
 
Kauno rajono 

Trečiojo amžiaus universiteto paskaitos vyksta:  
Babtų kultūros centre (Sodų g. 1, Babtai) 

 
 

PASKAITOS VYKSTA TREČIADIENIAIS 
PASKAITŲ PRADŽIA – 15 VAL.  
(JEIGU NENURODYTA KITAIP) 

 
 
 

Babtų fakulteto prorektorė – Daiva Garbaliauskienė 
 

Telefonas pasiteiravimui:  
8675 42156 

el. paštas: daiva.sveikauskiene@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto steigėjas ir veiklos 
koordinatorius - Kauno rajono švietimo centras 

Saulės g. 12, LT- 50239 Kaunas 
http://www.centras.krs.lt  

 
TAU rektorė – Edita Žaromskienė 

Telefonas pasiteiravimui:  
(8 37) 38 00 94;  

El. paštas: edita.zaromskiene@gmail.com  

 
KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS 
 

 
 

2018 m. 
RUDENS SESIJOS  

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BABTŲ SENIŪNIJA 

 
2018 – 2019 m. m.  

 
 
 
 
 

 
 

   
www.facebook.com/Kauno-rajono-trečiojo-amžiaus-universitetas



 
 
 

BENDRAKULTŪRINIS 
 FAKULTETAS 

 
Spalio 24 d.  

15 val. 

 
 

*Paskaita „Su amžiaus pokyčiais susijusių ligų 
prevencija”  
Lektorė – doc. dr. Vida Česnaitienė, Lietuvos sporto 
universitetas 
 

Lapkričio 14 d. 
15 val. 

 

 

**Paskaita – kūrybinės dirbtuvės              
„Lietuvos heraldika, herbų kūrimo principai, 
spalvos ir simboliai“ 
Lektorė – Daiva Zubrienė, tekstilininkė, Lietuvos 
dailininkų sąjungos narė, tarptautinių tekstilės 
bienalių „Kaunas Textile Bienial“ dalyvė 
 

Gruodžio 5 d.  
15 val. 

 
 

**Paskaita – meninė kompozicija iš ciklo „Jie 
kūrė Lietuvą“ Prisimenant signatarą, garbųjį 
Kauno burmistrą Joną Vileišį 
Lektorė – Kalbos premijos lauretė Violeta 
Bakutienė 

Sausio 9 d.  
15 val. 

 
 

*Paskaita „Vyresnio amžiaus žmonių mitybos 
ypatumai ir gyvenimo kokybė“  
Lektorė – doc. dr. Sandrija Čapkauskienė,  Lietuvos 
sporto universitetas 
 

Sausio 23 d.  
15 val. 

 
 

Paskaita “Egzotiška ir tolima Antarktida, 
gigantiški ledkalniai ir triukšmingas pingvinų 
gyvenimas. Visos gamtos stichijos Naujojoje 
Zelandijoje.  Nuo pasaulio izoliuotos Galapagų 
salos ir jų unikali, žmonių nebijanti gyvūnija” 
Lektorė – Rita Šemelytė, žurnalistė, keliautoja  
 

 
 
 

BENDRI RENGINIAI, KURIUOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI: 
  

Protų mūšis „Išlukštenk kietą riešutėlį: ar gerai 
pažįsti savo valstybę?“ 
2018 m. lapkričio 12 d. 15 val. 
Kauno rajono Ežerėlio kultūros centre 
 

 

Antroji Kauno rajono senjorų sporto fiesta 
2018 m. lapkričio 29 d. 13 val. 
Kauno rajono socialinių paslaugų centre 

 

„Mano dainos ir darbai Lietuvai“ – baigiamasis 
projekto „TAU dovana Lietuvai“ renginys 
2018 m. gruodžio 13 d. 14 val. 
Kauno karininkų ramovėje 

 

Akcija „Šiltos Kalėdos“  
Megzkime kojines Kauno rajono vaikams ir seneliams. 
Akcija vyksta iki 2018 m. gruodžio 1 d. 

 

 
Kelionė į Vokietiją „Kalėdinis Berlynas“ 
2018 m. gruodžio 14-16 d. 
 

 
*Paskaitos ir praktiniai užsiėmiai organizuojami įgyventinant projektą 
„Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentų sveikatos stiprinimas 
ir švietimas”, finansuojamą Kauno rajono Visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos lėšomis. 

**Paskaita ir kūrybinės dirbtuvės yra projekto „TAU dovana Lietuvai,” 
skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, sudėtinė dalis. Projektu 
siekiama stiprinti trečiojo amžiaus universiteto studentų pilietinį 
sąmoningumą ir istorinę savimonę. Pagrindinis projekto akcentas – Kauno 
rajono seniūnijų herbų pano kūrimas – 25 seniūnijų herbų siuvinėjimas ir 
apjungimas į vieną visumą. Projektą dalinai finansuoja Kauno rajono 
savivaldybė. 

  


