
 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PLANO 

PATVIRTINIMO 

 

2019 m. spalio 9 d. Nr. 1029 

Vilnius 

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 27 d. nutarimą  

Nr. XIII-2272 „Dėl 2020 metų paskelbimo Eugenijos Šimkūnaitės metais“, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Patvirtinti pridedamą Eugenijos Šimkūnaitės metų minėjimo 2020 metais planą 

(toliau – Planas). 

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir atitinkamoms ministerijoms, 

institucijoms, įstaigoms, atsakingoms už Plano vykdymą, bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai 

gautų lėšų.  

3. Pasiūlyti:  

3.1. Vilniaus universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui, Klaipėdos universitetui, 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetui, 

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondui, Vilniaus medicinos draugijai, Lietuvos 

sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmams, Lietuvos 

fitoterapijos sąjungai, leidyklai uždarajai akcinei bendrovei „Žuvėdra“, Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai, 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai, Kaunatavos kaimo 

bendruomenei, Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Varėnos kultūros centrui, 

Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai, Utenos kraštotyros muziejui, Utenos kultūros 

centrui, Tauragnų krašto bendruomenei, Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biurui, uždarajai akcinei bendrovei „Švenčionių vaistažolės“, Jurbarko rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biurui, Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklai-

daugiafunkciam centrui, Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Kazlų Rūdos 

Jurgio Dovydaičio viešajai bibliotekai, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešajai 

bibliotekai, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ – dalyvauti 

įgyvendinant Planą; 
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3.2. Vilniaus miesto savivaldybei, Utenos rajono savivaldybei, Šiaulių miesto 

savivaldybei, Pasvalio rajono savivaldybei, Telšių rajono savivaldybei, Varėnos rajono 

savivaldybei, Jurbarko rajono savivaldybei, Kazlų Rūdos savivaldybei, Švenčionių rajono 

savivaldybei – skirti savivaldybių biudžetų lėšų ir dalyvauti įgyvendinant Planą.  

 

 

 

Ministras Pirmininkas                  Saulius Skvernelis 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                    Aurelijus Veryga 



 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2019 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1029 

 

EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PLANAS 

 
Eil. Nr. Renginio (projekto) pavadinimas Atsakingas vykdytojas Vykdymo terminas 

I SKYRIUS 
KONFERENCIJOS 

1. Organizuoti konferenciją „Sveiko gyvenimo receptai“, skirtą Eugenijos 

Šimkūnaitės gimimo 100-mečiui paminėti 

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, 

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas, 

Lietuvos fitoterapijos sąjunga, Vilniaus medicinos 

draugija  

2020 m. II ketvirtis 

2. Organizuoti tradicinę 26-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją 

„Žmogaus ir gamtos sauga 2020“ 
Vytauto Didžiojo universitetas 2020 m. II ketvirtis 

3. Organizuojant 8-ąjį Tradicinės kinų medicinos geros praktikos 
mokslinių tyrimų asociacijos tarptautinį kongresą, skirti plenarinio 

posėdžio dalį Eugenijos Šimkūnaitės mokslinei veiklai paminėti 

Vytauto Didžiojo universitetas 2020 m. III ketvirtis 

4. Organizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją „Papildomoji ir 

alternatyvioji medicina: fitoterapijos galia“ 
Klaipėdos universitetas 2020 m. IV ketvirtis 

5. Organizuoti konferenciją-parodą „Žolynų takeliais į sveikatos kelią“ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos 

fondas  

2020 m. II ketvirtis 

6. Organizuoti sveikatingumo ir papildomosios ir alternatyviosios 

medicinos  konferenciją 
Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir 

alternatyvios) medicinos rūmai 
2020 m. II ketvirtis 

II SKYRIUS 
KULTŪRINĖS, PAŽINTINĖS IR EDUKACINĖS VEIKLOS 

7. Organizuoti praktinius išvažiuojamuosius seminarus Tauragnuose, 

Kaune, Šiauliuose pedagogams ir sveikatos priežiūros specialistams 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras 

2020 m. II ketvirtis  

8. Organizuoti ekologinį konkursą „Mano žalioji palangė“ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 
centras 

2020 m. II–IV ketvirčiai 

9. Organizuoti ekspediciją-konkursą „Tauragnų žolynai“ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 

2020 m. II–IV ketvirčiai 
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Aplinkos ministerijos 
10. Organizuoti Vyšnių žydėjimo šventę Utenos rajono savivaldybė, Tauragnų krašto 

bendruomenė 
2020 m. II ketvirtis 

11. Organizuoti Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms gimimo metinėms 

skirtą minėjimą 
Utenos rajono savivaldybė, Utenos kultūros centras, 

Tauragnų krašto bendruomenė, Utenos kraštotyros 

muziejus 

2020 m. II ketvirtis 

12. Organizuoti Lietuvos Respublikos Seime Utenos jaunųjų dailininkų 

tapybos parodą, kurioje bus įprasminti vaistiniai augalai, Eugenijos 
Šimkūnaitės asmenybė, gimtojo krašto grožis 

Utenos rajono savivaldybė 2020 m. III ketvirtis 

13. Organizuoti susitikimą su Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos 

fondo valdyba ir administracija bei Žolinčių akademija 
Utenos rajono savivaldybė, Utenos A. ir M. Miškinių 

viešoji biblioteka 
2020 m. II ketvirtis 

14. Organizuoti susitikimą su Eugenijos Šimkūnaitės knygų leidėju 

„Žuvėdros“ leidyklos direktoriumi Stasiu Lipskiu, knygos „Kaip gydo 

medžiai“ autore Daiva Červokienė 

Utenos rajono savivaldybė, Utenos A. ir M. Miškinių 

viešoji biblioteka 
2020 m. III ketvirtis 

15. Organizuoti spaudinių ir nuotraukų parodą „Lietuvos žiniuonė iš 

Tauragnų“ 
Utenos rajono savivaldybė, Utenos A. ir M. Miškinių 

viešoji biblioteka 
2020 m. III ketvirtis 

16. Organizuoti edukacinių programų ciklą regionuose „Eugenijos 

Šimkūnaitės darbai žydi“ propaguojant vaistinių augalų naudą 
Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas, 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Lietuvos 

medicinos ir farmacijos istorijos muziejus) 

2020 m. I–IV ketvirčiai 

17. Parengti kilnojamąją Eugenijos  Šimkūnaitės parodą apie jos gyvenimą 

ir darbus 
Lietuvos medicinos biblioteka, Eugenijos Šimkūnaitės 

labdaros ir paramos fondas 
2020 m. II–III ketvirčiai 

18. Organizuoti paskaitas specialistams ir visuomenei: „Nėr žolynų 

negydančių, tik atitikti reikia“, „Dr. Eugenija Šimkūnaitė – 

farmacininkė, žolininkė, žiniuonė“, „Pavasarį žydintys augalai ir jų 

vaistinės savybės“, „Įvairių augaviečių augalai ir jų taikomoji reikšmė 

medicinoje“, „Vaisių įvairovė, taikomoji reikšmė“ 

Vilniaus universitetas (Vilniaus universiteto botanikos 

sodas)  
2020 m. II–III ketvirčiai 

19. Organizuoti edukacinius renginius apie vaistinių aromatinių ir 

prieskoninių augalų kolekcijas Vilniaus universiteto botanikos sode. 

Eugenijos Šimkūnaitės paveldas 

Vilniaus universitetas (Vilniaus universiteto botanikos 

sodas)  
2020 m. II–IV ketvirčiai 

20. Įrengti Eugenijos Šimkūnaitės vaistažolių taką Vilniaus Vingio parke Vilniaus universitetas (Vilniaus universiteto botanikos 

sodas)  
2020 m. III ketvirtis 

21. Organizuoti edukacinę programą jaunimui ir suaugusiesiems 

„Stebuklingas etnoaugalų pasaulis: užuosk, paragauk, paliesk“ 
Klaipėdos universitetas 2020m. II–III ketvirčiai 
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22. Organizuoti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose keturias 

apskritojo stalo diskusijas gydytojams, papildomosios ir 

alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistams bei visuomenės 

nariams apie bendradarbiavimą gydant tradicinės ir papildomosios ir 

alternatyviosios medicinos priemonėmis 

Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir 

alternatyvios) medicinos rūmai  
2020 m. I–IV ketvirčiai 

23. Organizuoti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose keturias sveikos 
gyvensenos ir papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros 

atstovų muges 

Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir 
alternatyvios) medicinos rūmai  

2020 m. II–IV ketvirčiai 

24. Organizuoti paskaitų ciklą, skirtą Eugenijos Šimkūnaitės veiklai, 

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto studentams 
Eugenijos Šimkūnaitės paramos ir labdaros fondas, 

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas 
2020 m. II–IV ketvirčiai 

25. Organizuoti diskusiją, skirtą Eugenijos Šimkūnaitės veiklai paminėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

(Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras)  
2020 m. II ketvirtis 

26. Parengti pranešimą apie Eugenijos Šimkūnaitės darbus ir jį įtraukti į 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

programas 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

(Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras)  
2020 m. II–IV ketvirčiai  

27. Organizuoti Pirmosios pradalgės šventę Beržatilčio kaime ir 

respublikinį vaistininkų-žolininkų sąskrydį 
Utenos rajono savivaldybė, Utenos kultūros centras, 

Tauragnų krašto bendruomenė 
2020 m. II ketvirtis 

28. Parodyti spektaklio premjerą pagal F. Jakšio kūrinį, parašytą Eugenijos 

Šimkūnaitės kūrinių motyvais 
Utenos kultūros centras 2020 m. II ketvirtis 

29. Užtikrinti Eugenijos Šimkūnaitės skvero (Erfurto g. 1, Vilnius) 

nuolatinę priežiūrą ir apsaugą nuo niokojimo 
Vilniaus miesto savivaldybė  2020 m. I–IV ketvirčiai 

30. Organizuoti leidinių parodą „Ne gamtą turime derinti prie savęs, o 

patys išmokti prisitaikyti prie gamtos“ 
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka 2020 m. I ketvirtis 

31. Organizuoti knygų parodą ir susitikimą su „Valerijono“ vaistinės 

vaistininkėmis-žolininkėmis 
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka  2020 m. II ketvirtis 
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32. Organizuoti senjorų klubo edukacijos popietę „Mokslininkė, žiniuonė 

Eugenija Šimkūnaitė ir jos sveiko gyvenimo receptai“ 
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka  2020 m. II ketvirtis 

33. Organizuoti renginį „Vaistažolės – mūsų sveikatai“ Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka 2020 m. III ketvirtis 

34. Organizuoti skaitytojų klubo susitikimą, skirtą daktarės ir žiniuonės 

Eugenijos Šimkūnaitės atminimui 
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka  2020 m. IV ketvirtis 

35. Organizuoti seminarą „Liaudies medicina ir vaistiniai augalai. 

Eugenijos Šimkūnaitės patirtis“ 
Pasvalio rajono savivaldybė, Pasvalio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
2020 m. II ketvirtis 

36. Organizuoti išvyką į aromatinių žolynų ekologinį ūkį Paliūniškio 

kaime Panevėžio rajone 
Pasvalio rajono savivaldybė, Pasvalio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
2020 m. III ketvirtis 

37. Organizuoti spaudinių parodą „Lietuvos žiniuonė Eugenija 

Šimkūnaitė“ 
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020 m. II ketvirtis 

38. Organizuoti popietę „Girios medeliai, žali žaliuonėliai“, skirtą 

Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti 
Varėnos kultūros centras, Varėnos rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
2020 m. III ketvirtis 

39. Organizuoti Eugenijos Šimkūnaitės spaudinių parodą, skirtą liaudies 

medicinai ir vaistiniams augalams pažinti 
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka 
2020 m. I ketvirtis 

40. Organizuoti renginių ciklą „Kvapų energija mūsų sveikatai“  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės 

viešoji  biblioteka 
2020 m. I–III  ketvirčiai 

41. Organizuoti parodą „Gamtos vaistinė“ ir „Žolininkų patarimai“ Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės 
viešoji biblioteka  

2020 m. II ketvirtis 
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42. Organizuoti susitikimą Luokėje su vaistažolių specialistu apie vaistinių 

augalų svarbą žmogaus gyvenime 
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka 
2020 m. II ketvirtis 

43. Organizuoti knygų parodą „2020 – Eugenijos Šimkūnaitės metai. 

„Saule motule, dangun eidama neaplenk žemės mūsų“ 
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka 
2020 m. II–IV ketvirčiai 

44. Organizuoti edukacinius užsiėmimus „Mėtos terapija“ Kaunatavos 

bendruomenės namuose 
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka, Kaunatavos kaimo bendruomenė 
2020 m. III ketvirtis 

45. Organizuoti edukacinę programą „Žolynų smilkalai namams ir 

sveikatai“ 
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka  
2020 m. III ketvirtis 

46. Organizuoti praktines dirbtuves „Vaistažolės mūsų gyvenime“ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 
2020 m. III ketvirtis 

47. Organizuoti Seredžiaus krašto žolininkų ir bendraminčių susitikimą, 

skirtą žolininkystei ir sveikam gyvenimo būdui skleisti 
Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-

daugiafunkcis centras 
2020 m. I ketvirtis 

48. Organizuoti Pasaulinės sveikatos dienos proga literatūrinę parodą, 

skirtą Eugenijos Šimkūnaitės turtingam moksliniam ir literatūriniam 
palikimui viešinti 

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020 m. II ketvirtis 

49. Organizuoti renginių ciklą „Augalai ir žmonės“ apie vaistinių augalų 

poveikį sveikatai 
Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 
2020 m. II–IV ketvirčiai 

50. Organizuoti eilėraščių, piešinių ir fotografijų konkursus, skirtus 

Eugenijos Šimkūnaitės veiklai paminėti 
Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 
2020 m. II–IV ketvirčiai 

51. Organizuoti leidinių parodą „Garsioji žolininkė Eugenija Šimkūnaitė“ Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka 2020 m. II ketvirtis 
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52. Organizuoti susitikimą „Nepaprastos žolynų galios“ Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka 2020 m. III ketvirtis 

53. Organizuoti vaistažolių rinkimo čempionatą Švenčionių rajono savivaldybė, uždaroji akcinė 

bendrovė „Švenčionių vaistažolės“ 
2020 m. III ketvirtis 

54. Organizuoti Eugenijos Šimkūnaitės kūrinių skaitymus Eugenijos 

Šimkūnaitės memorialinės ekspozicijos lankytojams 
Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas 2020 m. I–IV ketvirčiai 

55. Mokslo pažintinis renginys „Ievaro tiltai“ Klaipėdos universitetas (Klaipėdos universiteto 

botanikos sodas) 
2020 m. III ketvirtis 

56. Organizuoti renginį „Žolynų užkalbėtoja: Eugenijai Šimkūnaitei – 100“ Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji 

biblioteka 
2020 m. II ketvirtis 

III SKYRIUS 
VIEŠINIMO IR ĮAMŽINIMO VEIKLOS 

57. Organizuoti Eugenijos Šimkūnaitės metų pristatymo renginį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas 
2020 m. I ketvirtis 

58. Sudaryti ir interneto svetainėje „Švietimo naujienos“ paskelbti 

straipsnių ciklą, skirtą  Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija,  
Nacionalinė švietimo agentūra 

2020 m. II–IV ketvirčiai 

59. Sukurti Eugenijos Šimkūnaitės logotipą ir jį viešinti visuose 

renginiuose bei spausdinti ant kiekvienos žolelių pakuotės, kurią 

gamina uždaroji akcinė bendrovė „Švenčionių vaistažolės“ 

Uždaroji akcinė bendrovė „Švenčionių vaistažolės“ 2020 m. I–IV ketvirčiai 

60. Parengti ir išleisti edukaciniams užsiėmimams skirtą leidinį, siekiant 
viešinti Eugenijos Šimkūnaitės veiklą 

Vilniaus universitetas (Vilniaus universiteto botanikos 
sodas) 

2020 m. III ketvirtis 
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61. Įrengti du informacinius stendus apie Eugenijos Šimkūnaitės veiklą  

Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio ir Kairėnų skyriuose 
Vilniaus universitetas (Vilniaus universiteto botanikos 

sodas)  
2020 m. III–IV ketvirčiai 

62. Parengti ir išleisti mokslo bei pažintinei veiklai skirtą informacinį 

leidinį „Eugenijos Šimkūnaitės vaistažolių arbatos – kas auga 

Botanikos sode“ 

Klaipėdos universitetas 2020 m. II ketvirtis 

63. Įrengti 1 stendą ir 800 vienetų etikečių Vaistinių augalų kolekcijoje 

apie Eugenijos Šimkūnaitės aprašytus ir botanikos sode auginamus 

augalus 

Klaipėdos universitetas 2020 m. III ketvirtis 

64. Pastatyti Tauragnuose Eugenijos Šimkūnaitės vyšnių sode suoliuką, 

skirtą jos 100-osioms gimimo metinėms 
Utenos rajono savivaldybė, Tauragnų krašto 

bendruomenė 
2020 m. II ketvirtis 

65. Parengti ir išleisti leidinį  „Eugenijos Šimkūnaitės 100-mečio išmintis“  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,  Eugenijos 

Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas, leidykla 

uždaroji akcinė bendrovė „Žuvėdra“ 

2020 m. III–IV ketvirčiai 

66. Parengti ir išleisti 2020 metų Kalendorių, skirtą Eugenijai Šimkūnaitei 

atminti 
Utenos rajono savivaldybė, Eugenijos 

Šimkūnaitės  labdaros ir paramos fondas 
2020 m. I ketvirtis 

67. Sukurti ir viešinti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje 

sistemoje (LIMIS) virtualią parodą „Eugenija Šimkūnaitė: gyvenimo 
receptai“ 

Utenos kraštotyros muziejus 2020 m. II–IV ketvirčiai 

68. Parengti ir transliuoti filmuotą medžiagą apie susitikimus su Eugenija 

Šimkūnaite iš žurnalisto Audronio Šilinsko archyvų 
Utenos kraštotyros muziejus 2020 m. II–IV ketvirčiai 

69. Atnaujinti Utenos kraštotyros muziejaus padalinyje Tauragnų krašto 

muziejuje Eugenijos Šimkūnaitės edukacinę erdvę ir pritaikyti 

lankytojų poreikiams  

Utenos kraštotyros muziejus 2020 m. II–IV ketvirčiai 

70. Parengti ir išleisti karpinių albumą, skirtą Eugenijos Šimkūnaitės 
veiklai atminti 

Tauragnų krašto bendruomenė 2020 m. IV ketvirtis 
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71. Rengti ir transliuoti reportažus apie Eugenijos Šimkūnaitės gyvenimą ir 

jos profesinę veiklą  
Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija“ 
2020 m. II–IV ketvirčiai 

72. Parengti laidų ciklą apie vaistinius augalus Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija“ 
2020 m. II ketvirtis 

73. Elektroninėje mokymo platformoje EVISIT gydytojams, 

vaistininkams, slaugytojams paskelbti paskaitų ciklą apie vaistažoles  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

(Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras), 

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas 

2020 m. II–III ketvirčiai 

74. Transliuoti 3–4 kartus per metus  per LRT „Plius“ kanalą filmą 

„Žiniuonė“ 
Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija“ 
2020 m. II–IV ketvirčiai 

75. Transliuoti per LRT Plius kanalą laidą „Pradėk nuo savęs. Eugenija 

Šimkūnaitė“ 
Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija“ 
2020 m. II–IV ketvirčiai 

76. Sukurti vaizdo klipą, skirtą Eugenijos Šimkūnaitės  
100-mečio jubiliejui 

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija“ 
2020 m. II–IV ketvirčiai 

77. Parengti informacinę medžiagą ar straipsnį žiniasklaidai apie Eugenijos 

Šimkūnaitės veiklą 
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 2020 m. I ketvirtis 

78. Pastatyti atminimo ženklą Tauragnuose, buvusių Eugenijos 

Šimkūnaitės tėvų namų vietoje  
Utenos rajono savivaldybė 2020 m. I–II ketvirčiai 

 

–––––––––––––––––––– 

 


