
Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universiteto ATASKAITA už 2020 metus 
 

PASKAITOS data lektorius Dalyvių 
skaičius 

„Užkopus į varpų bokštą“ Vasario mėn. Libertas klimka 40 

„Vidinė žmogaus ramybė“ kovo mėn. Dalia Gasparavičiūtė 35 

EKSKURSIJOS IR IŠVYKOS    
Tautinės mažumos Lietuvoje –karaimai.  Liepos mėn. Išvyka į Ttrakus, Užutrakio dvarą, 

karaimų muziejų Trakuose 

45 

Ekskursija į A. ir J. Juškų muziejų  Vilkijoj, moterų vienuolyną 
Paštuvoje 

Rugpjūčio mėn.  20 

Baigiamasis mokslo metų renginys 
„ Vėjų ir vandens karalystė- Kuršių Nerija“ 
 

Rugsėjo mėn.  45 

RENGINIAI    
„Pavasaris kaip akvarelė“ Kovo mėn. Paveikslų paroda, linijinių šokių ir 

menų m-los moksleivių pasirodymas 
40 

Viktorina“ Kazlų Rūdos krašto istorija, praeitis ir dabartis“ Spalio mėn. Dalyvavo Senjorų klubas, TAU , 

Ąžuolų Būdos senjorai, moksleiviai 
15 

Pastovios veiklos: 

-mankštos, 

-ansamblio repeticijos, 

-tapybos būrelio užsiėmimai, 

- vokiečių  kalbos būrelio užsiėmimai 

 

 

 

Pastoviai visus 

mokslo metus 

  

 

80 

   320 žm. 
 

Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veikloje 5 fakultetuose dalyvavo 92 universiteto lankytojai. Grupė asmenų 
pasirinko kelis fakultetus, dalyvauja net keliose universiteto veiklose. 
2020 m. TAU studentai 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  išvykose. Fizinio aktyvumo fakulteto lankytojai 
aktyviai sportavo , dalyvavo mankštų užsiėmimuose ir pėsčiųjų žygiuose, lankė šiaurietiško ėjimo pamokas, dalyvavo paskaitose.  
Aktyviausieji  TAU lankytojai  mokslo metų užbaigimui buvo apdovanoti kelione į Vilkiją. 



Kazlų Rūdos savivaldybės finansuojamas projektas „ Atradau save žinių ir meno pasaulyje“ 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. Buvo sudarytos paslaugų teikimo sutartys su dailės, muzikos ir 
vokiečių kalbos dėstytojais. Lėšos skirtos šiam projektui buvo panaudotos apmokėjimui pagal paslaugų teikimo sutartis, gėles, transportą  
ir veikloms reikalingas medžiagas. 

TAU viešinimui pasigaminome suvenyrus su universiteto atributika. 
Apie TAU vedamą darbą, renginius, paskaitas ir vykdomus projektus buvo viešinama 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 

 


