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Ligonių kasos kviečia pradinukus:  

pieškite ir laimėkite vertingų prizų! 

Ligonių kasos skelbia vaikų piešinių konkursą „Mano šeimos gydytojas“, kuriame kviečiami 

dalyvauti visi šalies pradinių klasių mokiniai. Konkursas vyks nuo vasario 1 iki kovo 31 dienos. 

Tereikia ant balto lapo nupiešti savo šeimos gydytoją ir pavaizduoti, kaip jis gydo mamą, tėtį, 

brolį, sesę, močiutę, senelį, tetą ar dėdę...  

Piešinius prašome siųsti ar atnešti į teritorinę ligonių kasą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ar 

Panevėžyje (adresai nurodyti žemiau). Viename voke gali būti ir vieno pradinuko, ir visos klasės, ir 

net visos mokyklos pradinukų darbeliai, o kiekvieno piešinio kitoje pusėje būtinai reikia užrašyti jo 

autoriaus vardą, pavardę, klasę ir mokyklos pavadinimą bei adresą. Darbus vertins  atrankos 

komisijos, o nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti: 5 prizininkams bus įteikti specialieji ligonių 

kasų prizai ir net 60 nugalėtojų (po 1 iš kiekvienos savivaldybės) bus paskatinti dovanomis.  

5 prizininkai galės pasijusti tikrais dailininkais –  jų darbeliai bus atspausdinti  spaustuvėje, kur 

pavirs atvirlaiškiais. Šie atvirlaiškiai primins visiems mums – sveikiems ir sergantiems – apie tai, 

koks svarbus kiekvienos šeimos sveikatai ir gerovei yra šeimos gydytojas. Atvirlaiškiai pakvies 

tėvelius ir mamytes, močiutes ir senelius, dėdes ir tetas, broliukus ir sesutes, pusseseres ir pusbrolius 

apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Tokiu būdu informacija apie nemokamas 

šeimos gydytojo ir kitas sveikatos priežiūros paslaugas bei ligų prevencijos programas pasieks 

daugelį šeimų.  

Ligonių kasos kviečia tėvelius ir pradinukų mokytojus: paraginkite  mažuosius dalyvauti piešinių 

konkurse „Mano šeimos gydytojas“! 

Pasak Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pareigas einančio Gintaro Kacevičiaus, vaikų piešinių 

konkurso organizatoriai  tikisi, kad nuoširdus vaikų priminimas laiku nueiti pas šeimos gydytoją 

sulauks geranoriško jų šeimos narių atsako.  

„Manau, kiekvienas, gavęs vaiko pieštą atvirutę, kurioje kviečiama labiau pasirūpinti savo sveikata, 

bus sujaudintas tokio mažųjų dėmesio. Socialine akcija „Sveika šeima“, kurios metu organizuojamas 

šis vaikų piešinių konkursas, kviečiame žmones aktyviau naudotis iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo apmokamomis  prevencinių programų paslaugomis, raginame nenumoti ranka į sveikatos 

profilaktiką, šeimos sveikatą. Juk šeima yra pamatas, ant kurio statomas bendruomenės ir valstybės 

gerovės rūmas, o šeimos gydytojas yra atsakingas šeimos partneris“, – teigė G. Kacevičius. 



Vaikų piešinių konkursas „Mano šeimos gydytojas“ yra ligonių kasų socialinės akcijos „Sveika 

šeima“, skirtos Tarptautinei šeimos dienai paminėti, dalis. Ši diena minima gegužės 15 dieną, tad  

gražiausių darbų autoriai bus apdovanojami šventės išvakarėse – antrąją gegužės savaitę. Piešinių 

konkurse pradinių klasių mokiniai per dailę išreikš supratimą apie sveiką šeimą, taip pat atkreips 

visuomenės dėmesį į šeimos gydytoją kaip į visiems šeimos nariams svarbiausią mediką, pas kurį 

skubama ne tik susirgus, bet ir pasitikrinti, siekiant  išvengti ligos. Pradinukai primins, kad už 

apdraustiesiems Lietuvoje teikiamas šeimos gydytojo paslaugas mokėti iš savo kišenės nereikia – už 

šias paslaugas sumoka ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.  

Vaikų piešinių konkurso taisyklės skelbiamos čia: www.vlk.lt/  

Kviečiame dalyvauti! 

 

Kontaktai žiniasklaidai: 

VLK Ryšių su visuomene skyrius 

Tel. (8 5) 237 07 14, (8 5) 236 41 68, (8 5) 248 76 27 

 

Kontaktai konkurso dalyviams – pradinių klasių moksleiviams, jų tėveliams ir pradinių klasių 

mokytojams: 

Vilniaus TLK: Eglė Matikiūnaitė, tel. (8 5) 201 0056, el. p. egle.matikiunaite@vlk.lt 

Kauno TLK: Virginija Juciuvienė, tel. (8 37) 323 305, el. p. virginija.juciuviene@vlk.lt 

Klaipėdos TLK: Virginija Gaubienė, tel. (8 46) 380 738, el. p. virginija.gaubiene@vlk.lt ir  

                          Virginija Žemaitienė, el. p. virginija.zemaitiene@vlk.lt 

Šiaulių TLK: Irena  Budrienė, tel. (8 41) 596 139, el. p. irena.budriene@vlk.lt 

Panevėžio TLK: Angelė Valentinavičienė, tel. (8 45) 526 911, el. p. angele.valentinaviciene@vlk.lt 
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