
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEMOKAMŲ VEIKLŲ KLAIPĖDOJE KALENDORIUS „IR KŪNUI, IR SIELAI“ 

LIEPA 2018 
 

 

Mankštos senjorams 

  

Datos ir laikas Vieta Kontaktai 

Mankšta su elastinėmis 

juostomis 

Trečiadienį (liepos 4 d.) 14.30 

val. 

 

Ketvirtadieniais (liepos 12, 19 

ir 26 d.) 9.00 val. 

 

I Melnragės paplūdimys Registracija mob. tel. 8 640 933 43  

 

 

Senjorų vaikščiojimo 

grupės 

(pasivaikščiojimas ir 

sveikatinanti mankšta) 

Penktadieniais (liepos 13 ir 27 

d.) 10.00 val. 

Melnragė I – Melnragė II 

– Melnragė I 

 

Registracija mob. tel. 8 615 12 609 arba el. p. 

nijole@sveikatosbiuras.lt 

 

Papildoma informacija:  

 Su savimi rekomenduojama turėti geriamojo vandens ir 

lengvų uţkandţių, jeigu norisi. 

 

Mankštos ŠKL (širdies 

ir kraujagyslių ligų ir 

cukrinio diabeto rizikos 

grupės asmenų sveikatos 

stiprinimo programos) 

dalyviams 

Datos ir laikas Vieta Kontaktai 

Sveikatinanti mankšta 

pajūryje 

 

Pirmadieniais (liepos 16, 23 ir 

30 d.) 9.00 val. 

I Melnragės paplūdimys Registracija mob. tel. 8 615 16 155 arba el. p. 

vitalija@sveikatosbiuras.lt  

Treniruotė su 

inventoriumi 

(elastinėmis juostomis, 

svareliais ir t. t.) 

 

Pirmadienį (liepos 23 d.) 9.00 

val. 

 

Trečiadieniais (liepos 18 ir 25 

d.) 9.00 val.  

 

Klaipėdos m. visuomenės 

sveikatos biuro salė 

(Taikos pr. 76) 

Registracija mob. tel. 8 615 16 155 arba el. p. 

vitalija@sveikatosbiuras.lt  

 

 

Kviečiame dalyvauti nemokamoje Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programoje. Programa skirta 50-65 

m. amžiaus moterims ir 40-55 m. amžiaus vyrams, turintiems viršsvorio, besiskundžiantiems padidėjusiu arteriniu kraujo spaudimu, pulsu, kurių padidėjusi 

cholesterolio ir (ar) gliukozės koncentracija kraujo serume. Asmenys, norintys dalyvauti programoje arba gauti papildomos informacijos, gali kreiptis tel. (8 46) 

31 10 12, mob. tel. 8 615 161 55, el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt. 

 

Paskaitos šeimoms Datos ir laikas Vieta Kontaktai 

Sveikos šeimos 

akademija 

 

Dėl paskaitų datos ir laiko 

teirautis nurodytais 

kontaktais 

Klaipėdos m. visuomenės 

sveikatos biuro salė 

(Taikos pr. 76) 

Registracija tel. (8 46) 311 551; mob. tel. 8 640 933 40; el. p. 

iveta@sveikatosbiuras.lt   

 

 

 

Veiklos bendruomenei Datos ir laikas Vieta Kontaktai 

Bendruomenių 

mankštos  

Liepos 2 ir 4 d. 

 

Pirmadieniais 18.00 val. 

Trečiadieniais 19.30 val. 

Sendvario progimnazijos 

stadionas (Tilţės g. 39) 

Papildoma informacija mob. tel. 8 650 13636 

Liepos 2 ir 4 d. 

 

Pirmadieniais 19.30 val. 

Trečiadieniais 18.00 val. 

Baltijos gimnazijos 

stadionas (Baltijos pr. 51) 

 

 



Funkcinė treniruotė  Antradieniais (liepos 17, 24 ir 

31 d.) 9.00 val. 

Klaipėdos m. visuomenės 

sveikatos biuro salė 

(Taikos pr. 76) 

Registracija mob. tel. 8 640 93342 

Sveikatinanti mankšta 

pajūryje 

 

Antradieniais (liepos 17, 24 ir 

31 d.) 9.00 val. 

I Melnragės paplūdimys Registracija mob. tel. 8 640 93343  

 

Mankštų ciklas 

renginyje „Interaktyvi 

bibliotekos palapinė 

2018“ 

Pirmadienį (liepos 2 d.) 11.00 -

11.30 val. 

 

Antradienį (liepos 3 d.) 11.00 

– 11.30 val. 

 

Trečiadienį (liepos 4 d.) 11.00 

– 11.30 val. 

 

Ketvirtadienį (liepos 5 d.) 

11.00 – 11.30 val. 

 

Karlskronos aikštė prie 

Danės krantinės  

 

Meditacinis jėgos 

ėjimas 

Pirmadieniais (liepos 16 ir 23 

d.) 7.00 ir 19.30 val. 

 

Trečiadieniais (liepos 18 ir 25 

d.) 7.00 ir 19.30 val. 

Dragūnų g. (tarp 15 ir 18 

namų) 

Papildoma informacija mob. tel. 8 614 06033 

Aikido treniruotės 

suaugusiems 

Antradieniais (liepos 3, 10, 17, 

24 ir 31 d.) 19.30 val. 

Minijos g. 2 (III 

korpusas, 5 aukštas)  

Registracija mob. tel. 8 647 19125 arba el. p. 

aikido@kovosmenai.lt  

 

Papildoma informacija:  

 www.klaipeda.aikido.lt  
Trečiadieniais (liepos 4, 11, 18 

ir 25 d.) 19.30 val. 

Statybininkų pr. 2a (uţ 

Eduardo Balsio menų 

gimnazijos), klubas 

„Budokan“ 

 

Orientavimosi ţaidimas 

„Klaipėdos istorijos 

galiūnas“ 

Penktadienį (liepos 6 d.) 13.30 

– 16.30 val. 

Karlskronos aikštė Papildoma informacija: 

 Socialiniame tinkle „Facebook“ (Kultūros centras „Ţvejų 

rūmai“) 

Akcija „Saugus poilsis 

pajūryje“ 

Nuo liepos 2 – 30 d. I, II Melnragės ir Girulių 

paplūdimiai 

Papildoma informacija mob. tel. 8 615 12609  arba el. p. 

nijole@sveikatosbiuras.lt 

Akcijos metu visuomenės sveikatos specialistai net keliose skirtingose vietose prie populiariausių uostamiesčio paplūdimių visą liepos mėnesį primins 

poilsiautojams apie vandenį ir jo naudą organizmui, taip pat kvies nepraleisti progos pasimatuoti kraujospūdį ir įsivertinti savo būklę prieš leidžiant laiką 

kaitrioje saulėje arba po jos. Numatyta akcijos vieta ir laikas gali keistis atsižvelgiant į permainingus pajūrio orus. 

 

Veiklos vaikams ir 

jaunimui  
Datos ir laikas Vieta Kontaktai 

Sveikos gyvensenos 

įgūdţių formavimo 

programa 

Programa vykdoma 

susirinkus grupei 

Jaunimui palankių 

sveikatos prieţiūros 

paslaugų (JPSPP) 

koordinacinis centras 

(Herkaus Manto g. 84) 

Registracija mob. tel. 8 640 93341 arba el. p. 

koordinatorius@sveikatosbiuras.lt 

 

Papildoma informacija:  

 Programa skirta jaunimui nuo 14-29 metų. 

 

Aikido treniruotės 

vaikams (6-15 m.) 

Pirmadieniais (liepos 2, 9, 16, 

23 ir 30 d.) 15.00 val. 

Statybininkų pr. 2a (uţ E. 

Balsio gimnazijos, 

minkštoji salė), klubas 

„Budokan“ 

Registracija mob. tel. 8 618 77084 arba el. p. 

aikido@kovosmenai.lt  

 

Papildoma informacija:  

 www.klaipeda.aikido.lt  

 

Pirmadieniais (liepos 2, 9, 16, 

23 ir 30 d.) 18.00 val.  

 

Minijos g. 2 (III 

korpusas, 5 aukštas), 

klubas „Budokan“ 

Registracija mob. tel. 8 647 19125 arba el. p. 

aikido@kovosmenai.lt  

 

Papildoma informacija:  

 www.klaipeda.aikido.lt 

 

Renginiai, skirti 

„Klaipėda - Europos 

sporto miestas 2018“ 

minėjimui 

Datos ir laikas Vieta Kontaktai 

Registracija į baseiną Registracijos laikas - nuo 

liepos 2 – 25 d. (pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais nuo 9.00-

12.00 val. ir nuo 13.00-16.00 

val., o penktadieniais nuo 

9.00-12.00 val.) 

 

 

 

 

Registracijos vieta – 

Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos 

biuras (Taikos pr. 76) 

Papildoma informacija:  

 www.sveikatosbiuras.lt 



 

DĖMESIO!!! 
Registracija į liepos mėn. vykstančias veiklas prasideda nuo liepos 2 d. (pirmadienio) 8.00 val. nurodytais kontaktais. 

*** 

Jeigu ir Jūs norite prisidėti prie šio kalendoriaus sudarymo ir bendradarbiauti su Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuru, 

kreipkitės mob. tel. 8 640 93342 arba el. paštu visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt;  www.sveikatosbiuras.lt,  

www.facebook.com/biuras  

 
 

Šiaurietiškojo ėjimo 

ţygis  

Sekmadienį (liepos 15 d.) 

10.00 val. 

Melnragė I – Melnragė II 

– Melnragė I 

 

Registracija mob. tel  8 615 12 609 arba el. p. 

nijole@sveikatosbiuras.lt 

 

Papildoma informacija:  

 Su savimi rekomenduojama turėti geriamojo vandens ir 

lengvų uţkandţių, jeigu norisi. 

 Vaikščiojimo lazdos uţsiregistravusiems dalyviams bus 

suteiktos. Galima atvykti ir su savomis.  

Ekskursijos dviračiais Trečiadienį (liepos 11 d.) 

18.00 val. (ekskursija po 

pietinę Klaipėdą) 

 

 

Pirmadienį (liepos 23 d.) 18.00 

val. (ekskursija po centrinę 

Klaipėdą) 

 

Trečiadienį (liepos 25 d.) 

18.00 val. (ekskursija po 

šiaurinę Klaipėdą) 

 

Susitikimo vieta prieš 

ekskursiją bus patikslinta 

uţsiregistravusiems 

dalyviams 

Registracija mob. tel. 8 640 93342 

 

Papildoma informacija:  

 Esant netinkamoms oro sąlygoms ekskursijos neįvyks. 

Mankštos su kūdikiais 

(nuo 3 iki 9 mėn.) 

Antradieniais (liepos 3, 10, 17, 

24 ir 31 d.) 10.00 val. 

Klaipėdos m. visuomenės 

sveikatos biuro salė 

(Taikos pr. 76) 

 

Registracija tel. (8 46) 311 551; mob. tel. 8 640 93340; el. p. 

iveta@sveikatosbiuras.lt   

Mankštos nėščiosioms Antradieniais (liepos 3, 10, 17, 

24 ir 31 d.) 11.00 val. 

Klaipėdos m. visuomenės 

sveikatos biuro salė 

(Taikos pr. 76) 

 

Registracija tel. (8 46) 311 551; mob. tel. 8 640 93340; el. p. 

iveta@sveikatosbiuras.lt   

mailto:visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
http://www.sveikatosbiuras.lt/
http://www.facebook.com/biuras

