija: 
• Šiaurietiškojo ėjimo žygio trasa:  
Melnragė I – Melnragė II (miško taku) – 
Melnragė I – Melnragė II (grįžimas pajūriu)

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt


* Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras, finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Daugiau informacijos apie veiklas

• Kūdikių mankštos (nuo 3 iki 9 mėn.)* 
Antradieniais (gegužės 7, 14, 21 ir 28 d.) 
10.00 val.
• Nėščiųjų mankštos* 
Antradieniais (gegužės 7, 14, 21 ir 28 d.) 
11.00 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel.  (8 46) 31 07 51; 
mob. tel.  8 615 12 609; 
el. p. arune@sveikatosbiuras.lt   

Įvertinti naujienlaiškį –

„Kai gyventi gera, nėra reikalo ginčytis dėl gyvenimo prasmės.“ Rėjus Bredberis 8

Kontaktai

       DARBO LAIKAS:
        I–IV 8.00–17.00 val.    
             V 8.00–15.45 val.             
 Pietūs 12.00–12.45 val.

NAUJIENLAIŠKIO KŪRĖJAI       
       Naujienlaiškį parengė 
      Klaipėdos miesto visuomenės 
      sveikatos biuras.
      Dizainerė – Lina D. Paulauskienė.

MUS RASITE:
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 23 47 96. Faks. (8 46) 23 47 96.
El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt     
https://www.facebook.com/biuras

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ!
Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite 
el. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

Nr. 24 (2019 m. gegužė)

• Aikido treniruotės suaugusiems 
ir paaugliams nuo 16 m. 
Antradieniais 
(gegužės 7, 14, 21 ir 28 d.) 19.30 val.
Minijos g. 2 (III korpusas, 5 aukštas) 
Trečiadieniais 
(gegužės 8, 15, 22 ir 29 d.) 19.30 val.
Klubas „Budokan“ (Statybininkų pr. 2a,
už Eduardo Balsio menų gimnazijos)

Veiklos vaikams ir jaunimui 

Registracija mob. 8 647 19 125; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
www.klaipeda.aikido.lt

• Aikido treniruotės vaikams (6–15 metų) 
Antradieniais (gegužės 7, 14, 21 ir 28 d.) 
16.00 val.
Klubas „Budokan“  
(Dubysos g. 10, „Švyturio“ arena)
Pirmadieniais 
(gegužės 6, 13, 20 ir 27 d.) 15.00 val.
Klubas „Budokan“ (Statybininkų pr. 2A, 
už E. Balsio gimnazijos, minkštoji salė)

Registracija mob. tel. 8 618 77084; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
www.klaipeda.aikido.lt

Antradieniais (gegužės 7, 14, 21 ir 28 d.) 
18.00 val.
Klubas „Budokan“ 
(Minijos g. 2, III korpusas, 5 aukštas)
Antradieniais 
(gegužės 7, 14, 21 ir 28 d.) 18.15 val.
Klubas „Budokan“
(Panevėžio g. 3, lopšelis-darželis „Atžalynas“)
Antradieniais 
(gegužės 7, 14, 21 ir 28 d.) 15.45 val.
Klubas „Budokan“ 
(Tauralaukio g. 1, „Balticum“ sporto centras)

Registracija mob. tel. 8 647 19125; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
www.klaipeda.aikido.lt 

Jeigu ir Jūs norite prisidėti prie šio kalendoriaus sudarymo ir bendradarbiauti su Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuru, 
kreipkitės tel. 8 640 933 42 arba el. paštu visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt;  www.sveikatosbiuras.lt, 

www.facebook.com/biuras 

Veiklos darbingo amžiaus 
žmonėms

• Solo Latino šokiai* 
Antradieniais 
(gegužės 7, 14 ir 21 d.) 17.30 val. 
Šokių studija „Akredus“ 
(Minijos g. 2, III korpusas)

• Lėto tempo viso kūno treniruotė* 
Ketvirtadienis 
(gegužės 2 ir 9 d.) 17.30 val.

• Kalanetika* 
Pirmadieniais 
(gegužės 6 ir 13 d.) 12.00 val.
Trečiadieniais 
(gegužės 8 ir 15 d.) 12.00 val.
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 

Registracija mob. tel.  8 640 93 342
Papildoma informacija:
• Atvykstant į Solo Latino šokių repeticijas, 
būtina turėti batus pasikeisti. 

Trečiadieniais 
(gegužės 15, 22 ir 29 d.) 18.00 val. 
Sendvario progimnazijos stadionas 
(Tilžės g. 39)
Pirmadieniais 
(gegužės 13, 20 ir 27 d.) 19.30 val.
Trečiadieniais 
(gegužės 15, 22 ir 29 d.) 19.30 val. 
Martyno Mažvydo progimnazijos stadionas 
(Baltijos pr. 53)
Papildoma informacija 
mob. tel. 8 650 13636

• Kūno kompozicijos matavimai 
Trečiadienį (gegužės 22 d.) 
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras 
(Taikos pr. 76)

• Paskaita ,,Kas slepiasi 
maisto produktų etiketėse?“ 
Antradienį (gegužės 21 d.) 10.00 val. 
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76)
Registracija vyksta iki gegužės 21 d. 
mob. tel. 8 640 933 46 arba 
el. paštu deimante@sveikatosbiuras.lt

http://www.sveikatosbiuras.lt/lt/naujienos/rupinimasis-savo-sveikata-geriausia-investicija-investuokite-apgalvotai-17240.html
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mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt

	www.sveikatosbiuras.lt

