
Panevėžio rajono kaimo 
bendruomenės „PAŽAGIENIAI“ 

2018 metų veiklos pristatymas
Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuro konkursui 

„Sveikatą stiprinanti bendruomenė – 2018 m.“ 

2019-04-08



2018 m. veiklos
Sportinė veikla. Pilatesas (10–12 dalyvių);

Turistinė veikla. Baidarės (20 dalyvių).

Renginiai, akcijos:

 sveika mityba „KAIMYNŲ DIENA“      
2018-05-27 (apie 50 dalyvių); 

akcija švari aplinka – sveika aplinka 
„DAROM–2018“ (20-ies namų gyventojai); 
„Lapų grėbimo šventė“ (20-ies namų 
gyventojai).

Šviečiamoji veikla. 3 teorinės paskaitos 
gyventojams.

Projektas „Atverk duris vasarai“ – 3 
popietės vaikams.

Projektas „Šeimos poilsio ir sveikatingumo 
zonos plėtra“ – įsigyti trys treniruokliai 
(lygiagretės, skersinis kabėjimui ir 
dviratis).

Bendruomeninio – socialinio verslo 
„Mobilus SPA“ kūrimo link



PILATESAS
10–12 merginų ir moterų lankė pilateso treniruotes visus 2018 metus.

Treniruotės vyko pirmadieniais, trečiadieniais nuo 19.00 val.

5 treniruotes dovanojo Panevėžio rajono Visuomenės sveikatos biuras.



Nuostabi tradicinė kelionė su „Vandens kelias“ 
baidarėmis Jaros upe. Su pačia draugiškiausia 

kompanija! Pažagieniai – jėga!!! 
2018-08-25



Švari aplinka – sveika aplinka!
akcija „DAROM-2018“ 

2018-04-23



Šviečiamoji veikla 
3 paskaitos 
Pažagienių k. 
gyventojams:

2018-04-12 

Pozityvus mąstymas 

2018-10-20 

Emocijų pažinimas ir 
valdymas

2018-11-24 
Savimotyvacijos 
stiprinimas



2018-04-12 
Teorinis ir praktinis 

užsiėmimas 
"Pozityvus 

mąstymas ir 
sveikata" 

Užsiėmimas buvo 
naudingas visiems 

dalyviams. Dėkojame 
Panevėžio rajono 

savivaldybės 
Visuomenės 

sveikatos biurui ir 
lektorei Jovitai 

Černienei



2018-04-12 
Teorinis ir praktinis užsiėmimas

 "Pozityvus mąstymas ir sveikata" 

Mintys tampa 
žodžiais

Žodžiai tampa 
veiksmais



2018 m. lapkričio 24 d. popietę skyrėme savimotyvacijos 
stiprinimui. 4 val. paskaitą vedė psichologė. Buvo įdomu ir 

naudinga, nes buvo ne tik teorijos, bet ir praktinių užsiėmimų. 
Dėkojame Sigitai Jasiūnienei, kuri viskuo rūpinosi!



Projektas vaikams
 „Atverk duris vasarai“

 2018 m. birželio 16, 20, 27 d.

Mamos ir vaikai
Žaidimai



Popietės vaikams

Pasiruošimas sportui Indėnų žygis–mokomės 
„tyliai vaikščioti...“



Sveika mityba. Kaimynų diena 
2018-05-27

Mėtų arbata

Perlinių kruopų košės 
puodas ir  net 2 puodai 

žuvienės!



Kaimynų dieną nenuobodžiavo ir 
Pažagienių vaikai



Kaimynų diena



KAIMYNŲ DIENA

Sveikuoliška 
Antano žuvienė

Kur Vincas, ten 
šokiai!



Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV projektas
 „Šeimos poilsio ir sveikatingumo zonos plėtra“ 

 už 1000 eurų
2018-08-02

Skersinis ir 
lygiagretės

Treniruoklis – 
dviratis



Sveikatinimo veikla

2018-01-20 
termomasažinių lovų 
„CERAGEM“ atstovai 

Rima ir Giedrius 
Pažagienių kaimo 

bendruomenei pristatė 
termomasažų naudą 
žmogaus organizmui.

Dalyvavo Panevėžio r. 
VVG atstovai, 

Panevėžio r. Nevėžio 
kaimo bendruomenės 

atstovai, bendruomenės 
valdybos nariai ir 

gyventojai.



Sveikatinimo veikla 
Pažagieniuose 

2018-01-20



Sveikatinimo veikla 
Pažagieniuose 

2018-01-20



Link bendruomeninio-socialinio verslo „MOBILUS 
SPA“ kūrimo

2018-03-03 kartu su Panevėžio rajono Jotainių, 
Daukniūnų, Piniavos, Nevėžio kaimų bei Panevėžio 
miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenių atstovais 
vykome į Ceragem atstovybę. Taip pat aplankėme 

Antano Smetonos dvarą. Už ekskursiją ir kelionę esame 
dėkingi seimo nariui Petrui Nevuliui. 



2018-03-03 
 Ukmergė, CERAGEM atstovybė

Teorinė paskaita Termomasažas 



Tradicinis Daugiabučių namų aplinkos konkursas, 
kurio tikslas – sukurti emociškai draugišką aplinką!

2018-06-27



Kurdami emociškai draugišką aplinką, dalyvavome 
PRBS konkurse  

 „Žydintis kaimas“ ir laimėjome II vietą! 
2018-07-26

Garbinga komisija Prie bendruomenės narių dovanoto ir 
gražiai nudažyto dviračio – PRBS 

pirmininkas Kazimieras Binkis



 Lapų grėbimo šventė, kurioje tradiciškai verdama 
sveikuoliška perlinių kruopų košė 

2018-10-19



„Saugi kaimynystė“. Kasmet skatiname 
daugiabučius namus tapti  „saugiais“



Mes vieningi – nuolat mokomės, keliaujam ir visur 
dalyvaujam!!!!

Būkime sveiki ir laimingi!
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