
 

 
BENDRI RENGINIAI, KURIUOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI: 

  

Protų mūšis „Istorija kitaip: ko neţinai apie 

moteris?“ 

Spalio 28 d. 14 val.  

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  

  

Ketvirtoji Kauno rajono senjorų sporto fiesta 

2019 m. lapkričio 24 d. 12 val. 

Kauno rajono socialinių paslaugų centre 

 

 

 

Meduolinių namelių konkursas ir rankdarbių mugė 

Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje Kauno rajono 

Kalėdų eglutės įžiebimo šventės metu. 

 

  

Akcija „Šiltos Kalėdos“ lapkričio – gruodţio mėn. 

 

 

 

**Pėsčiųjų ţygiai Domeikavoje, Lapėse, Garliavoje. 

Laikas derinamas 

 

 

LR SAM rekomendacijos dėl paskaitų ir renginių organizavimo: 

 paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu užtikrinti, kad būtų laikomasi 

ne mažesnio nei 1 m atstumo; 

 renginių metu asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius); 

 turėtų laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo  

Kontaktinėse veiklose negali dalyvauti: 

 asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymių  

 asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 

 

 

 

KAUNO RAJONO  

TREČIOJO AMŢIAUS UNIVERSITETAS 
 

 

KARMĖLAVOS  FAKULTETAS 

(Vilniaus g. 65A, Karmėlava) 

 

Prorektorė – Rima Šuliokienė 

Telefonas pasiteiravimui: 

8 687 58515 

 

2020 m. 

RUDENS SESIJOS  

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 



 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO 

TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

 
Spalio 7 d.  

trečiadienis 

15 val. 

 

*Internetinė paskaita „Emocinis atsparumas. 

Praktinės rekomendacijos“ I dalis 
Lektorė – Nomeda Marazienė, emocinio intelekto 

lavinimo trenerė 

Spalio 13 d. 

antradienis 

16 val. 

 

*Internetinė paskaita „Emocinis atsparumas. 

Praktinės rekomendacijos“ II dalis 
Lektorė – Nomeda Marazienė, emocinio intelekto 

lavinimo trenerė 

Spalio 23 d.  

penktadienis 

15 val. 

 

*Internetinė paskaita „Emocinis atsparumas. 

Praktinės rekomendacijos“ III dalis 
Lektorė – Nomeda Marazienė, emocinio intelekto 

lavinimo trenerė  

Lapkričio 19 d. 

ketvirtadienis 

15:30 val. 

 

*Praktinis užsiėmimas „Fraktalinis piešimas – 

savęs paţinimui ir ugdymui“  
Lektorė – prof. dr. Rūta Adamonienė, Mykolo 

Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos 

Humanitarinių mokslų katedra. 

Gruodţio 3 d.  

ketvirtadienis 

15:30 val. 

 

Paskaita „Kokio paciento nori gydytojai?“ 

Lektorius – Virginijus Šaulys, asociacijos POLA 

projektų vadovas 

 
*Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai organizuojami įgyvendinant projektą 

„Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentų sveikatos 

stiprinimas ir švietimas”, finansuojamą Kauno rajono Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. 

 

BENDRAKULTŪRINIS   

FAKULTETAS 
 

Spalio 7 d.  

trečiadienis 

15 val. 

 

*Internetinė paskaita „Emocinis atsparumas. 

Praktinės rekomendacijos“ I dalis 
Lektorė – Nomeda Marazienė, emocinio intelekto 

lavinimo trenerė 

Spalio 13 d. 

antradienis 

16 val. 

 

*Internetinė paskaita „Emocinis atsparumas. 

Praktinės rekomendacijos“ II dalis 
Lektorė – Nomeda Marazienė, emocinio intelekto 

lavinimo trenerė 

Spalio 23 d.  

penktadienis 

15 val. 

 

*Internetinė paskaita „Emocinis atsparumas. 

Praktinės rekomendacijos“ III dalis 
Lektorė – Nomeda Marazienė, emocinio intelekto 

lavinimo trenerė  

Lapkričio 5 d. 

ketvirtadienis  

15:30 val. 

 

Paskaita „Juozas Zikaras: dailininkas, 

mokytojas, tėvas“ 

Lektorė – Rasa Jonė Ruibienė, Juozo Zikaro namų 

muziejininkė 

Gruodţio 10 d.  

ketvirtadienis 

15:30 val. 

 

Paskaita „Mitologiniai akmenys Lietuvoje“ 

Lektorius – doc. dr. Virginijus Kašinskas, Vilniaus 

dailės akademijos Kauno dailės fakulteto dėstytojas 

 


