Ataskaita
Radviliškio r. Trečiojo amžiaus universiteto veikla
Įvykę renginiai:
 2015-01-14 Paskaita „Radviliškio miesto istorija“. Lektorė Laima Maminskienė, Radviliškio
Vaižganto gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė;
 2015-01-28 Praktinė kosmetologės paskaita „Brandžios odos priežiūra. Makiažas per dvi
minutes”;
 2015-01-29 Vaikų ir jaunimo teatrų apžiūra-šventė „Šimtakojis“;
 2015-02-02 Susitikimas su kandidatais į rajono savivaldybės merus;
 2015-02-12 Išvyka į laidos „TV pagalba“ filmavimą;
 2015-02-17 Paskaita „Savimasažas“. Lektorė Lukrecija Augustytė, Kauno technologijų
universiteto kūno kultūros vyresnioji dėstytoja;
 2015-02-25 Susitikimas su Šeduvos seniūnu Justinu Praniu;
 2015-03-09 Poezijos popietė, skirta A. Baranausko 180-sioms gimimo metinės paminėti.
Stasė Žibienė, Radviliškio TAU senjora;
 2015-03-18 Paskaita „Pavasaris šeimos ir žmogaus gyvenime“. Lektorės Kristina
Miciūnienė ir Rasa Vaičiūnienė, rytų medicinos specialistės;
 2015-03-19 Paskaita „Kaip skirtingos kartos turėtų dalintis savo patirtimi siekdamos sukurti
tolerantišką atmosferą“. Lektorė Liucija Laurinčikienė, žurnalistė, švietimo ir verslo organizacijų
konsultantė, M. Romerio universiteto dėstytoja;
 2015-03-21 Ekskursija į Prezidentūrą;
 2015-03-25 Ekskursija į UAB „Sulinkiai“;
 2015-04-02 „Naisių vasaros“ muzikinis spektaklis „Beprotiškai fantastiškos maestro
Vytauto Kernagio dainos“;
 2015-04-12 Išvyka į Panevėžio muzikinį teatrą. Operetė „Balius Savojoje“;
 2015-04-15 Paskaita „Kriminologinė analizė Radviliškio rajone“. Lektorius Aivaras
Kardašius, Radviliškio PK prevencijos poskyrio vyriausias specialistas;
 2015-04-29 Kelionių iš Kubos ir Argentinos įspūdžiai. Vidmantas Vingelis;
 2015-05-12 Edukacinė programa „Meduolių kepimas“ Skėmių kaimo bendruomenėje;
 2015-05-26 Senjorų kūrybinių darbų paroda. Ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Mokslo
metų pabaigos šventė;
 2015-06-11–14 Ekskursija į Čekiją;
 2015-11-16–22 Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“:
Data, laikas
Lapkričio 17 d.,
13.00 val.
Lapkričio 18 d.,
15.00 val.
Lapkričio 20 d.,
17.00 val.
Lapkričio 21 d.,
10.00 val.
Lapkričio 22 d.
10.00 val.
10.40 val.

Renginys (pavadinimas)
Seminaras „Nuo kvalifikacijos įgijimo
iki verslo pradžios“
Seminaras „Senjorų psichinė ir fizinė
sveikata”
E.Juozapaitienės ir jos mokinių
edukacinė- muzikinė pamoka
Susitikimai su bendruomenėmis

Vieta, adresas
Šiaulių teritorinės darbo biržos
Radviliškio skyrius
Radviliškio r. savivaldybės
viešoji biblioteka
Radviliškio miesto kultūros
centras
Baisogalos, Šeduvos,
Alksniupių bendruomenės
Miesto stadionas, parkas

Atsakingas už informaciją (v.,
pavardė, telefonas)
Ruslana Veitienė
Violeta Šukaitienė
Edmundas Leonavičius,
Violeta Šukaitienė,
Justina Kvietelaitienė

Mankštos
Šiaurietiškas ėjimas

Menų studijos veikla (vadovė Irmina Savickienė):
 rugpjūčio mėn. Pleneras Tytuvėnuose (dalyvės savo tapybos drobėse piešė Tytuvėnų Švč.
Mergelės Marijos bažnyčios, vienuolyno pastatus ir kitus aplinkos vaizdus. Plenere, gyvosios
gamtos piešimo aplinkoje, jas lydėjo neįprasta kasdienybės sielos atgaiva. Prieš 400 metų statytų

pastatų fragmentuose išlikusios freskos, didingi bažnyčios bokštų kupolai, jų architektūra – visa tai
žavėjo plenero dalyves. Senove alsuojančios senų pastatų sienos, tikinčiųjų kojomis nugludinti
grindinio akmenys, įspūdingi piligrimų giesmių vakarai bažnyčios erdvėse kėlė kūrybinę dvasią,
kuri atsispindi nutapytuose paveiksluose);
 spalio mėn. Kūrybinių darbų paroda „Kalba moterys“ Radviliškio r. savivaldybės Viešojoje
bibliotekoje

