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Biržų švietimo pagalbos tarnyba ir Trečiojo amžiaus universitetas šiemet, kaip ir 

kasmet, aktyviai įsijungė į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 

organizuojamą MOKYMOSI šventę - devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi 

savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“, kuri skirta  atkurtos Lietuvos 

šimtmečiui. 

Kviečiame pažvelgti į šią datą ne kaip į baigtinį etapą, bet ir kaip į naujo etapo 

pradžią. Prisiminkime tas idėjas ir darbus, skirtus joms įgyvendinti. Tačiau 

neįstrikime praeityje. Sujunkime praėjusį laikmetį su dabartimi ir ateinančiu 

šimtmečiu. Eikime tolyn, žvelgdami į ateitį, nes pamatus ateities suaugusiųjų 

mokymuisi klojame jau šiandien (iš Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 

kreipimosi į suaugusiųjų mokymosi savaitės dalyvius).  

Mes, kaip ir dauguma, Lietuvos suaugusiųjų švietėjų remdamiesi tradicijomis, 

ieškojom naujoviškų,  originalių formų šiai  idėjai įgyvendinti. Todėl visą savaitę 

vyko įvairių formų renginiai: paskaitos paremtos praktinėmis pratybomis, 

diskusijos, susitikimai. 

Savaitės renginių ciklą pradėjome Biržų TAU Sveikatos fakulteto paskaita – 

praktiniu užsiėmimu „Biržų senjorų sveikatos būklė prieš 100-etį ir šiandien“. 

Renginį vedė nuolatiniai fakulteto partneriai: Biržų rajono visuomenės sveikatos 

biuro specialistė Violeta Valiukienė ir treneris Kostas Strelcovas 

 Metams bėgant senka mūsų svarbiausias turtas-sveikata, užsiėmimo metu apžvelgę 

statistikos ataskaitas, gilinom žinias apie sveikatos saugojimą, jo stiprinimo būdus. 

Suvokimą aktyvaus judėjimo svarbą sistemingai lavinti pagrindinius judėjimo 

įgūdžius. Išklausius pranešimus vyko praktiniai užsiėmimai. 

Trečiadienį, Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų atidarymą pradėjome 

studentu himnu „Gaudeamus igitur“, fakulteto dekanų pristatymu bei turizmo 

fakulteto dekanės Nijolės Kliaugienės apdovanojimu. Taip pažymint gerbiamos 

Nijolės indėlį į suaugusiųjų neformalųjį švietimą.  Biržų istorijos žinovas, lektorius 

Dalius Mikelionis studentams pristatė  paskaitą „Švietimo kelias Biržuose. Iš 

praeities į ateitį.  

Ketvirtadienį pakvietėme Biržų rajono visuomenę į Biržų pilies, arsenalo salę, 

kurioje  vyko netradicinis informacinis švietėjiškas renginys  projekto “Socialinės 



įtraukties didinimas Biržų rajono savivaldybėje” pristatymas. Renginio metu buvo 

pristatytas projektas, aptartos vykdomos veiklos, su susirinkusia auditorija 

išbandyti tradiciniai ir netradiciniai neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi metodai. Bei pristatytos įžvalgos tolimesniam neformaliajam rajono  

suaugusiųjų įsitraukimui į švietėjiškas veiklas. Informaciniame renginyje 

dalyvavo 85 svečiai: Biržų rajono savivaldybės: mero pavaduotoja, 

administracijos direktorius, švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, Lietuvos 

Respublikos seimo narių: V. Rinkevičiaus ir A. Šimo padėjėjos, Biržų, 

Vabalninko, Nemunėlio Radviliškio, Parovėjos, Pabiržės, Vabalninko, 

Pačeriaukštės seniūnijų atstovai, Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų 

aptarnavimo departamento Biržų skyriaus darbuotojos, Biržų TAU studentai, 

Biržų PŽA nariai, Biržų krašto muziejaus "Sėla", Biržų Jurgio Bielinio viešosios  

bibliotekos ir jos filialų, Biržų regioninio parko direkcijos, Biržų rajono ugdymo 

įstaigų, Biržų miesto VVG, VšĮ "Biržų ligoninė", Panevėžio apskrities VPK Biržų 

r. Policijos komisariato, Biržų  Neįgaliųjų draugijos, Balticum TV atstovai,  

Pučiakalnės bendruomenės pirmininkė, projekto dalyviai-savanoriai.  

Tai buvo pirmas Biržų Švietimo pagalbos tarnybos bandymas surinkti kiek 

galima daugiau Biržų rajono įstaigų ir organizacijų atstovų į vieną bendrą renginį, 

kadangi šių metų pavasarį Biržų rajono savivaldybės  taryba delegavo jai 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriaus 

funkcijas.  

 

 Šių metų suaugusiųjų švietimo savaitę užbaigė Biržų TAU Nemunėlio 

Radviliškio etnokultūros fakultetas paskaita „Švietimas Nemunėlio Radviliškio 

apylinkėse“. Lektorius Nemunėlio Radviliškio  pagrindinės mokyklos 

muziejininkas, kraštotyrininkas Evaldas Timukas. 

Tikime, kad suaugusiųjų švietėjai ir anuomet prieš 100 metų manė, kad 

suaugusiųjų švietimas bus  aktualus ateityje – dar ne vieną šimtą metų, nes, anot P. 

Belange, „išgyvens tik besimokanti planeta“. 
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