
                                            
 

MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS 

KVIEČIA Į SVEIKATINIMO FORUMĄ  
 

,,SVEIKAI GYVENSI – ILGAI NESENSI“ 
 

Forumas vyks nuotoliniu būdu  
2021 m. sausio 19 d., 10.00 – 12.00 val. 

 

PROGRAMA 
 

10.00 – 10.10 val. Mankšta su MČTAU Sveikos gyvensenos fakulteto prodekanu Vytautu 

Vaitkumi. Užsiėmimo metu bus atliekami nesudėtingi raumenų jėgos lavinimo, kvėpavimo, 

raumenų tempimo, koordinacijos bei pusiausvyros pratimai. Tai kiekvienam žmogui suteiks 

energijos visai dienai. 

 

10.10 – 10.30 val. „Fizinis aktyvumas – vienas svarbiausių gyvensenos veiksnių, stiprinančių fizinį 

pajėgumą, sveikatą ir didinančių gyvenimo įvairovę”. 

MČTAU Sveikos gyvensenos fakulteto dekanė Viktorija Montvilienė.  

 

10.30 – 10.50 val. ,,Sveikatos raštingumas: kodėl tai svarbu?“ 

VU Medicinos fakulteto VI kurso medicinos studijų programos studentė Eglė Sketerskytė. 

 

10.50 – 11.10 val. Projekto ,,Amžius ne riba – patirk judėjimo džiaugsmą“ pristatymas. 

VšĮ ,,Judu sveikai” vadovė Ingrida Merkininkė. 

 

11.10 – 11.30 val. Projekto „Fizinis aktyvumas vyresniame amžiuje“ vykdymas.  

Geros savijautos centro „Sanus“ vadovė Inga Mickevičiūtė.  

 

11.30 – 11.50 val. ,,Kokybiškas geriamasis vanduo – sveikatos šaltinis“. 

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Medicinos technologijų ir dietetikos katedros 

lektorė Erika Dzimidaitė. 

 

11.50 – 12.00 val. Diskusijos ir atsakymai į  dalyvių klausimus. 

 

Forumas vyks „Google Meet “ platformoje nuotoliniu būdu. 

Prašome registruotis el. paštu viktorija.montviliene@gmail.com , nurodant vardą, pavardę, 

telefono numeric. 

Esant neaiškumų ar klausimų, prašom skambinti tel. 8 612 02420. 
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