
 
 
 

Kauno rajono  
Trečiojo amžiaus universiteto paskaitos vyksta  

Zapyškio seniūnijoje 
Adresas: Šviesos g. 18, Kluoniškiai 

 
PASKAITOS VYKSTA TREČIADIENIAIS 

PASKAITŲ PRADŽIA – 14 VAL.  
(JEIGU NENURODYTA KITAIP) 

 
 

Zapyškio fakulteto prorektorė – Vilija Tarnavičiūtė 
 

Telefonai pasiteiravimui:  
(8 37) 542 217; mobil. 8 600 40520 

el. paštas: vilijat@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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA 
2018 – 2019 m. m.  

 
 
 
 

 
 
 

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



 
 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO 
TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

 
Spalio 31 d.  

14 val. 

 
 

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

 
Lapkričio 14 d.  

14 val. 

 
 

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

 
Lapkričio 28 d.  

14 val. 

 
 

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

 
Gruodžio 12 d.  

14 val. 

 
 

Paskaita „Advento papročiai ir tradicijos, jų 
svarba mūsų savivokai ir tapatybei įtvirtinti“ 
Lektorė – Gražina Kadžytė, Lietuvos žurnalistė, 
etnologė, tautosakininkė. 

 
Sausio 9 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.  
 

 

 
 

BENDRAKULTŪRINIS 
 FAKULTETAS 

 
Spalio 17 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 
 

 
Lapkričio 7 d.  

14 val. 

 
 

*Paskaita iš ciklo „Jie kūrė Lietuvą“, skirta 
Lietuvos valstybės šimtmečiui. „Skatinęs 
tautinę savimonę ir savigarbą“ prisimenant 
Justiną Marcinkevičių. 
Lektorė – Violeta Bakutienė, Kalbos premijos 
laureatė 

Lapkričio 28 d. 
14 val. 

 
 

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

Gruodžio 5 d.  
14 val. 

 
 

Paskaita Didikų šventinis žiemos sezonas ◦ 
Pasiruošimas didžiausiai metų šventei ◦ Kūčios, 
Kalėdos ir dovanos - tradicijos, atkeliavusios iš 
tolimų kraštų ◦ Žiemos sezono pramogos 
sostinėje ir provincijoje 
Lektorė – Henrieta Miliauskienė 
 

 
Sausio 16 d.  

14 val. 

 
 

Paskaita „Egzotiškos kelionės: Spalvingoji Pietų 
Amerika: Bolivija (rožiniai pelikanai, druskos 
dykuma, Titikakos ežeras), Peru (Maču Pikču), 
Argentina (didžiausias pasaulyje Igvasu 
krioklys), garsiosios ir paslaptingos Velykų salos 
skulptūros (Čilė).  
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. 
 
 

 
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. 
 


