
                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                       Plungės rajono savivaldybės 

                                                                                             visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 

                                                                                         2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. DĮ-21  

                                                                                           konkurso „Sveikiausia įmonės, įstaigos, 

                                                                                organizacijos komanda 2021 m.“                               

 

NUOSTATAI 

 

                       I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso „Sveikiausia įmonės, įstaigos, organizacijos komanda 2021 m.“ (toliau – konkursas) 

nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, organizavimo, vertinimo, aktyviausių dalyvių 

skatinimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Konkurso tikslas – skatinti sveikos gyvensenos iniciatyvas įmonėse, įstaigose, organizacijose, 

bendruomenėse ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius bei rūpinimąsi savo sveikata. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Sutelkti įstaigų, įmonių, organizacijų bendruomenės narius (vadovus ir darbuotojus) sveikatos 

stiprinimo ir sveikatos ugdymo veiklai. 

4.2. Paskatinti įstaigų, įmonių, organizacijų bendruomenes kuo aktyviau dalyvauti nemokamose, 

visiems prieinamose sveikatinimo veiklose. 

4.3. Suteikti žinių apie sveiką gyvenimo būdą; sveikatos stiprinimą bei sveikatai palankią aplinką. 

4.4. Pristatyti, viešinti sveikatos stiprinimo gerosios praktikos pavyzdžius. 

 

III. DALYVIAI 

5. Projekto dalyviai – Plungės rajono įstaigų, įmonių, organizacijų, bendruomenių komandos.  

6. Komandos narių skaičius nėra ribojamas. 

6.1. Konkurso rezultatų vertinime dalyvių skaičius neturės įtakos. 

7. Komandų skaičius iš vienos įstaigos, įmonės nėra ribojamas. 

8. Komandos darbui vadovauja atsakingas asmuo (-ai) / vadovas (-ai). 

 

IV. VYKDYMO SĄLYGOS 

9. Konkurso trukmė – 2021 m. spalio–gruodžio mėn. 

10. Norinčios dalyvauti komandos užpildo iki lapkričio 5 d. registracijos anketą adresu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4o-jC9vn8PMR8B9aR7-

AmPz3U7vKVCFQdryXaKcjT33jSMg/viewform?usp=sf_link 

11. Konkurso organizatorius kviečia dalyvauti iššūkiuose stiprinant sveikatą darbe,  laikantis sveikos 

gyvensenos principų, taisyklių. 

12. Kiekvieną lapkričio penktadienį (5, 12, 19, 26 d.) užsiregistravusiems atsiųsime naują iššūkį, 

naują užduotį/iššūkį.  

13. Komandos remdamosi savo patirtimi, informacija, gauta iš Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro, kitais, jiems prieinamais šaltiniais, įgyvendina iššūkius/užduotis.  

13.1. Įgyvendinant iššūkius/užduotis gali būti naudojamos 2021 metais vykdytos sveikatinimo veiklų 

akimirkos. 

14. Įgyvendintus iššūkius/užduotis projekto dalyviai fiksuoja ir juos siunčia:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4o-jC9vn8PMR8B9aR7-AmPz3U7vKVCFQdryXaKcjT33jSMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4o-jC9vn8PMR8B9aR7-AmPz3U7vKVCFQdryXaKcjT33jSMg/viewform?usp=sf_link


14.1. El. paštu plunges.sveikata@plungesveikata.lt, laiške nurodydami savo kontaktinius duomenis, 

atstovaujamą įmonės, įstaigos, organizacijos komandą. 

14.2. SVARBU! Dalyvaujant konkurse, būtina organizatoriams įgyvendintus iššūkius/užduotis 

pateikti kiekvienos savaitės pabaigoje arba naujos savaitės pirmą dieną.  

15. Siūlomos užduočių atlikimo formos: vaizdo kūriniai, reportažai, nuotraukų koliažai, PowerPoint 

ir kt. 

16. Rekomenduojami formatai: filmuota medžiaga (iki 5 min., avi, mov, 3gp, mp4 formatu) arba 

skaitmeninė fotografija, paveikslėliai (JPEG, PNG formatu). Kitais formatais atsiųsti darbai taip pat 

bus priimami. 

17. Darbus vertins Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus patvirtinta 

vertinimo komisija. 

18. Vertinant komandos pateiktį atsižvelgiama į: sveikos gyvensenos principų propagavimo ir 

įgyvendinimo integralumą, įgyvendinimo kūrybiškumą, individualumą, pateikimo estetiškumą, 

aiškumą, argumentuotą savo požiūrio ir minčių dėstymą. 

18.1. Papildomi taškai bus skiriami už dalyvavimą šiose veiklose: 

FIZINIO AKTYVUMO UŽSIĖMIMAI: dalyvaujant Plungės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro organizuojamuose užsiėmimuose. 

• ,,Joga su instruktore Ieva‘‘ užsiėmimai nuotoliniu būdu antradieniais 18:30 val.. Registracija 

plunges.sveikata@plungesvsb.lt nurodant, atstovaujamą įmonę, įstaigą, organizaciją, bendruomenę 

(turi sudalyvauti ne mažiau 4 asmenų iš įmonės, įstaigos, organizacijos, bendruomenės). 

• Šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimai pirmadieniais, trečiadieniais 18:00 val., Babrungo upės slėnio 

estrada (turi sudalyvauti 4 asmenys iš įmonės, įstaigos, organizacijos). 

• Mankšta darbo vietoje: pasikviečiant Sveikatos biuro specialistą, kuris praves mankšta su 

šiaurietiškojo ėjimo lazdomis (trukmė 30 min). Viena įmonė, įstaiga, organizacija specialistą gali 

pasikviesti vieną kartą.  

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA: 

Papildomi taškai prisideda išklaususiems psichologinės gerovės stiprinimo programą arba naujai 

užsiregistravusiems į psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimus (8 ak. val., 10 asmenų gr.). 

SVEIKOS MITYBOS UŽSIĖMIMAI: užsiregistravus el. p. plunges.sveikata@plungesvsb.lt arba tel. 

+370 670 22926, visuomenės sveikatos specialistė, praves užsiėmimą sveikos mitybos tema 

nuotoliniu būdu.  

TRAUMŲ IR SUSIŽALOJIMŲ PREVENCIJA: pasikviečiant visuomenės sveikatos specialistą, kuris 

praves užsiėmimą pirmos pagalbos tema (esant poreikiui užsiėmimas gali vykti nuotoliniu būdu). Registracija 

el. p. plunges.sveikata@plungesvsb.lt arba tel. +370 670 22926. 

19. Kiekviename darbe turi būti nurodoma: įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas.  

20. Įdomiausi, originaliausi darbai skelbiami tinklalapyje: www.plungesvsb.lt, facebook Plungės 

visuomenės sveikatos biuras 

21. Konkurso dalyviais tampama įgyvendinus ir atsiuntus organizatoriams bent vieną paskelbtą 

savaitės iššūkį. 

22. Iššūkiai/užduotys, neatitinkantys konkurso reikalavimų, pristatyti ne laiku, nebus vertinami. 

23. Nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais, vertingomis sveikatą stiprinančiomis dovanomis. 

24. Konkurso nugalėtojai 2021 m. gruodžio mėn. pakviečiami į Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biurą (organizatoriai pasilieka teisę keisti vietą) atsiimti įsteigtų prizų 

(priklausomai nuo Vyriausybės paskelbtos epidemiologinės situacijos).  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25. Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia 

organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, publikuoti www.plungesvsb.lt 

26. Papildoma informacija teikiama Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure: Giedrė 

Bubelienė, tel. +370 638 01570, el. paštas giedre.bubeliene@plungesvsb.lt 

mailto:plunges.sveikata@plungesvsb.lt
http://www.plungesvsb.lt/
mailto:giedre.bubeliene@plungesvsb.lt

