Suaugusiųjų mokymosi savaitės
„Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“
renginiai Kauno rajone
2018 m. lapkričio 19–25 d.
Data, laikas
Lapkričio 19-25 d.

Renginys (pavadinimas)
Olego Karavajevo dailės studijos narės Aušros
Jagelavičienės tapybos darbų paroda „Sėkmės kodas“

Lapkričio 19-25 d.

Literatūrinė paroda „Violetai Palčinskaitei – 75-eri“

Lapkričio 19-23 d.

Fotonuotraukų paroda „Uţburianti Rokų apylinkių gamta“

Lapkričio 19 - 22 d.,
9 val.

Kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir
paţengusiesiems „Modernios technologijos – naujos
galimybės“

Lapkričio 19 d.,
11.30 val.

Mokymai „Meno priešpiečiai: knygų ir spalvų terapija“

Lapkričio 19 d.,
12 val.

Kūrybinės dirbtuvėlės „Interjero puošimas šventėms“.
Pasidalinimas patirtimi su Vilkijos neįgaliųjų sąjungos
„Viltis“ nariais
Treniruotė nuotoliniu būdu seniūnijos gyventojams (Kauno
rajono Visuomenės sveikatos biuro projektas ,, Fizinio
aktyvumo skatinimas Kauno rajono bendruomenėje “)
„Išmanioji bendruomenė“ –
kompiuterinio raštingumo mokymai suaugusiems

Lapkričio 19 d.,
17.00 val.
Lapkričio 19d.,
17.00 val.
Lapkričio 19 d.,
17 val.

Kompiuterinio raštingumo mokymai senjorams (tęstiniai)

Lapkričio 20 – 23 d.
10 – 12 val. ir
14 – 16 val.
Lapkričio 20 - 24d.

Kūrybinis uţsiėmimas: „Mandalose atgimę Lietuvos
šimtmečio raštai ir spalvos“.
Akcija „Rinkis knygą - skanauk arbatą“
Parodos:
 Stendas „Faktai apie Lietuvą“;
 Leidinių paroda „Prisimink, kas pamiršta - mokykis
uţsienio kalbų bibliotekoje“.

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk

Vieta, adresas
Garliavos sporto ir kultūros
centras, Vasario 16-osios g. 8,
Garliava, Kauno r. sav.
Panevėţiuko biblioteka, Kranto
g. 2, Panevėţiukas, Babtų sen.,
Kauno r. sav.
Rokų laisvalaikio salė, Nemuno
g. 14, Rokai, Kauno r. sav.
Kauno rajono savivaldybės
viešoji biblioteka (Informacinių
paslaugų skaitykla), Vytauto g.
21, Garliava, Kauno r. sav.
Padalinių bibliotekos Kauno r.
seniūnijose (daugiau:
www.krsvbiblioteka.lt)
Kauno rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, Parodų salė,
Vytauto g. 21, Garliava, Kauno
r. sav.
Liučiūnų laisvalaikio salė, Sodų
g. 2, Laučiūnai, Kauno r. sav.
Padauguvos laisvalaikio salė,
Berţų g. 53, Padauguva, Kauno
r. sav.
Linksmakalnio biblioteka,
Ţalioji g. 14, Linksmakalnis,
Kauno r. sav.
Babtų miestelio biblioteka,
Sodų g. 3, Babtai, Kauno r. sav.
Pagynės biblioteka, Pagynės
50-mečio g. 4, Pagynė, Kauno
r. sav.
Pagynės biblioteka, Pagynės
50-mečio g. 4, Pagynė, Kauno
r. sav.

Data, laikas
Lapkričio 20d.,
10.30 val.

Renginys (pavadinimas)
Kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymai senjorams
(tęstiniai)

Lapkričio 20 d.,
13 val.

Treniruotė nuotoliniu būdu seniūnijos gyventojams (Kauno
rajono Visuomenės sveikatos biuro projektas ,, Fizinio
aktyvumo skatinimas Kauno rajono bendruomenėje“)
Paskaita Kauno r. TAU Garliavos fakulteto studentams
„Bendravimas tarp kartų: vaikai, tėvai, seneliai“

Lapkričio 20 d.,
14 val.
Lapkričio 20 d.,
14 val.

Stalo ţaidimai (seniūnijos gyventojams)

Lapkričio 20 d.,
14 val.

Moterų klubo popietė. Rankdarbių dirbtuvės akcijai „Šiltos
Kalėdos“. Mezgame šiltas dovanas socialiai nuskriaustiems
ţmonėms.
Dokumentinio filmo „Suprasti Ukrainą...“ perţiūra.
Įspūdţiais iš kelionės po Ukrainą dalinasi Karmėlavos
bendruomenės narė R. Šuliokienė.
Paskaita Eţerėlio fakulteto studentams „Kauno rajono
pasiekimai ir veiklos perspektyvos“

Lapkričio 20 d.,
14.30 val.
Lapkričio 20 d.,
15 val.
Lapkričio 20 d.,
15.00 val.
Lapkričio 20 d.,
16 val.
.
Lapkričio 20 d.,
17 val.
Lapkričio 20 d.,
17.30 val.
Lapkričio 20 d.,
18 val.

Sveikatingumo valandėlė ,,Lietuviškų vaistinių augalų
pristatymas ir vaistinių arbatų degustacija„„. Spaudinių
paroda ir sveikatos ţinių viktorina ,,Raktas į sveikatą„„.
Švietėjiškas edukacinis uţsiėmimas “Šimtmečio pamokos“
Teminis meno terapijos uţsiėmimas su arbatos degustacija
„Arbatos keliu link savęs paţinimo“. Dalyvauja muzikos
mokytoja Daiva Štarevičiūtė
VU prof. R. Petrauskas pristato knygą "Galia ir tradicija.
Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės giminių
istorijos"(Viešosios bibliotekos projektas „Paţink kultūros
istoriją“)
Edukacinis uţsiėmimas „Senieji amatai šiandien”.
Pristatomas seniausias amatas – pynimas.

Lapkričio 20 d.,
18 val.

Sodų rišimo edukacija

Lapkričio 20 d.,
19 val.

Kūrybinio rašymo dirbtuvės: Pradėk rašyti dabar! Dirbtuves
veda rašytoja, mentorė Sandra Bernotaitė

Lapkričio 21 d.,
10.30 val.

Rytmetis su ţolelių arbata klausant paskaitą „Gydomųjų
ţolelių savybės ir privalumai bei jų pritaikymas gydymui“,
pranešėja V. Verenienė

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk

Vieta, adresas
Neveronių biblioteka,
Šiltnamių g. 6, Neveronys,
Kauno r. sav.
Liučiūnų laisvalaikio salė, Sodų
g. 2, Laučiūnai, Kauno r. sav.
Kauno rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, Vytauto g.
21, Garliava, Kauno r. sav.
Panevėţiuko biblioteka, Kranto
g. 2, Panevėţiukas, Babtų sen.,
Kauno r. sav.
Kačerginės biblioteka,
J. Zikaro g. 6, Kačerginė,
Kauno r. sav.
Karmėlavos biblioteka,
Vilniaus gatvė 65a, Karmėlava,
Kauno r. sav.
Kauno rajono Eţerėlio kultūros
centras, Kauno g. 21, Eţerėlis,
Kauno r. sav.
Ramučių biblioteka,
Centrinė g. 26A, Ramučiai,
Kauno r. sav.
Vilkijos m. biblioteka,
Baţnyčios g. 23, Vilkija, Kauno
r. sav.
Ringaudų biblioteka,
Gėlių g. 2, Ringaudai, Kauno r.
sav.
Kauno rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, Konferencijų
salė, Vytauto g. 21, Garliava,
Kauno r. sav.
Linksmakalnio laisvalaikio salė,
Liepų g. 7, Linksmakalnis,
Kauno r. sav.
Ramučių kultūros centras,
Centrinė g. 26C, Ramučių k.,
Kauno r. sav.
Neveronių laisvalaikio salė,
Kertupio g. 18, Neveronių k.,
Kauno r. sav.
Raudondvario biblioteka,
Instituto g. 1A, Raudondvaris,
Kauno r. sav.

Data, laikas
Lapkričio 20 d.,
14 val.

Renginys (pavadinimas)
Meno terapijos uţsiėmimai seniūnijos gyventojams

Lapkričio 21 d.,
15 val.

Lapkričio 21 d., 16
val.

Paskaita Kauno r. TAU Domeikavos fakulteto studentams
„Vyresnio amţiaus ţmonių mitybos ypatumai ir gyvenimo
kokybė“
Seminaras „Tikėjimo ir kultūros kelias“ (šv. Jokūbo
piligrimų kelio istorija ir aktualumas). Lektorius – doc. dr.
Remigijus Oţelis
Mokymai senjorams ir jų artimiesiems apie pacientų teises ir
korupcijos prevenciją. Uţsiėmimus veda Kauno m.
neįgaliųjų draugijos projekto „Keisti save – keisti Lietuvą“
koordinatorė E. Šatienė
Paskaita Kauno r. TAU Ringaudų fakulteto studentams
„Išdalinęs save Lietuvai“. Paskaita skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti, prisimenant Atgimimo
dainių Kęstutį Genį
Popietė „Patarimai peršalus: kaip efektyviai gydytis
natūraliomis arbatomis“. Popietę veda LSMU gimnazijos
biologijos ir biotechnologijų mokytoja S. Grušaitė.
Edukacija „Atspaudų technikos panaudojimas.“ mokymus
veda A.Vitkauskienė

Lapkričio 21d.,
16 val.

„Sveikatos ABC“ arbatų iš gamtos degustacija su
bendruomenės slaugytoja D. Bendţiūniene

Lapkričio 21 d.,
18 val.

Edukacija „Karpiniai ir sodų rišimas“ Drauge su karpinių ir
sodų rišimo specialistais Lapių bendruomenei karpysime
karpinius ir rišime sodus.
Edukacija „Ţavūs rankdarbiai iš virvelių“

Lapkričio 21d.,
15 val.
Lapkričio 21d.,
15 val.
Lapkričio 21 d.,
15 val.
Lapkričio 21 d., 16
val.

Lapkričio 22 d.
(laikas tikslinimas)
Lapkričio 22 d.,
13 val.

Mokymai: KAVB atnaujinto el. ţinyno „Kaunas: datos ir
faktai“ pristatymas Kauno rajono bendruomenei. Pranešėjai
KAVB vyr. spec. D. Giniuvienė ir M. Balkus

Lapkričio 22 d.14
val.

Treniruotė seniūnijos gyventojams su treneriu (Kauno r.
Visuomenės sveikatos biuro projektas "Fizinio aktyvumo
skatinimas Kauno rajono bendruomenėje")
Kūrybinės dirbtuvėlės ,,Antrasis daiktų gyvenimas“.
Batniavos mokyklos – daugiafunkcio centro ir Padauguvos
laisvalaikio salės būrelio „Bičiulis“ kūrybinės patirties
sklaidos uţsiėmimas Padauguvos krašto bendruomenei
Paskaita ir uţsiėmimai tėvams „Efektyvi tėvystė“. Veda
Zapyškio pagrindinės mokyklos psichologė V.
Kvietkuvienė.

Lapkričio 22 d.,
14 val.
Lapkričio 22 d.,
14 val.

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk

Vieta, adresas
Panevėţiuko biblioteka, Kranto
g. 2, Panevėţiukas, Babtų sen.,
Kauno r. sav.
Domeikavos seniūnija,
Saulės g. 1, Domeikava,
Kauno r. sav.
Garliavos parapijos namai,
Vytauto g. 61A, Garliava,
Kauno r. sav.
Domeikavos biblioteka, Saulės
g. 1, Domeikava, Kauno r. sav.
Kauno rajono Ringaudų pradinė
mokykla,
Gėlių g. 2, Ringaudai, Kauno r.
sav.
Šlienavos biblioteka,
J.Biliūno g. 106, Šlienava,
Samylų seniūnija, Kauno r. sav.
Kauno rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, IIIa., Vytauto
g. 21, Garliava, Kauno r. sav
Linksmakalnio biblioteka,
Ţalioji g.14,, Linksmakalnis,
Kauno r. sav.
Lapių laisvalaikio salė Merkio
g. 1, Lapių k., Kauno r. sav.
Rokų laisvalaikio salė, Nemuno
g. 14, Rokai, Kauno r. sav.
Kauno rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, Konferencijų
salė, Vytauto g. 21, Garliava,
Kauno r. sav.
Liučiūnų laisvalaikio salė, Sodų
g. 2, Laučiūnai, Kauno r. sav.
Padauguvos laisvalaikio salė,
Berţų g. 53, Padauguva, Kauno
r. sav.
Zapyškio biblioteka,
Šviesos g. 18, Zapyškis, Kauno
r. sav.

Data, laikas
Lapkričio 22 d.,
15 val.
Lapkričio 22 d.,
15 val.

Renginys (pavadinimas)
Paskaita Kauno r. TAU Kačerginės fakulteto studentams
„Apulija – ţavioji pietų Italijos paslaptis arba Bonos Sforcos
pėdsakais“
Paskaita Neveronių fakulteto studentams „Su amţiaus
pokyčiais susijusių ligų prevencija”

Lapkričio 22 d.,
15 val.

Diskusija “Mokame ir norime būti laimingi“ (dalyvauja
Vilkijos neįgaliųjų sąjungos nariai)

Lapkričio 22 d.,
15 val.

Mokymai „Išmanioji Ringaudų bendruomenė“. Paţintis su
planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais bei
mokymasis jais naudotis.
Popietė „Norintiems paţinti egzotiškąją Indiją“. Renginį
veda Karmėlavos bendruomenės centro „Ţidinys“
pirmininkė E. Zavodskienė
,,Saulės akmuo gintaras- ne tik puošia , bet ir gydo.“
Juvelyro J. Aliulio edukacinė paskaita apie gintarą. Vaistinių
ţolelių arbatos gėrimas.
Sodų rišimo edukacija

Lapkričio 22d.,
15.30 val.
Lapkričio 22 d.,
16.30 val.
Lapkričio 22 d.,
17.30 val.
Lapkričio 22 d.,
20 val.

Muzikinis pasimatymas. Programoje – Aleksas Lemanas

Lapkričio 23 d.,
11 val.

Edukacinė popietė „Mokomės megzti movas-šalikus be
virbalų“.
Raudondvario senjorų klubo nariai
Suaugusiųjų švietimo savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į
ateitį“ Kauno rajone apibendrinamasis renginys rajono
suaugusiesiems ir suaugusiųjų švietėjams „Mokomės sau ir
Lietuvos ateičiai“:
- paskaitos,
- kūrybinės dirbtuvės,
- mokymosi sėkmės istorijų autorių apdovanojimai,
- apvaliojo stalo diskusjos
Praktinis uţsiėmimas senjorams – „INFOLEX, Google maps
bei Kauno r. savivaldybės įstaigų ieškomi internetiniai
puslapiai“
Paskaita – seminaras: „Ką turi ţinoti visi Lietuvos
gyventojai?“. Seminarą ves finansinių sprendimų agentūros
poskyrio vadovė Kristina Bakė
Treniruotė seniūnijos gyventojams su treneriu (Kauno r.
Visuomenės sveikatos biuro projektas "Fizinio aktyvumo
skatinimas Kauno rajono bendruomenėje")
Literatūrinė popietė (garsiniai skaitymai, citatų skrynelė),
skirta poeto, rašytojo A.Jonyno 65-čio jubiliejui

Lapkričio 23 d.,
13val.

Lapkričio 23 d.,
13val.
Lapkričio 23 d.,
14 val.
Lapkričio 23 d..
16 val.
Lapkričio 23 d.,
17 val.

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk

Vieta, adresas
Kačerginės biblioteka, J. Zikaro
g. 6, Kačerginė, Kauno r. sav.
Neveronių laisvalaikio salė,
Kertupio g. 18, Neveronys,
Kauno r. sav.
Vilkijos miesto biblioteka,
Baţnyčios g.23,Vilkija, Kauno
r. sav.
Ringaudų biblioteka,
Gėlių g. 2, Ringaudai, Kauno r.
sav.
Karmėlavos biblioteka,
Vilniaus gatvė 65a, Karmėlava,
Kauno r. sav.
Neveronių biblioteka, Šiltnamių
g. 6, Neveronys, Kauno r. sav.
Domeikavos laisvalaikio salė,
Baţnyčios g. 3, Domeikavos k.,
Kauno r. sav.
Neveronių laisvalaikio salė,
Kertupio g. 18, Neveronių k.,
Kauno r. sav.
Raudondvario biblioteka,
Instituto g. 1A, Raudondvaris,
Kauno r. sav.
Kauno rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, Vytauto g.
21, Garliava, Kauno r. sav.

Domeikavos biblioteka,
Baţnyčios g. 2, Domeikava,
Kauno r. sav.
Liučiūnų biblioteka,
Sodų g. 2, Liučiūnai, Kauno r.
sav.
Padauguvos laisvalaikio salė,
Berţų g. 53, Padauguva,
Kauno r. sav.
Babtų biblioteka, Sodų g. 1,
Babtai, Kauno r. sav.

Data, laikas

Renginys (pavadinimas)

Vieta, adresas

Lapkričio 23 d.,
18 val.

Padėkos vakaras „Gerumo Angelai“ Renginys skirtas Lapių
miestelio rėmėjams bei socialiniams partneriams, padėkoti,
uţ jų indėlį visai seniūnijai.
Protų mūšio „Išlukštenk kietą riešutėlį: ar gerai paţįsti savo
valstybę?”, skirto Lietuvos 100-mečiui didysis finalas.
Finale dalyvauja 9 Kauno rajono komandos, įveikusios
atkrintamąsias varţybas.
Tradicinė šv. Cecilijos šventė – sakralinės muzikos
koncertas seniūnijos gyventojams

Lapių laisvalaikio salė Merkio
g. 1, Lapių k., Kauno r. sav.

Lapkričio 23 d.,
19 val.
Lapkričio 24 d.
(laikas tikslinamas)
Lapkričio 24 d.,
10 val.
Lapkričio 24 d.,
nuo 11 val.
Lapkričio 24 d.,
11 val.
Lapkričio 24 d.,
14 val.

Lapkričio 24 d. nuo
12 val.
Lapkričio 24 d.,
13 val.
Lapkričio 24 d.,
14 val.
Lapkričio 24 d., 15
val.
Lapkričio 25 d.,
13 val.
Lapkričio 27 d.,
17.00 val.

Kūrybinės dirbtuvės „„Ţolynų paslaptys“ su tautodailininke
D. Saukaitiene.
Kompiuterinio raštingumo mokymai, konsultacijos. Temos:
e –sveikata, pirkimai, informacijos paieška, bendravimas
soc. tinkluose, mokesčiai ir kt. aktualūs su elektronine erdve
susiję klausimai
Kūrybinės dirbtuvės „Atviručių gamyba kvilingo technika“

Kavinė „Tigrasa“, Vilniaus g.
16, Karmėlava, Kauno r. sav.
Domeikavos laisvalaikio salė,
Baţnyčios g. 3, Domeikavos k.,
Kauno r. sav.
Babtų biblioteka, Sodų g. 1,
Babtai, Kauno r. sav.
Panevėţiuko biblioteka, Kranto
g. 2, Panevėţiukas, Babtų sen.,
Kauno r. sav.

Ilgakiemio biblioteka,
Pajiesio g. 1, Ilgakiemis, Kauno
raj. sav.
Tarptautinis mėgėjiškų teatrų festivalis ,,Maskaradas“. Voškonių laisvalaikio salė
Dalyvauja Šakių kultūros centro teatras „Zanavykai“, Taikos g. 3, Voškonių k.,
Kalvarijos teatras „Titnagas“, Voškonių laisvalaikio salės Domeikavos sen., Kauno r. sav.
teatras „Siena“, Tykocino miesto (Lenkija) teatras ir svečiai
iš Sakartvelo, Hulo miesto teatras.
Kompiuterinio raštingumo mokymai – konsultacijos
Pagynės biblioteka, Pagynės
seniūnijos gyventojams
50-mečio g. 4, Pagynė, Kauno
r. sav.
Popietė „Ţymiosios lietuvių rašytojos –iš praeities ir
Vilkijos miesto biblioteka,
dabarties“
Baţnyčios g.23,Vilkija, Kauno
r. sav.
Sveikos gyvensenos paskaita „Šiuolaikinis vaistaţolių
Pagynės biblioteka, Pagynės
naudojimas“. Lektorė V. Makauskienė
50-mečio g. 4, Pagynė, Kauno
r. sav.
Tradicinis vyresniųjų liaudiškų šokių grupių festivalis
Garliavos sporto ir kultūros
„Atdarykim vartelius 2018 m.“, skirtas Lietuvos Valstybės
centras, Vasario 16-osios g. 8,
atkūrimo šimtmečiui. Koncertinėje programoje – šokiai,
Garliava, Kauno r. sav.
ţaidimai, varţytuvės, kviestinių atlikėjų pasirodymas.
Šv. Cecilijos dienos minėjimas – koncertas. Po šv. Mišių
Garliavos Švč. Trejybės
koncertuoja Garliavos sporto ir kultūros centro mišrus
baţnyčia, Baţnyčios g. 3b,
suaugusiųjų choras „Melodija“.
Garliava, Kauno r. sav.
Šimtmečio dialogas: dedikacija poetams S. Gedai ir
Vilkijos miesto biblioteka,
Maironiui. Dalyvauja aktorė V. Kochanskytė ir
Baţnyčios 23,Vilkija, Kauno r.
klarnetininkas V. Andriuškevičius
sav.

Į suaugusiųjų mokymosi savaitę atsinešk

