
 
 

 

 

 

Mano vasara saugi 

2017 m. gegužės 31 d. 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius. 

 
 
 
Tarptautinė vaikų gynimo diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai 
pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę. 
Vaikų prigimtinis poreikis ugdymuisi „nepripažįsta“ pertraukų – pažintiniai poreikiai ir komunikaciniai 
interesai ir atostogų metu turi likti aktyvūs. Kokybiškas vasaros užimtumas sudaro sąlygas vaikams tęsti 
ugdymąsi vasarą bei atveria didžiules galimybes ugdyti vaikų vertybes, plėtoti asmeninius gebėjimus, saugoti 
ir stiprinti sveikatą. 
 
Todėl norint atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų ir jaunimo saugų bei kokybišką poilsį Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centras jau antrus metus inicijuoja renginį ,,Mano vasara saugi“. Renginio programą sudaro trys 
dalys. Viena iš renginio dalių yra konferencija ,,Saugumo garantija. Kas ją gali suteikti?“. 
 
 

Konferencija „Saugumo garantija. Kas ją gali suteikti? “ 
 

Konferencijos tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų ir jaunimo saugumą vasaros metu, pasidalinti 

patirtimi vykdant prevencines vaikų saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens programas bei pristatyti 
skęstančiojo gelbėjimo ir pirmosios pagalbos teikimo skendusiajam principus.  

Konferencijos dalyviai 

Visuomenės sveikatos biurų specialistai, mokyklų vadovai ir mokytojai, savivaldybių atstovai, baseinų 

atstovai 

Konferencijos programa 

I dalis Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Mėlynoji salė 
9.30–10.00 Dalyvių registracija 

10.00–10.20 Sveikinimo žodis LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas 
(informacija tikslinama) 
Valdas Jankauskas, Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centro direktorius 

10.20–10.40 Skendimų statistikos duomenys Liuda Ciesiūnienė, Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro, Neinfekcinių ligų 
profilaktikos skyriaus vedėjos pavaduotoja 

10.40–11.00 Kaip mokėjimas plaukti įtakoja emocinį 
intelektą ir kuo pastarasis svarbus 
žmogaus gyvenime 

Lina Straukė, psichologė 



 
 

 

 

11.00–11.20 Lietuvos plaukimo federacijos patirtis ir 
gebėjimai vykdant programą „Mokėk 
plaukti ir saugiai elgtis vandenyje” 

Ilona Zuozienė, Lietuvos plaukimo federacijos 
viceprezidentė 

11.20–11.40 Geroji patirtis organizuotai mokant 
vaikus plaukti 

Julija Griškienė 
Ignalinos r. Dūkšto mokyklos direktorė 

11.40–12.00 Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 
vykdomų prevencinių edukacinių 
programų pristatymas 

Vaida Mockevičienė, Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centro Sveikatingumo skyriaus 
vadovė 

12.00–12.45 Pietų pertrauka 

 

II dalis Lietuvos vaikų ir jaunio centras Didysis baseinas 

12.45–13.00 Programos „Plaukimo ABC“ pristatymas  Žana Skridlienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centro, Sveikatingumo skyriaus, Neformaliojo 
ugdymo mokytoja  

13.00–13.30 Skęstančiojo gelbėjimo principai Vilniaus apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos 6-oji komanda 

13.30–14.00 Pirmosios pagalbos teikimo 
skendusiajam principai. Praktinė 
paskaita.  

Vida Dubinskienė, Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro, Sveikatos mokyklos 
visuomenės sveikatos edukologė 

14.00 Konferencijos pabaiga 
 
 

Registracija į konferenciją (http://lvjc.lt/mano-vasara-saugi-2017/#MVS_konferencija) 

Konferencija yra nemokama, dalyviams bus išduoti pažymėjimai. 
 

Plačiau apie renginį „Mano vasara saugi“  

 Edukaciniai, pažintiniai, kūrybiniai, sportiniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui.  

 Stovyklų pristatymo mugė, skirta pristatyti galimybes pasirinkti vaikų vasaros edukacines programas 
ir vaikų poilsio stovyklas 

http://lvjc.lt/mano-vasara-saugi-2017/#MVS_konferencija
http://lvjc.lt/mano-vasara-saugi-2017/#MVS_uzsiemimai
http://lvjc.lt/mano-vasara-saugi-2017/#MVS_stovyklos
http://lvjc.lt/mano-vasara-saugi-2017/#MVS_stovyklos

