
 
 

Kauno rajono  
Trečiojo amžiaus universiteto  paskaitos vyksta  

Kauno rajono viešojoje bibliotekoje 
Adresas: Vytauto g. 21, Garliava 

 
PASKAITOS VYKSTA ANTRADIENIAIS 

PASKAITŲ PRADŽIA – 14 VAL.  
(JEIGU NENURODYTA KITAIP) 

 
 

Garliavos fakulteto prorektorė – Elvyra Matveičikienė 
 

Telefonai pasiteiravimui:  
(8 37) 551 884; mobil. 864060315 

el. paštas: renginiai@krsvbiblioteka.lt   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

GARLIAVOS SENIŪNIJA 
2018 – 2019 m. m.  

 
 
 

 
 
 

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



 
SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO 

TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
 

Spalio 30 d.  
14 val. 

 
 

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

 
Lapkričio 6 d.  

14 val. 

 
 

Susitikimas su Kauno rajono meru             
Valerijumi Makūnu „Kauno rajono pasiekimai ir 
veiklos perspektyvos“ 
 

 
Lapkričio 20 d.  

14 val. 

 

 
Paskaita „Bendravimas tarp kartų: vaikai, tėvai, 
seneliai“  
Lektorė - Aida Gaižauskienė, Lietuvos sporto 
universitetas 
 

 
Gruodžio 11 d. 

14 val. 
 

 

 
*Praktiniai užsiėmimai motorikos lavinimui 
(pusiausvyra, orientacija ir koordinacija) 
Lektorė – doc. dr. Kristina Visagurskienė,   
Lietuvos sporto universitetas 
Apranga ir avalynė turi būti laisva, nevaržanti 
judesių, patogi judėti.  
 

 
Sausio 8 d.  

14 val. 

 

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

 
 
 

 
BENDRAKULTŪRINIS 

 FAKULTETAS 
 

Spalio 9 d.  
14 val. 

 
 

 
Paskaita Didikų luomo paslapties šydą 
praskleidus ◦ Kaip atsirado bajorijos luomas ◦ 
Bajoras ir šlėkta ◦ Kam reikalingas herbas ◦ 
Įtakingiausios Lietuvos didikų giminės 
Lektorė – Henrieta Miliauskienė 
 

 
Lapkričio 6 d.  

14 val. 

 
 

Susitikimas su Kauno rajono meru             
Valerijumi Makūnu „Kauno rajono pasiekimai ir 
veiklos perspektyvos“ 
 

 
Lapkričio 27 d. 

14 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 4 d.  

14 val. 

 

**Paskaita iš ciklo „Jie kūrė Lietuvą“ 
prisimenant signatarą, garbųjį Kauno burmistrą 
Joną Vileišį 
Lektorė – Violeta Bakutienė, Kalbos premijos 
laureatė 

 
Sausio 15 d.  

14 val. 

 
 

Edukacinė meninė-muzikinė programa ,,Žinys 
akim žvaigždėtom,“ skirta poeto Jurgio 
Baltrušaičio 145 gimimo metinėms. Asmenybė. 
Kūryba. Likimas  
Lektorius – R. Vaitkevičius  

 
 



 
 
 
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. 

 
 
 

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. 


