
 
 

 

PANEVĖŽIO RAJONO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS  

 

Eil.Nr. Fakultetas Renginys Vieta 

1. Ėriškių 2018 m. spalio 18 d. 14.00 val.  

Paskaita „Sveika mityba“               

Lektorė – Ingrida Kuprevičiūtė  

Ėriškių 

bendruomenė 

2. Gustonių          2018 m. spalio 3 d. 14.00 val. 

Paskaita „Pozityvus mąstymas – psichinės sveikatos pagrindas“ 

Lektorė – Lidija Laurinčiukienė 
(Vietos projektas „Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“, įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto 

tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6) 

Naujamiesčio 

kultūros centras- 

dailės galerija 

 

3. Naujamiesčio  2018 m. spalio 3 d. 14.00 val. 

Paskaita „Pozityvus mąstymas – psichinės sveikatos pagrindas“ 

Lektorė – Lidija Laurinčiukienė 
(Vietos projektas „Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“, įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto 

tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6) 

Naujamiesčio 

kultūros centras- 

dailės galerija 

 

4.  Piniavos  2018 m. spalio 27 d. 12.00 val.  

Paskaita „Sveika mityba“               

Lektorė – Ingrida Kuprevičiūtė 

Piniavos 

bendruomenė 

5. Raguvos  2018 m. spalio 3 d. 15.30 val.  
Paskaita „Keisti ir keistis niekada nevėlu. Senjorų saviraiškos galimybės“ 

Lektorius – Janina Radvilė 

 

2018 m. spalio 19 d. 13.00 val. 

Fizinio aktyvumo renginys „Amžius sportui ne riba“ 
(Vietos projektas „Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“, įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto 

tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6) 

Šilų UDC 

 

 

 

Raguvos gimnazija 

PATVIRTINTA 

Panevėžio rajono švietimo centro 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. 

įsakymu Nr. V-106 



6. Ramygalos  2018 m spalio 31 d. 15.00 val.  

Fizinės veiklos edukacinis užsiėmimas 

Lektorė – Joana Bartaškienė 
(Vietos projektas „Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“, įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto 

tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6) 

Ramygalos AJC 

7. Smilgių 2018 m. spalio 10 d.  12.00 val.  

Paskaita „Pozityvus mąstymas – psichinės sveikatos pagrindas“ 

Lektorė – Lidija Laurinčiukienė 
(Vietos projektas „Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“, įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto 

tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6) 

Smilgių gimnazija 

 

8. Šilagalio   2018 m. spalio 23 d. 12.00 val. 

Paskaita „Fizinis aktyvumas“               

Lektorė – Arūnas Balčiūnas 

Šilagalio 

bendruomenė 

 

9. Šilų  2018 m. spalio 3 d. 15.30 val.  
Paskaita „Keisti ir keistis niekada nevėlu. Senjorų saviraiškos galimybės“ 

Lektorius – Janina Radvilė  

 

2018 m. spalio 19 d. 13.00 val. 

Fizinio aktyvumo renginys „Amžius sportui ne riba“ 
(Vietos projektas „Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“, įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto 

tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6) 

Šilų UDC 

 

 

Raguvos gimnazija 

10 Tiltagalių  2018 m. spalio 8 d. 16.00 val. 

Paskaita „Pozityvus mąstymas – psichinės sveikatos pagrindas“ 

Lektorė – Lidija Laurinčiukienė 
(Vietos projektas „Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“, įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto 

tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6) 

Tiltagalių kultūros 

centras 

11. Uliūnų  2018 m spalio 24 d. 15.00 val.  

Fizinės veiklos edukacinis užsiėmimas 

Lektorė – Joana Bartaškienė 
(Vietos projektas „Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“, įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto 

tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6) 

Uliūnų UDC 

12. Vadoklių  2018 m. spalio 29 d. 12.00 val.  

Paskaita „Fizinis aktyvumas“               

Lektorė – Arūnas Balčiūnas  

Vadoklių 

nestacionarių 

socialinių paslaugų 

namai 



13. Velžio  2018 m. spalio 1 d. 12.00 val. 

Paskaita „Pozityvus mąstymas – psichinės sveikatos pagrindas“ 

Lektorė – Lidija Laurinčiukienė 
(Vietos projektas „Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“, įgyvendinamas pagal Panevėžio rajono 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto 

tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6) 

Velžio seniūnija 

14. Dembavos 

 

2018 m. spalio 1 d. 17.00 val.   

Mokslo metų atidarymas. 

Paskaita „Šiuolaikinis senjoras – veikli asmenybė. Pozityvaus mąstymo strategijos“ 

Lektorė – Lidija Laurinčiukienė 

Liūdynės kultūros 

centro Dembavos 

padalinys 

 


