
 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) mokymai ( metodininkė, TAU rektorė Edita Žaromskienė).   

2018 metais Kauno rajono trečiojo amžiaus universitete (TAU) mokėsi 650 vyresniojo amžiaus asmenų. 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vyko dvylikoje Kauno rajono seniūnijų: Babtų, Domeikavos, Garliavos, 

Kačerginės, Karmėlavos, Lapių, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Vilkijos  ir Zapyškio. Nuo 2018 m. 

spalio mėn. prie gausios besimokančiųjų bendruomenės prisijungė 50 Ežerėlio seniūnijos gyventojų. 

Fakultetų skaičius seniūnijose išliko pastovus. Keturiose seniūnijose (Domeikavos, Garliavos, 

Karmėlavos ir Zapyškio) veikia po du fakultetus (Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo bei  

Bendrakultūrinis), kitose aštuoniose – po vieną (Bendrakultūrinį) fakultetą. Paskaitos viename fakultete 

vykstą kartą per mėnesį pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį. Tvarkaraščiai skelbiami Kauno rajono švietimo 

centro internetinėje svetainėje www.centras.krs.lt/TAU, taip pat atspausdinami ir išdalijami kiekvienam 

studentui asmeniškai.  

2018 m. Trečiojo amžiaus universitete organizuoti 186 renginiai: 120 paskaitų, 26 praktiniai 

užsiėmimai, akcija „Šiltos Kalėdos“, 2 protų mūšiai, 18 ekskursijų (iš jų 13 Lietuvoje ir 5 užsienyje), mokslo 

metų uždarymo ir atidarymo renginiai, įgyvendintas projektas „TAU dovana Lietuvai“, skirtas Lietuvos 

valstybingumo 100-čiui paminėti. Keturių fakultetų (Kačerginės, Vilkijos, Babtų ir Karmėlavos) studentai 

tobulino anglų kalbos įgūdžius. 

Siekiant suburti TAU bendruomenę, organizuota nemažai bendrų renginių visų fakultetų studentams. 

2018 m. kovo 16 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune vyko protų mūšis „Lietuvos 

šimtmečio viktorina“, skirtas Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti. Protų mūšyje  dalyvavo 9 

fakultetų (Babtų, Domeikavos, Garliavos, Kačerginės, Karmėlavos, Lapių, Raudondvario, Vilkijos ir 

Zapyškio) komandos, iš viso 45 studentai. Nugalėtojais tapo Garliavos fakulteto komanda „Entuziastai“  

 
Antrasis protų mūšis „Kietas riešutėlis: ar gerai pažįsti savo valstybę?“ įvyko 2018 m. lapkričio 12 d. 

Ežerėlio kultūros centre. Protų mūšyje dalyvavo 7 fakultetų (Babtų, Domeikavos, Ežerėlio, Lapių, 



Ringaudų, Vilkijos ir Zapyškio) komandos, iš viso 35 žmonės. Protų mūšį laimėjo Babtų fakulteto komanda 

"Babtukai" iškovojusi teisę varžytis dėl mero taurės Kauno rajono protų kovų finale Ramučių kultūros centre.  

2018 m. lapkričio 16-23 d. visų fakultetų studentai dalyvavo suaugusiųjų mokymosi savaitės 

„Mokomės sau ir Lietuvos ateičiai“ renginiuose. Renginiai vyko atskiruose fakultetuose, Garliavos fakulteto 

studentai dalyvavo baigiamajame šios savaitės renginyje 2018 m. lapkričio 23 d. Kauno rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje Garliavoje. 

Bendri universiteto renginiai paprastai būna gausiai lankomi. Ypatingai mėgstamos mokslo metų 

pradžios ir pabaigos šventės. Šeštųjų mokslo metų pabaigos šventė vyko 2018 m. gegužės 8 d. 

Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Joje dalyvavo 340 studentų. Dvejų metų programą baigusiems 

studentams įtekti diplomai, susirinkusiems koncertavo Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ (spektaklis „Ar 

Amerika pirtyje?“). 

 Septintųjų mokslo metų pradžios šventė įvyko 2018 m. spalio 3 d. Ramučių kultūros centro 

Domeikavos laisvalaikio salėje. Renginyje dalyvavo 320 žmonių. Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ parengė 

programą „Retro metro“.  

Dėl didelio žmonių, pageidaujančių dalyvauti šiuose renginiuose, skaičiaus kasmet darosi vis 

sudėtingiau surasti didesnes erdves bendrų renginių organizavimui. Dėl šios priežasties nuspręsta ypatingą 

dėmesį skirti tik mokslo metų pradžios šventei, o mokslo metų pabaigos renginius pavesti organizuoti 

prorektoriams atskiruose TAU fakultetuose.  

TAU fakultetų prorektoriai kūrybiškai telkia besimokančiųjų bendruomenę: drauge švenčia 

kalendorines šventes (Kalėdas, Velykas, Trijų karalių šventę), organizuoja karnavalus, netradicines popietes 

(„Popietė baltai“ Kačerginėje), vakarones, pagerbia sukaktuvininkus. Fakultetuose sudaromos sąlygos 

studentų saviraiškai: buriasi poeziją, muziką ir dainą mylintys žmonės. Garliavos fakultete veikia vokalinis 

ansamblis „Ežiuolė“, Vilkijos fakultete – „Atradimas“, Karmėlavos – „Prie židinio“, naujai susibūręs 

Raudondvario fakulteto vokalinis ansamblis dar neturi pavadinimo. 

Mėgstamos išvykos į teatrus: Nacionalinį Kauno dramos teatrą, Lietuvos nacionalinį operos ir baleto 

teatrą. Kiekvieną pavasarį studentai drauge keliauja ne tik po Lietuvą, bet ir į užsienį. 2018 m. vasarą TAU 

studentai lankėsi Latvijoje, Lenkijoje ir Kroatijoje, o 2018 m. gruodžio mėn. net devynių fakultetų klausytojai 

(iš viso 123 žmonės) važiavo į Berlyną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018 m. rudenį įgyvendinti 2 projektai. Pirmuoju projektu „Kauno rajono trečiojo amžiaus 

universiteto studentų sveikatos stiprinimas ir švietimas“ siekėme tobulinti Kauno rajono TAU studentų 

sveikos gyvensenos kompetenciją, suteikiant praktinių įgūdžių ir teorinių žinių apie vyresnio amžiaus žmonių 

sveikatos stiprinimą. Projektas finansuotas Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis. Įgyvendinant projektą visose (12) seniūnijų vyko 2 paskaitų ciklai: 

„Vyresniojo amžiaus žmonių mitybos ypatumai ir gyvenimo kokybė“ ir „Su amžiaus pokyčiais susijusių ligų 

prevencija“ Taip pat praktinės pratybos motorinių įgūdžių lavinimui, kurių metu studentai sužinojo, kaip 

paprastomis priemonėmis galima didinti kasdienį fizinį aktyvumą, gerinti atskiras fizines ypatybes 

(pusiausvyrą, koordinaciją, raumenų jėgą).  

Projekto pabaigoje 2018 m. lapkričio 29 d. Kauno rajono socialinių paslaugų centre įvyko antroji 

Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto sporto fiesta. Renginyje dalyvavo 11 komandų: devynios 

universiteto (Βabtų, Domeikavos, Garliavos, Kačerginės, Karmėlavos, Raudondvario, Ringaudų, Vilkijos, 

Zapyškio) ir 2 svečių komandos iš LSU TAU bei Kauno aerobikos klubo „Joana“. Komandos varžėsi 5 

rungtyse, o varžybas vainikavo kapitonų rungtis. Susumavus visų rungčių taškus, išaiškėjo nugalėtojai. 

Pirmąją vietą, kaip ir praėjusiais metais, laimėjo Vilkijos fakulteto komanda. Antroji vieta atiteko svečiams - 

Kauno aerobikos klubo "Joana" komandai, o trečioji - Garliavos fakulteto komandai. Nugalėtojai apdovanoti 

ne tik medaliais, bet ir UAB "Aconitum" įsteigtais prizais. Antrąją sporto fiestą vedė LSU dr. Kristina 

Visagurskienė, jai talkino studentai savanoriai.  

 



Antruoju projektu „TAU dovana Lietuvai“ siekėme stiprinti vyresnio amžiaus žmonių (TAU 

studentų) pilietinį sąmoningumą ir istorinę savimonę, minint Lietuvos valstybės šimtmetį.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 12 seniūnijų buvo organizuoti paskaitų ciklai TAU klausytojams. 

Pirmasis – apie Lietuvos heraldiką, herbų kūrimo principus, spalvas ir simbolius. Paskaitas vedė lektorė Daiva 

Zubrienė. Antrasis – apie įžymius Lietuvos valstybės žmones „Jie kūrė Lietuvą“ Paskaitas skaitė Kalbos 

premijos laureatė Violeta Bakutienė. Visuose TAU fakultetuose vyko kūrybinės herbų kūrimo dirbtuvės, kurių 

metu dalyviai galėjo susikurti savo asmeninį, šeimos ar giminės herbą. Projekto akcentu tapo Kauno rajono 

seniūnijų herbų pano kūrimas. 25 seniūnijų herbus rankomis išsiuvinėjo 28 TAU bendruomenės nariai. Herbų 

pano pristatytas baigiamajame projekto renginyje „Mano dainos ir darbai Lietuvai“, kuris vyko 2018-12-13 

Kauno rajono Garliavos meno mokykloje. Baigiamojoje šventėje dalyvavo 200 TAU studentų ir svečiai iš 

Marijampolės TAU. Projektas finansuotas Kauno rajono savivaldybės lėšomis. 

 
2018 m. spalio-gruodžio mėn. Kauno rajono TAU organizavo jau tradicine tapusią akciją „Šiltos 

Kalėdos“. Akcijoje dalyvavo 96 TAU studentai: 95 moterys ir vienas vyras. Drauge jie numezgė 184 poras 

kojinių, 3 poras riešinių, 5 poras pirštinių, 16 porų čempių, 5 poras vaikiškų batukų ir 14 vaikiškų kepuryčių. 

Akcijos dalyvių darbščiomis rankomis numegztos dovanos buvo padovanotos Kauno rajono gyventojams. 

Šiltas dovanas išdalino Kauno rajono socialinių paslaugų centras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informaciją apie Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto veiklas galima rasti Kauno rajono 

švietimo centro internetinėje svetainėje www.centras.krs.lt/tau ir Kauno rajono TAU Facebook paskyroje 
https://goo.gl/xVzdHM  

Apie Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto veiklą žiniasklaidoje: 

1. 2018-01-04 informacinė žinutė Europos suaugusiųjų mokymosi platformoje EPALE „Senjorai 

mokosi žiniasklaidinio raštingumo“ https://ec.europa.eu/epale/lt/blog/senjorai-mokosi-ziniasklaidinio-

rastingumo  

2. 2018-02-09 TAU rektorė Edita Žaromskienė ir Vilkijos fakulteto studentė Laimutė Bratikienė 

dalyvavo radijo stoties „Pūkas“ laidoje „Tobulėjimas neturi amžiaus cenzo“ iš ciklo „Nevėlu mokytis 

geresniam gyvenimui“ 

3. 2018-03-16 informacinė žinutė Europos suaugusiųjų mokymosi platformoje EPALE „Kauno rajono 

TAU studentai „surėmė ietis“ protų mūšyje, skirtame Lietuvos valstybės šimtmečiui“ 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/kauno-rajono-tau-studentai-sureme-ietis-protu-musyje-skirtame-

lietuvos-valstybes-simtmeciui  

4. 2018-05-14 informacinė žinutė „Išleido dar vieną senjorų laidą“ apie šeštųjų mokslo metų pabaigos 

šventę dienraštyje „Kauno diena“  

5. 2018-10-03 dienraštyje „Kauno diena“ apie mokslo metų atidarymo šventę.  

6. 2018-12-03 informacinė žinutė „Šiltos Kalėdos: moterys senukams ir vaikams dovanoja šilumą – 

mezga kojines“ naujienų portale „15 min.“ https://goo.gl/gFgL81  

7. 2018-12-31 informacinė žinutė „Senjorai akcijai numezgė beveik 200 porų kojinių“ dienraštyje 

„Kauno diena“ apie akciją „Šiltos Kalėdos“. 

 


