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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

2023 M. SAUSIO  MĖNESIO DUOMENYS 

APIE  VYKSIANČIUS SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO RENGINIUS  

BIRŽŲ MIESTO IR RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

Eil. 

Nr. 
Data, laikas 

Renginio rūšis 

(varžybos, pratybos, 

diskusija, 

konkursas, 

viktorina, radijo ar 

TV laida, straipsnis, 

atmintinė, paskaita, 

pamoka ir kt.) 

Tema ar pavadinimas Vieta 

Rezultatas 

(renginio 

dalyvių 

skaičius, 

straipsnių ar 

leidinių 

skaičius, 

tiražas, laidos 

trukmė) 

Tikslinė amžiaus 

grupė 

Kita 

aktuali 

informacija 

1.  2023-01-06 

Parengti elektroninį 

leidinį  

 „Antibiotikai“ LOPŠELIS – DARŽELIS 

„RUGELIS“ 4 vnt. 
Darželio 

bendruomenė 
 

2.  2023-01-09 

Parengti elektroninį 

leidinį  

 „Antibiotikai“ LOPŠELIS – DARŽELIS 

„DRUGELIS“ 10 vnt. 
Darželio 

bendruomenė 
 

3.  2023-01-10 

Parengti elektroninį 

leidinį  

 „Antibiotikai“ LOPŠELIS – DARŽELIS 

„GENYS“ 10 vnt. 
Darželio 

bendruomenė 
 

4.  2023-01-11 
Parengti elektroninį 

leidinį  

 „Antibiotikai“ LOPŠELIS – DARŽELIS 

„ĄŽUOLIUKAS“0 9 vnt. 
Darželio 

bendruomenė 
 



5.  2023-01-12 

Parengti elektroninį 

leidinį  

 „Antibiotikai“ DARŽELIS – MOKYKLA 

„VYTURĖLIS“ 9 vnt. 
Darželio 

bendruomenė 
 

6.  2023-01-13 
Edukacinė veikla  

 „Savęs pažinimas, kaip 

būti sveiku ir laimingu“ 

LOPŠELIS – DARŽELIS 

„RUGELIS“ 20 dal. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, 

„Pabiručių“ ir 

„Bedančių“ grupės 

 

7.  2023-01-16 
Edukacinė veikla  

 „Savęs pažinimas, kaip 

būti sveiku ir laimingu“ 

LOPŠELIS – DARŽELIS 

„DRUGELIS“ 20 dal. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, 6-

oji, 8-oji grupės 

 

8.  2023-01-17 Edukacinė veikla  
 „Savęs pažinimas, kaip 

būti sveiku ir laimingu“ 

LOPŠELIS – DARŽELIS 

„GENYS“ 20 dal. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, 

„Saulės zuikučių“ , 

„Smalsučių“ grupės 

 

9.  2023-01-18 
Edukacinė veikla  

 „Savęs pažinimas, kaip 

būti sveiku ir laimingu“ 

LOPŠELIS – DARŽELIS 

„ĄŽUOLIUKAS“ 20 dal. 

Ikimokyklinio 

amžiaus 

vaikai,„Boružiukų“ 

ir „Nykštukų“ 

grupės 

 

10.  2023-01-19 
Edukacinė veikla  

„Savęs pažinimas, kaip 

būti sveiku ir laimingu“ 

DARŽELIS – MOKYKLA 

„VYTURĖLIS“ 20 dal. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, 

„Švelnučių“, 

„Šnekučių“ grupės 

 

11.  2023-01-20 
Edukacinė veikla  

 „Savęs pažinimas, kaip 

būti sveiku ir laimingu“ 

LOPŠELIS – DARŽELIS 

„RUGELIS“ 10 dal. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, 

„Bildukų“ grupė 

 

12.  2023-01-23 Edukacinė veikla  
 „Savęs pažinimas, kaip 

būti sveiku ir laimingu“ 

LOPŠELIS – DARŽELIS 

„DRUGELIS“ 20 dal. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai,  

3-oji, 7-oji grupės 

 

13.  2023-01-24 
Edukacinė veikla  

 „Savęs pažinimas, kaip 

būti sveiku ir laimingu“ 

LOPŠELIS – DARŽELIS 

„GENYS“ 20 dal. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, 

„Pelėdžiukai“, 

„Aitvariukai“ 

 

14.  2023-01-25 
Edukacinė veikla  

 „Savęs pažinimas, kaip 

būti sveiku ir laimingu“ 

LOPŠELIS – DARŽELIS 

„ĄŽUOLIUKAS“ 20 dal. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, 

„Smalsučių“ ir 

„Gudručių“ grupės 

 



15.  2023-01-26 
Edukacinė veikla  

 „Savęs pažinimas, kaip 

būti sveiku ir laimingu“ 

DARŽELIS – MOKYKLA 

„VYTURĖLIS“ 20 dal. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, 

„Spinduliukų“, 

„Kodėlčiukų“ 

grupės 

 

16.  
2023-01-27 

(KDC) 
Edukacinė veikla  

 „Savęs pažinimas, kaip 

būti sveiku ir laimingu“ 

BIRŽŲ RAJONO 

KIRDONIŲ 

DAUGIAFUNKCIS 

CENTRAS 

10 dal. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, 

„Drugelių“ grupė 

 

 

Visuomenės sveikatos specialistė, 

 vykdanti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą Jurgita Skujienė 2023-01-03 
 

 


