
Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universiteto 

ATASKAITA už 2019 metus 
 

Paskaitos data lektorius Dalyvių 
skaičius 

„Pamiršti Lietuvos kultūros paveldo objektai“ Vasario mėn. 

 

Profesorius Libertas 

Klimka 

30 

„   Vidinė ramybė- kelias į laimę“. Kovo mėn. Lektorė Dalė Daiva 

Gasparavičiūtė 

35 

Paskaita-praktinis užsiėmimas „Pasaulio tautų 

šokiai-ratu“ 

Gegužės mėn. 

mėn. 

Aušra Augutė 20 

„Būk savo minčių ir kūno šeimininku“ Lapkričio mėn. Lektorė Dalė Daiva 

Gasparavičiūtė 

35 

Ekskursijos ir išvykos    
E   Edukacija- „Telšiai-Žemaitijos širdis“. Birželio mėn.  45 

Edukacija- „Pakeliui link Paberžės“. Spalio mėn.  45 

    Renginiai    

P   Popietė „Keliauk, pažink, nenurimk“. Vasario 1d.  30 

P  Popietė skirta Moters dienai „Tu tokia šviesi- 

kad galėtum būt saule“.  

Kovo 7 d.  35 

Mano miesto įmonių istorija ir dabartis“  

įmonėje  „Ginalas“. 

Balandžio mėn.  25 

 Tapybos darbų paroda visuomenei. Gegužės mėn.  40 

Svečiuose  R.Miliūno komedija „Draugiškas 

teismas“ 

Spalio mėn.  60 

Bendros istorijos paieškos kultūroje. 

Susitikimas su Suvalkų TAU 

Lapkričio mėn.  70 

A Atvirukų gamyba edukacinė programa Gruodžio mėn.  15 

K kalkografijos technika  ir mokymai. 

 

Kovo 15,22,29  15  

    Pastovios veiklos: 

-   mankštos, 

-   ansamblio repeticijos, 

-r  rankdarbių būrelio užsiėmimai, 

- vokiečių  kalbos būrelio užsiėmimai 

- mankšta vandenyje (baseinas) 

 

 

 

Pastoviai visus 

mokslo metus 

  

 

 

   470 

 

Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veikloje 5 fakultetuose 
dalyvavo 92 universiteto lankytojai. 12 asmenų pasirinko dalyvavimą keliuose 
fakultetuose.  

2019 m. TAU studentai aktyviai dalyvavo UAB „Ikeja Industry Lietuva“ remtame 
projekte „Aktyvi ir sveika vyresnioji karta“. Lėšų, kurias  UAB „Ikeja Industry Lietuva“ skyrė 
projekto vykdymui dėka, studentai dalyvavo paskaitose  ir  edukacinėse programose.  
Fizinio aktyvumo fakulteto lankytojai aktyviai sportavo, dalyvavo mankštų užsiėmimuose ir 
pėsčiųjų žygiuose, lankė šiaurietiško ėjimo pamokas, dalyvavo paskaitose.  



Projektas „Aktyvi ir sveika vyresnioji karta“ suteikė galimybę spręsti  TAU 
veikloje dalyvaujančių senjorų, neįgaliųjų ir vienišų žmonių užimtumo problemą, ugdyti šių 
socialinių grupių atstovų  sveikos gyvensenos tradicijas, buvo skatinamas studentų 
bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Projekto „Bendros istorijos paieškos kultūroje“ skirtos lėšos leido pasikviesti į 
svečius Suvalkų trečiojo amžiaus universiteto, su kuriuo esame sudarę bendradarbiavimo 
sutartį, studentus, sudalyvauti bendrame koncerte ir edukacinėje atvirukų gamybos 
pamokoje. 

Projektas „Būk bendruomeniškas, aktyvus ir sveikas“ suteikė progą dalyvauti 
edukacijoj “Anoj pusė Krekenavos“ susipažinti su kryždirbyste, Paberže ir tėvo Stanislovo 
veikla. 

Projekto „Vanduo sveikatos pagrindas“ dėka 16 TAU lankytojų savo sveikatą 
gerino Marijampolės baseine, lankydami kineziterapijos vandenyje užsiėmimus. 

Apie TAU vedamą darbą, renginius, paskaitas ir vykdomus projektus buvo 
viešinama Kazlų Rūdos laikraštyje,) internetiniam universiteto  puslapyje, kur po kiekvieno 
renginio ar paskaitos atsirasdavo trumpas aprašymas su nuotraukomis. 

Aktyviai stengėmės sudalyvauti ir kitų organizacijų vykdomuose renginiuose. 
Esame dažni lankytojai visuomenės sveikatos biuro organizuojamose paskaitose ir sporto 
užsiėmimuose, kultūros centro, mokyklų renginiuose.  

 
TAU direktorė   Virginija Radžiūnienė 

 


