
                                 
 

 

ES Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone“ 

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras kviečia į NEMOKAMUS UŽSIĖMIMUS 

RADVILIŠKYJE 

 2019-2020 m.  
 

DĖMESIO! 

Registruojantis į užsiėmimus pirmumo teisė suteikiama tiems, kurie dar nelankė jokių projektinių  

užsiėmimų. 
Atnaujintas: 2019 m. lapkričio mėn. 

RADVILIŠKIS 
VEIKLA DATA IR LAIKAS VIETA KONTAKATAI 

 

Joga 

2019 m. rugsėjo 23 d. iki 
2020 m. sausio 27 d.  

17.30 val. 
PIRMADIENIAIS 

Radviliškio rajono 
visuomenės sveikatos 
biuro salė (Radvilų g. 

17, Radviliškis) 

Registracija: 
Tel. 8 638 06133, 

El. p. i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
 

Papildoma informacija: 
Pirmumo teisė suteikiama tiems, kurie 

dar nelankė jokių projektinių užsiėmimų. 
 

mailto:i.vileikyte@radviliskisvsb.lt


 

Fizinio aktyvumo skatinimo 
programos įvadinis renginys 

„PAŽINK SAVE“ 

2019 m. lapkričio 19 d. 
17.15 val.  

Radviliškio rajono 
visuomenės sveikatos 
biuro salė ( Radvilų g. 

17, Radviliškis) 

Registracija: 
s.armoniene@radviliskisvsb.lt , 

868361707 

 

Paskaita „Savimasažas – 
priešnuodis senėjimo procesui“, 

lekt. Sveikuolių sąjungos 
viceprezidentė L. Augustaitytė 

2019 m.  
lapkričio 22 d. 13 val. 

Radviliškio rajono 
visuomenės sveikatos 
biuro salė ( Radvilų g. 

17, Radviliškis) 

Registracija: 
Tel. 8 638 06133 

i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
 

Papildoma informacija: 

Užsiėmimuose gali dalyvauti asmenys 
nuo 55 metų. 

 
Mankštos vyresniems 55+ 

Nuo 2019 m. lapkričio 26 d. 
iki 2020 m. vasario 6 d. 

15.45 val. 
ANTRADIENIAIS, 

KETVIRTADIENIAIS 

Radviliškio rajono 
visuomenės sveikatos 
biuro salė ( Radvilų g. 

17, Radviliškis) 

Registracija: 
Tel. 8 638 06133, 

El. p. i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
 

Papildoma informacija: 

Užsiėmimuose gali dalyvauti asmenys 
nuo 55 metų. 

Pirmumo teisė suteikiama tiems, kurie 
dar nelankė jokių projektinių užsiėmimų. 

 

 
Funkcinės treniruotės 

Nuo 2019 m. lapkričio 26 d. 
iki 2020 m. vasario 6 d. 

17.15 val. 
ANTRADIENIAIS, 

KETVIRTADIENIAIS 

Radviliškio rajono 
visuomenės sveikatos 
biuro salė ( Radvilų g. 

17, Radviliškis 

Registracija: 
Tel. 8 638 06133, 

El. p. i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
 

Papildoma informacija: 
Pirmumo teisė suteikiama tiems, kurie 

dar nelankė jokių projektinių užsiėmimų. 
 

 

Fizinio aktyvumo skatinimo 
programos baigiamasis renginys 

„PAŽINK SAVE“ 

2020 m. vasario 10 d. 
17.00 val. 

(Dar gali keistis) 

Radviliškio rajono 
visuomenės sveikatos 
biuro salė ( Radvilų g. 

17, Radviliškis 

Registracija: 
s.armoniene@radviliskisvsb.lt, 

868361707 

mailto:s.armoniene@radviliskisvsb.lt
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mailto:s.armoniene@radviliskisvsb.lt


 

Kalanetika 

Nuo 2020 m. vasario 3 d.  
iki 2020 m. gegužės 25 d. 

17.15 val. 
PIRMADIENIAIS 
(Dar gali keistis) 

Radviliškio rajono 
visuomenės sveikatos 
biuro salė (Radvilų g. 

17, Radviliškis) 

Registracija: 
Tel. 8 638 06133, 

El. p. i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
 

Papildoma informacija: 
Pirmumo teisė suteikiama tiems, kurie 

dar nelankė jokių projektinių užsiėmimų. 
 

 

Paskaita „Fizinis aktyvumas, žinios 
ir prevencinės priemonės sergant 

onkologinėmis ligomis“ 
 2020 m. vasario 11 d. 17 val. 

Radviliškio rajono 
visuomenės sveikatos 
biuro salė ( Radvilų g. 

17, Radviliškis) 

Registracija: 
Tel. 8 638 06133 

i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
 

 

Šiaurietiškas ėjimas vyresniems 55+ 

Nuo 2020 m. vasario 6 d. 
 iki gegužės 21 d.  

14.00 val. 
KETVIRTADIENIAIS 

(Dar gali keistis) 

Radviliškio rajono 
visuomenės sveikatos 
biuro salė ( Radvilų g. 

17, Radviliškis) 

Registracija: 
Tel. 8 638 06133, 

El. p. i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
 

Papildoma informacija: 

Užsiėmimuose gali dalyvauti asmenys 
nuo 55 metų. 
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