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I užsiėmimas.  

Išvyka į Telšius (2008 spalio 8 d.) 

 

Susipažinome su Telšių 

 TAU veikla, užmezgėme  

bendradarbiavimo 

 ryšius. 



II užsiėmimas. 

 Radviliškio Trečiojo amžiaus universiteto 

atidarymas (2008 spalio 21 d.) 

 

 

   Įsteigtas Trečiojo amžiaus universitetas 

Radviliškio rajono senjorams. 

 



III užsiėmimas.  

Susitikimas su Radviliškio raj. sav. 

administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėju Dariumi  Braziu ( 2008 lapkričio 12 d.) 

    

   Senjorai konsultuoti jiems rūpimais socialiniais 

klausimais. 

 



IV užsiėmimas.  

Paskaita „Bendravimo kultūra“  

(2008 lapkričio 26 d.) 

   

   Lektorė Rasa Dagienė, Lizdeikos gimnazijos 

pavaduotoja mokė, kaip pasiekti bendravimo 

darną, kaip bendrauti, kad visiems būtų drauge 

gera. 



V užsiėmimas.  

Advento vakaronė (2008 gruodžio 10 d.) 

   Koncertavo Radviliškio bažnyčios merginų choras, senjorai 

skaitė eiles.  Buvo surengta Nijolės Nėjienės šalių paroda 

   „ Tu numegzk, man mama, šalį“. Po renginio vyko šventinė 

vakaronė.  

 

 





Advento vakaronė 



VI užsiėmimas.  

Susitikimas su provizore - farmakognoste 

Jadvyga Balvočiūte ( 2009 sausio 8 d.) 

    Vaistininkė supažindino su vaistažolių paskirtimi, 

atsakė į klausimus, suteikė galimybę įsigyti norimų 

vaistažolių. 

http://www.jadvyga.lt/images/jadvyga_big.jpg


VII užsiėmimas.  

Išvyka į Panevėžio J. Miltinio teatrą  

(2009 vasario 7 d.) 

Stebėtas režisieriaus V. Jevsejevo spektaklis   

„Visada tavo. Ana Frank“ 



VIII užsiėmimas.  

Išvyka į Panevėžio J. Miltinio teatrą  

(2009 vasario 15 d.) 

   Stebėta Mariaus Katiliškio spektaklis „Miškais 

atiena ruduo“ (romano motyvais) 



VIII užsiėmimas.  

Susitikimas su Radviliškio raj. sav. admin. 

Juridinio skyriaus vyr. specialistu Arnoldas 

Matuzevičius (2009 sausio 21d.) 

     

   Buvo kalbėta apie teisinę bei advokato pagalbą 

senjorams, konsultuota testamento sudarymo 

klausimais. 



IX užsiėmimas.  

Mini spektaklis „Labdaros arbatėlė“  

(2009 vasario 4 d.) 

   Kutiškių „Senjorų teatras “ pristatė savo spektaklį . 





X užsiėmimas.  

Mokslinė paskaita  

„Astronomija. Dangaus kūnai“  

( 2009 vasario 18 d.) 

   Lektoriai (Stasė Žibienė, Alfredas Krikštanas) aiškino 

kaip įsivaizduoti begalinę visatą, pažinti dangaus 

kūnus. 



XI užsiėmimas.  

Paskaita „ Kriminogeninė situacija rajone“ 

(2009 kovo 4 d.) 

   Radviliškio raj. policijos komisariato Viešosios 

tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas 

Rolandas Baravykas pristatė kriminogeninę 

situaciją Radviliškio rajone.  



XII užsiėmimas.  

Paskaita „Aplinkos apsauga“  

( 2009 kovo 18 d.) 

   Mingaila Saulevičius, Šiaulių regiono aplinkos 

apsaugos departamento Radviliškio agentūros 

   vedėjas, kalbėjo apie agentūrą, objektų kontrolę, 

valymo įrenginius, atliekų rūšiavimą, ekologines 

avarijas. 



XIII užsiėmimas.  

Susitikimas su kun. Tomu 

(2009 balandžio 8 d.) 

  Užsiėmimas skirtas Didžiąjai savaitei prieš 

šv.Velykas. 



XIV užsiėmimas.  

Išvyka į Burbiškių dvarą  

( 2009 balandžio 29 d.) 

   Susipažinome su Burbiškių dvaro istorija, 

apžiūrėjome rekonstruotus pastatus. 



XV užsiėmimas.  

Susitikimas su LR Seimo nariu Algimantu 

Salamakinu  

(2009 gegužės 4 d.) 

   Supažindino su LR Seimo veikla, atsakė į 

senjorams rūpimus klausimus. 



Susitikimas su LR Seimo nariu Algimantu 

Salamakinu 



Kompiuterinis raštingumas 

 

   Lektorė - Ona Šliavienė. Kompiuterinio 

raštingumo pradmenų mokėsi 10 senjorų. 



Kompiuterinis raštingumas 

 

 



XVI užsiėmimas. 

Mokslo metų užbaigimo šventė 

 (2009 gegužės 20 d.) 

  Aptarta 2008-2009 metų Trečiojo amžiaus 

universiteto senjorų veikla. 





 



 





XVII užsiėmimas. Išvyka į Biržus 

(2009m. birželio 3 d.) 

    Aplankėme Biržų krašto muziejų, kuriame susipažinome su Biržų 

krašto istorija, sužinojome alaus gamybos subtilybes. Po to 

tęsėme kelionę prie Širvėnos ežero bei Tiškevičių dvaro, 

apžiūrėjome apylinkėse atsiradusias smegduobes. 





„Kol širdis sielvartauja dėl to, kas 

prarasta, protas džiaugiasi tuo, ką 

atrado“ /Sofijus/ 


