
 
 

 

 

 

ES Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone“ 

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras kviečia į NEMOKAMUS UŽSIĖMIMUS ŠEDUVOJE 

 2019-2020 m.  
Registruojantis į užsiėmimus pirmumo teisė suteikiama tiems, kurie dar nelankė jokių projektinių užsiėmimų. 

*Atnaujinta: 2019 m. lapkritis 

ŠEDUVA 

 VEIKLA  DATA IR LAIKAS VIETA  KONTAKATAI 

 
Mankštos vyresniems 55+ 

Lapkričio 5,7, 19, 21 d.  
15:30 val. 

(antradieniais, 
ketvirtadieniais) 

Lapkričio 18, 25 d.  
15:15 val. 

Pirmadieniais 

Šeduvos gimnazijos 
pradinių konferencijų 

salė (Pilies g. 17, 
Šeduva) 

Registracija:  
Tel. 8 638 06133, 

El. p. i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
 

Papildoma informacija:  

Užsiėmimuose gali dalyvauti 
asmenys nuo 55 metų. 

 

 

Paskaita „Savimasažas – priešnuodis 
senėjimo procesui“, lekt. Sveikuolių 

sąjungos viceprezidentė L. Augustaitytė 

2019 m. lapkričio 29 d. 
16 val.  

 

Šeduvos gimnazijos 
konferencijų salė 

(Pilies g. 17, Šeduva) 

Registracija:  
Tel. 8 638 06133, 

El. p. i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
 

Papildoma informacija:  

Užsiėmimuose gali dalyvauti 
asmenys nuo 55 metų. 
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Šviečiamojo programa „Viena širdis – vienas gyvenimas“: 
(Trečiadieniais, nuo 2019 m. gruodžio 11 d.) 

Šeduvos gimnazijos 
konferencijų salė 

(Pilies g. 17, Šeduva) 

Registracija: 
s.armoniene@radviliskisvsb.lt , 

868361707 

 

Įvadinis programos renginys - 
susitikimas su šeimos gydytoja J. 

Staškūnienę, atliekama kūno masės 
analizė 

2019 m. gruodžio 11 d. 
17.15 val. 

 

Paskaita „Streso reikšmė širdies ir 
kraujagyslių atsiradimui. Streso 

valdymas“ (psichologė V. Servutienė) 

2019 m. gruodžio 18 d. 
17.15 val. 

 

Paskaita „Mitybos reikšmė širdies ir 
kraujagyslių ligų atsiradimui. Širdies ir 

kraujagyslių ligų prevenciją per mitybą“  
(dietologė V. Vilemienė) 

2020 m. sausio 8 d.  
17.15 val. 

 

Treniruotė su „Flexi-bar lazdomis“ 
2020 m. sausio 15 d. 

18:00 val. 
Šeduvos gimnazijos 

pradinių klasių 
korpusas (Panevėžio g. 

30, Šeduva) 

 

Šiaurietiško ėjimo užsiėmimas 
2020 m. sausio 22 d. 

17.15 val. 

 

Baigiamasis renginys, kurio metu bus 
galima įsivertinti pasiektus rezultatus 

(Atliemami cholesterolio, gliukozės 
tyrimai, kūno masės analizė).  

 

2020 m. sausio 29 d. 
17.15 val. 

Šeduvos gimnazijos 
konferencijų salė 

(Pilies g. 17, Šeduva) 

 

Joga 

Nuo 2020 m. vasario 6 d. 
iki gegužės 28 d.  

17.30 val. 
KETVIRTADIENIAIS 

(Dar gali keistis) 
 

Šeduvos gimnazijos 
pradinių klasių 

korpusas (Panevėžio g. 
30, Šeduva) 

 Registracija:  
Tel. 8 638 06133, 

El. p. i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
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Šiaurietiškas ėjimas vyresniems 55+ 

 
Nuo 2020 m.  vasario 4 d. 

iki gegužės 19 d. 
16.00 val.  

ANTRADIENIAIS 
(Dar gali keistis) 

Šeduvos gimnazijos 
pradinių klasių 

korpusas (Panevėžio g. 
30, Šeduva) 

Registracija:  
Tel. 8 638 06133, 

El. p. i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
 

Papildoma informacija:  

Užsiėmimuose gali dalyvauti 
asmenys nuo 55 metų. 

 
Kalanetika 

Nuo 2020 m. vasario 7 d. 
iki gegužės 29 d. 

19.00 val. 
PENKTADIENIAIS 
(Dar gali keistis) 

Šeduvos gimnazijos 
pradinių klasių 

korpusas (Panevėžio g. 
30, Šeduva) 

Registracija: 
Tel. 8 638 06133, 

El. p. i.vileikyte@radviliskisvsb.lt 
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