
 
 

Gerbiami tėveliai ar globėjai! 

 
 

Dantų švara padeda išsaugoti sveikus dantis, todėl gyventojai nuo pat mažų dienų turėtų įprasti valytis 

dantis šepetėliu ir pasta. Odontologai rekomenduoja tai daryti reguliariai du kartus per dieną (po pusryčių ir vakarienės), 

išskalauti burną vandeniu po kiekvieno valgymo, naudotis kitomis dantų higienos priemonėmis: specialiais dantų 

siūlais, krapštukais, skalavimo skysčiais. Reguliarus (dažniau nei kartą per dieną) dantų valymas šepetėliu ir pasta yra 

vienas dažniausiai naudojamų rodiklių vertinant vaikų ir suaugusiųjų burnos higieną. Gyventojų apklausų rezultatai 

rodo, kad dalis gyventojų nereguliariai valosi dantis. 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) siūlo nepakankamos burnos 

higienos problemą spręsti skatinant gyventojus atsakingai ir reguliariai valyti dantis. 

Šiam tikslui pasiekti, Biuras organizuoja Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių 7 metų ir vyresnių 

gyventojų fotografijų konkursą „Gražiausia šypsena - nes kasdien2x2“. Konkurso metu bus renkama gražiausios 

šypsenos nuotrauka (Nuotraukoje turi būti užfiksuotas nuotaikingas dantų valymo procedūros kadras). Plačiau apie 

konkursą, jo sąlygas – skaityti konkurso nuostatuose.  

Jei sutinkate, kad Jūsų nepilnametis vaikas dalyvautų konkurse „Gražiausia šypsena - nes kasdien 2x2“ 

ir jam teiktų savo nuotrauką – prašome užpildyti šį sutikimą. Užpildytas sutikimo originalas turi pasiekti Biurą iki 

2016.09.30 dienos. 

Jei iškilo klausimų, galite skambinti telefonu: (8 5) 2053416, arba rašyti el. paštu: zydra.ikamiene@vvsb.lt 

 

Ačiū už bendradarbiavimą! 

 

Jei sutinkate - prašome Jūsų užpildyti, pasirašyti šį sutikimą ir jo originalą (paštu ar patiems atnešant) pristatyti 

į Vilniaus visuomenės sveikatos biurą, adresu Polocko g. 12-2, LT-01204 Vilnius. Pastaba: neturėdami šio Jūsų 

sutikimo (originalo), remdamiesi LR Įstatymais, neturėsime teisės Jūsų sūnui (dukrai) leisti dalyvauti minėtame 

konkurse. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

 

Sutinku, kad mano sūnus (dukra) ..................................................................... siųstų savo nuotrauką fotografijų 

konkursui „Gražiausia šypsena  nes kasdien 2x2“, kurio tikslas paskatinti Vilniaus miesto ir rajono gyventojus 

atsakingai rūpintis savo burnos higiena – tai yra, reguliariai, 2 kartus per dieną po 2 minutes valytis dantis, o atsiųsta 

vaiko nuotrauka būtų publikuojama viešojoje erdvėje. 

 

 

Vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas ______________________________________________ 

 

Data______________________________ . 


