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Mūsų tikslas būti gerais. Gerumas malonesnis nei rožės ant 

stalo, nei deimantai po kaklu.  

 Saugokim brangiausią širdies turtą – gerumą. Išmokim 

duoti be dejonių, paprastai be liūdesio, o imti be godulio. Juk 

verta gyventi dėl savęs ir kitų.  

Svarbiausiai gyvenime nieko neįskaudinti.  

 Darykim mažus darbus su didele meile.  

 

  Juk taip mes ir gyvenam!  



I užsiėmimas. Pagyvenusių žmonių diena. Radviliškio   TAU 

mokslo metų pradžia  
(2009-10-01) 

 Pristatyta Radviliškio rajono Trečiojo amžiaus universiteto  

2008/2009 m. m. veikla, aptarti naujų mokslo metų užsiėmimai. 

 



II užsiėmimas. Išvyka (Vilnius – Trakai) (2010-10-15) 

Lankėmės: 

 LR Seimo rūmuose (susitikome su LR Seimo nariu A. Salamakinu); 

 pramogų ir poilsio centre „Belmontas“; 

 prie Pučkorių atodangos;  

 Trakų pilyje. 



SENJORAI LR SEIMO RŪMUOSE 





BELMONTE 



PRIE PUČKORIŲ ATODANGOS 



III užsiėmimas. „Vėlinių belaukiant...“  
(2009-10-28) 

• Paskaita „Vėlinių puokščių komponavimas“  

Pranešėja V. Česienė, parduotuvės „Pas Vijolė“ savininkė 



• Paskaita „ Vėlinės“  
Pranešėjos:  N. Nėjienė ir R. Pranienė, Radviliškio TAU senjoros 

 



IV užsiėmimas. Susitikimas su LR Seimo Ekonomikos komiteto 

nariu, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų 

frakcijos nariu Kazimieru Kuzminsku (2009-11-11) 



V užsiėmimas. Išvyka į Anykščius  
(2009-11-25) 

Lankėmės: 

• A. Baranausko muziejuje ir A. Vienuolio Žukausko memorialiniame 

muziejuje; 

• autoriaus S. Petraškos akmens tapybos paveikslų parodoje; 

• Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje; 

• Anykščių sakralinio meno centre; 

• prie Puntuko akmens; 

• įmonėje „Anykščių vynas“. 

 

 

 



A. BARANAUSKO MUZIEJUJE IR A. VIENUOLIO ŽUKAUSKO 

MEMORIALINIAME MUZIEJUJE 



AUTORIAUS S. PETRAŠKOS AKMENS TAPYBOS 

PAVEIKSLŲ PARODA 



ANYKŠČIŲ ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO 

BAŽNYČIOJE 



PRIE PUNTUKO AKMENS 



ĮMONĖJE „ANYKŠČIŲ VYNAS“ 





VI užsiėmimas. Paskaita „Asmeninė žmogaus atsakomybė  

už savo sveikatą“ (2009-12-02)  
Pranešėja Nijolė Nasickienė 



VII užsiėmimas. Kalėdinė vakaronė  

(svečiuose (2009-12-21) 



AKIMIRKOS IŠ SPEKTAKLIO „Ženteliai“ 



VAKARONĖ 



VIII užsiėmimas. Paskaita „Pasaulio religijos ir jų  

egzistavimo raida“ (2010-01-27) 

Pranešėjas V. Paliūnis 



IX užsiėmimas. Paskaita „Verslo ir turizmo galimybės Radviliškio 

rajone“ (2010-02-10) 

Pranešėja A. Vizbarienė, Všį Radviliškio turizmo ir verslo informacijos 

centro direktorė 

 



X užsiėmimas. Gamtos paminklai ir saugomi gamtovaizdžiai 

Radviliškio rajone  
Pranešėjas A. Jurgauskas, Radviliškio raj. sav. administracijos  Architektūros, 

urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus paveldosaugininkas  (2010-02-24) 



XI užsiėmimas. Išvyka į „Metų Šiaulietės“ 2009 rinkimų vakarą 
(2010-03-07) 



XII užsiėmimas. Paskaita „Galimybė gyventi pasitikint  

šiuolaikine medicina“  
Pranešėja D. Povelauskiene,  VŠĮ „Radviliškio ligoninė“ direktorė  

(2010-03-10) 



XIII užsiėmimas. Paskaita „Iššūkis XXI a. pensininkams“ 
Pranešėjas V. Smalinskas, Valstybinės socialinio draudimo fondo 

valdybos „SODRA“ Radviliškio sk. direktorius 

(2010-03-24) 



XIV užsiėmimas. Paskaita „Penktosios pasaulio žaidynės 

„Sportas visiems“ (2010-04-07) 

Pranešėjas K. Petraitis,  TASIFA pasaulio sporto visiems žaidynių 

„Šiauliai-2012“direktorato direktorius 



XV užsiėmimas. Radviliškio rajono savivaldybės 2009 metų 

veiklos ataskaita (2010-04-21) 

Pranešėjas A. Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės meras 

 

 

 



XVI užsiėmimas. Išvyka (Merkinė-Druskininkai-Birštonas) 
(2010-05-05) 

Lankėmės: 

 Merkinės piramidėje; 

 Grūto parke; 

 „Karališkoje rezidencijoje“ 

 



MERKINĖS PIRAMIDĖ 



GRŪTO PARKAS 



„KARALIŠKOJI REZIDENCIJA“ 



XVII užsiėmimas. Išvyka į Burbiškių parką (2010-05-12) 





XVII užsiėmimas. Radviliškio rajono Trečiojo amžiaus 

universiteto mokslo metų pabaigos šventė (2010-05-19) 



Gyvenimas-tai galimybė, pasinaudok ja.  

Gyvenimas- tai grožis, žavėkis juo.  

Gyvenimas- palaima, pajusk ją.  

Gyvenimas- svajonė, įkūnyk ją.  

Gyvenimas- tai iššūkis, priimk jį.  

Gyvenimas- tikroji tavo pareiga, išpildyk ją.  

Gyvenimas- lošimas, lošk.  

Gyvenimas- tai turtas, neiššvaistyk jo!  

Gyvenimas- tai nuosavybė, saugok ją.  

Gyvenimas- tai meilė, pažink jos pilnatvę!  

Gyvenimas- tai paslaptis, atskleisk ją.  

Gyvenimas- tai priesaikas, įvykdyk jį!  

Gyvenimas- tai ašarų pakalnė, iškęsk tai.  

Gyvenimas- daina, dainuok ją iki galo.  

Gyvenimas- kova, būk kovotoju!  

Gyvenimas- bedugnė, ženk į ją be baimės.  

Gyvenimas- sėkmė, pagauk tą akimirką.  

Gyvenimas TOKS NUOSTABUS, nepražudyk!  

Gyvenimas Tavo gyvenimas, kovok dėl jo!  

 

MOTINA TERESĖ   



Mielieji,  

 

Laukiame Jūsų sugrįžtant kitais 

mokslo metais! 

 

Saulėtos, turiningos ir puikios Jums 

vasaros! 


