
Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas (TAU) plečia savo veiklą: 2015 m. 

pavasarį universitete mokėsi 430 suaugusiųjų septyniose seniūnijose, o rudenį studentų 

skaičius išaugo iki 558 – prie Babtų, Domeikavos, Garliavos, Kačerginės, Lapių, 

Neveronių ir Zapyškio studentų prisidėjo Raudondvario, Ringaudų ir Vilkijos seniūnijų 

vyresniojo amžiaus žmonės. 2015 m. spalio 7 d. TAU pradėjo ketvirtuosius mokslo 

metus. Iškilmingas mokslo metų atidarymas vyko Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) 

bažnyčioje, šventėje dalyvavo per 400 žmonių. 

Fakultetų skaičius seniūnijose kito priklausomai nuo žmonių skaičiaus ir 

klausytojų poreikio: kai kuriose seniūnijose veikia tik Sveikos gyvensenos ir dvasinio 

tobulėjimo, kitose – Bendrakultūrinis fakultetas; Babtuose, Garliavoje, Domeikavoje ir 

Zapyškyje veikia abu fakultetai. 2015 m. organizuota 122 renginiai: vyko paskaitos, 

praktiniai užsiėmimai, vakaronės, susitikimai su aktoriais, ekskursijos, išvykos ir t.t. 

Suroganizuotos 8 ekskursijos į Klaipėdos termofikacinę jėgainę "Fortum", 

išvyka į į Rygos operos ir baleto teatrą, kurioje dalyvavo 231 studentas; 3 išvykos į 

Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, pavasarį vyko ekskursija į Gdanską (Lenkija) 

ir Prahą (Čekija). Lapių fakulteto studentai dalyvavo ekskursijoje „Kaunas – religinės 



tolerancijos miestas“, 4 seniūnijų studentai dalyvavo LRT laidos „Klauskite daktaro“ 

filmavimuose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal LSU parengtą projektą „Sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimas Kauno 

rajone“ pavasario semestre 7 seniūnijose vyko paskaitos „Ilgaamžiškumo paslaptys“ 

 



Lektorių paiešką rudens semestrui palengvino projektinė veikla: 

bendradarbiaudami su klinika „Ave vita“ įgyvendinome projektą „Kauno rajono 

trečiojo amžiaus universiteto senjorų sveikatos stiprinimas“ pagal Kauno rajono 

savivaldybės administracijos „Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių projekto rėmimo“ programą. Septyniose seniūnijose vyko po 1 paskaitą 

„Psichologinės ligų priežastys ir pagalba sau“ ir po 2 praktinius (šokio judesio terapijos ir 

kineziterapijos) užsiėmimus. Įgyvendinant Lietuvos sporto universiteto parengtą projektą 

„Suaugusiųjų asmenų sveikatos stiprinimas per fizinio aktyvumo programas“, vyko 

mokymai benduomenių atstovams (po 3 iš kiekvienos seniūnijos, iš viso 21 asmuo) ir po 

1 paskaitą – praktinį užsiėmimą septyniose seniūnijose šiomis temomis: „Fizinis 

aktyvumas širdies ir kraujagyslių susirgimų prevencijai“, „Fizinis aktyvumas 

osteoporozės prevencijai“ ir „Fizinis aktyvumas judamojo aparato sutrikimų prevencijai“. 

2015 m. balandžio 4 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko 

TAU studentų meninės saviraiškos šventė „Pabūkime kartu“. 

 

 

 

 

 


