
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ  PASLAUGŲ ŠEIMAI, ASMENIUI  
SĄRAŠAS 

 
 

Eil 
Nr. 

Paslauga 
(pavadinimas, trumpas apibūdinimas 

trukmė, cikliškumas ir t.t.) 

Paslaugos teikėjas 
adresas, kontaktai, 

darbo laikas 

Paslaugos 
gavėjai 

Paslauga 
asmeniui ir 
(ar) grupei 

asmenų 

Paslaugos 
teikimo 

vieta (-os) 

Paslaugos užsakymas, 
kaina 

 
1. Privalomas sveikatos mokymas apie 

alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai 
(pagal privalomojo mokymo apie 
alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus 
sveikatai mokymo programą (kodas 
A1)). 

 
Kaišiadorių rajono 
savivaldybės 
Visuomenės sveikatos 
biuras 
 Gedimino g. 85, LT - 
56121, Kaišiadorys 
tel. (8 346) 515 02,  
8 640 36 590 
info@kaisiadorysvsb.lt  
www.kaisiadorysvsb.lt  
Darbo laikas: 
I – V – 8.00 – 17.00 
Pietų pertrauka  
12.00-12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asmenys, iš 
kurių 
įstatymų 
nustatyta 
tvarka atimta 
teisė vairuoti 
transporto 
priemonę, 
skraidyti 
orlaivio 
įgulos nariu, 
atlikti 
orlaivių 
techninę 
priežiūrą, 
dirbti 
skrydžių 
vadovu, teisė 
medžioti arba 
žvejoti, teisė 
vairuoti upių 
ir mažuosius 
laivus atimta 
(gali būti 
atimta arba 

Asmeniui Visuomenės 
sveikatos biuro 
patalpose 

Užsiėmimo trukmė – 4 
akad. val., užsiėmimų 
dažnumas – 1 kartą per 
mėnesį. 
Užsiregistruojant 
nurodoma mokymų 
data. 
 
Paslauga mokama. 
Kaina 20,00 Eur 



dar nėra 
pasibaigęs 
specialiosios 
teisės 
atėmimo 
laikas) dėl 
teisės 
pažeidimo 
padarymo 
esant 
neblaiviam 
arba 
apsvaigusiam 
nuo 
narkotikų, 
vaistų ar kitų 
svaigiųjų 
medžiagų 

2. Ankstyvosios intervencijos 
programa (priklausomybių 
prevencijos tikslais pagal NTAKD 
parengtą programą.  Skirta asmenims 
nuo 14 iki 21 metų, kurie dėl 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
pateko į policijos, teismų, mokyklos ar 
darbovietės akiratį. Tokiems 
asmenims būdingas eksperimentinis ar 
nereguliarus psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimas, kuomet asmenys 
turi problemų dėl rizikingo elgesio). 

Jauni 
asmenys  

Ne mažiau kaip 
3 asmenų 
grupei  

Tarnybos 
patalpose 

Kreipiasi jauni 
asmenys, tėvai, 
policija, ugdymo 
įstaigos, sveikatos 
priežiūros specialistai. 
Paslauga nemokama 

3. Pasirengimo šeimai ir tėvystės 
įgūdžių ugdymas ir palaikymas 
(individualios konsultacijos jaunimui 
lytinio švietimo, mitybos, fizinio 

Jauni 
asmenys 

Asmeniui Visuomenės 
sveikatos biuro 
patalpose 

Kreipiasi jauni asmenys 
Paslauga nemokama 



aktyvumo, priklausomybių klausimais, 
mokymai asmens higiena ir maisto 
sauga ir kt. ) 

4. Nėsčiosios(-ųjų) mokymas 
(motinystės mokymo programa, 
individualios konsultacijos 
nepilnametei nėščiajai ir kt., tobulinti 
tėvystės įgūdžius, supažindinant, 
mokant ir gilinant žinias apie 
galimybes saugoti, stiprinti, puoselėti 
moters ir vaiko sveikatą iki pastojimo, 
nėštumo metu ir po gimdymo). 

Nepilnametės 
nėščiosios 

Asmeniui Visuomenės 
sveikatos biuro 
patalpose 

Kreipiasi nepilnametės 
nėščiosios 
Paslauga nemokama 

5. Fizinio aktyvumo renginiai (įvairūs 
sportiniai žaidimai, užsiėmimai). 

 Vaikas, 
suaugęs 
asmuo, šeima 

Paslauga 
asmeniui arba 
šeimai 

Visuomenės 
sveikatos biuro 
patalpose arba 
kitur 

Paslauga nemokama 

 
 
 
 
         
 
 


