
 
 

 

PANEVĖŽIO RAJONO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO 2017 M. LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS  

 

Eil.Nr. Fakultetas Renginys Vieta 

1. Ėriškių 2017 m. lapkričio 21 d.  15.00 val.  
Paskaita „Fizinė, psichinė, dvasinė žmonių sveikata. Vaistažolių nauda“ 

Lektorius – Marius Lasinskas  

(projektas „Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

Ėriškių 

bendruomenė 

2. Gustonių          2017 m. lapkričio 8 d. 15.00 val. 

Paskaita „Pirmosios pagalbos mokymai bendruomenės nariams“ 

Lektoriai – Justinas Stašys ir Joana Janišauskienė 

 

2017 m. lapkričio 14  d. 13.00 val. 

Paskaita „Korupcija ir galimybės jai pasipriešinti“               

Lektorė – Rita Škutienė 

 

2017 m. lapkričio 18  d. 17.00 val. Aukštaitijos regionų kapelų šventė – varžytuvės 

„Kapelmaušis 2017“ 

 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

Gustonių UDC 

 

 

 

Gustonių UDC 

 

 

Cido arena 
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3. Naujamiesčio  2017 m. lapkričio 7  d. 16.00  val. 
Paskaita „Vaistiniai augalai – maistas ir vaistas“ 

Lektorius – Marius Lasinskas  

 

2017 m. lapkričio 16  d. 15.00  val. 

Paskaita „Informacinis karas dėl širdžių ir protų“               

Lektorius – Tomas Čeponis 

(projektas „Medijų burbulai“) 

 

2017 m. lapkričio 18  d. 17.00 val. Aukštaitijos regionų kapelų šventė – varžytuvės 

„Kapelmaušis 2017“ 

 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

Naujamiesčio 

kultūros centras- 

dailės galerija 

 

Naujamiesčio 

kultūros centras- 

dailės galerija 

 

 

Cido arena 

4.  Piniavos  2017 m. lapkričio 9 d.  18.00 val.  
Paskaita „Eterinių aliejų galios, paslaptys ir gydomosios savybės“ 

Lektorė – Jolanta Bubnelienė 

 

2017 m. lapkričio 21 d.  18.00 val.  
Paskaita „Fizinė, psichinė, dvasinė žmonių sveikata. Vaistažolių nauda“ 

Lektorius – Marius Lasinskas  

(projektas „Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

Piniavos 

bendruomenė 

 

Piniavos 

bendruomenė 

 

5. Raguvos  2017 m. lapkričio 16  d. 12.00  val. 

Paskaita „Informacinis karas dėl širdžių ir protų“               

Lektorius – Tomas Čeponis 

(projektas „Medijų burbulai“) 

 

Širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo 

programa „Manos širdis – mano sveikata“ (būtina registracija iki lapkričio 15 d.) 

Velžio seniūnija 

 

 

 

Raguvos kultūros 

centras 



 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

6. Ramygalos 2017 m. lapkričio 24 d.  13.00 val.   
Paskaita „Fizinė, psichinė, dvasinė žmonių sveikata. Vaistažolių nauda“ 

Lektorius – Marius Lasinskas  

(projektas „Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

Ramygalos 

seniūnija 

7. Smilgių 2017 m. lapkričio 6  d. 15.00  val. 

Paskaita „Kaip be didelių pastangų išsaugoti ir atstatyti gerą regėjimą?“               

Lektorė – Sigita Kriaučiūnienė 

 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

Smilgių kultūros 

centras 

8. Šilagalio  2017 m. lapkričio 20 d. 12.00 val. 

Paskaita „Nuoskaudos, baimė. Kaltės jausmai – visų ligų pradžia“ 

Lektorė – Palma Butkuvienė 

 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

Šilagalio 

bendruomenė 

9. Šilų  2017 m. lapkričio 21 d. 11.00 val.    

Paskaita „Dvasinio gyvenimo krizės“ 

Lektorius – klebonas Ričardas Banys 

 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

Šilų UDC 

10 Tiltagalių  2017 m. lapkričio 7  d. 13.00  val. 
Paskaita „Fizinė, psichinė, dvasinė žmonių sveikata. Vaistažolių nauda“ 

Lektorius – Marius Lasinskas  

 

Tiltagalių kultūros 

centras 



Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

11. Uliūnų  2017 m. lapkričio 24 d. 15:30 val. 

Paskaita „Fizinė, psichinė, dvasinė žmonių sveikata. Vaistažolių nauda“ 

Lektorius – Marius Lasinskas  

(projektas „Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

Uliūnų UDC 

12. Vadoklių  2017 m. lapkričio 14  d. 13.00 val. 

Paskaita „Dvasinio gyvenimo krizės“ 

Lektorius – klebonas Ričardas Banys 

 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

Vadoklių 

nestacionarių 

socialinių paslaugų 

namai 

13. Velžio  2017 m. lapkričio 16  d. 12.00  val. 

Paskaita „Informacinis karas dėl širdžių ir protų“               

Lektorius – Tomas Čeponis 

(projektas „Medijų burbulai“) 

 

Vaistažolių naudojimo receptai, kalendoriaus „Senjoro sveikatos eleksyras“ ruošimas (projektas 

„Aktyvūs senjorai–sveiki senjorai 2“) 

Velžio seniūnija 

 

 

TAU fakultetų 

dekanai 

2017 m. lapkričio 22  d. 10.00  val. 

Mokymai „Planšetiniai kompiuteriai skaitymo įgūdžių gilinimui“               

Lektorius – Edgaras Jankevičius 

(projektas „Senjorai – skaitymo mentoriai“) 

Panevėžio rajono 

Švietimo centras 

 


