
 

 

KAUNO RAJONO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS 

2022 metų veiklos ataskaita 

 

2022 metais Kauno rajono trečiojo amžiaus universitete (TAU) mokėsi 504 vyresnio amžiaus 

asmenys. Fakultetų skaičius keitėsi: metų pradžioje jų buvo 12, metų pabaigoje – 14. Rudenį įkurti 3 

papildomi fakultetai Samyluose ir Rokuose ir Kulautuvoje, tačiau dėl mažo studentų skaičiaus veikla 

laikinai sustabdyta Neveronių fakultete. Studentų skaičius metų pradžioje buvo 429, pabaigoje – 504. 

2022 m. organizuota 111 paskaitų ir 52 praktiniai užsiėmimai. Paskaitų ir praktinių užsiėmimų 

skaičius ženkliai padidėjo dėl padidėjusio fakultetų skaičiaus ir dėl TAU valdybos sprendimo padidinti 

susitikimų skaičių viename fakultete nuo 1 iki 2 kartų per mėnesį.  

  

Akimirkos iš paskaitos Ringaudų fakultete 

TAU valdybos pasitarimai vyko vieną kartą per mėnesį nuotoliniu būdu, iš viso 8 vnt. 

Organizuotos 2 TAU valdybos išvykos (2022-06-16 ir 2022-12-13). 

Organizuotos 15 išvykų Lietuvoje ir į 3 užsienį. Išvykose dalyvavo 339 asmenys. 

Studentės dalyvavo Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 projekte „Mitinio Žvėries 

kilimas“. 6 studentės kūrė megztas/ nertas detales rankų darbo kilimui.  

2022-05-25 įvyko 10 metų jubiliejinė šventė Raudondvario dvare. Renginyje dalyvavo 289 

asmenys.  

Vienuoliktųjų mokslo metų pradžios šventė organizuota Domeikavos laisvalaikio salėje 2022-

09-09, šventėje dalyvavo 290 žmonių. Atidarymo metu Voškonių laisvalaikio salės suaugusiųjų 

mėgėjų teatras „Siena“ (rež. H. Šumilaitė) parodė spektaklį „Pirmiau mirė, po to vedė“. 



Jau šeštąjį kartą organizuota tradicinė šiltų dovanų mezgimo akcija „Šiltos Kalėdos“, kuroje 

dalyvavo 36 Kauno rajono TAU studentės savanorės. Akcijos metu numegzti daiktai (kojinės, skaros, 

čempės ir kti.) įteiktos LSMU Kauno ligoninės slaugos skyriuose gydomiems pacientams.  

Akcijos metu numegztos lėlės ir lėlių drabužėliai įtekti Ringaudų pradinės mokyklos ir 

Domeikavos lopšelio-darželio auklėtiniams. Nertomis snaigėmis papuoštos Ringaudų pradinės 

mokyklos erdvės. Lėlės mezgė 14 studenčių, snaiges – 4. 

Įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonę „Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentų sveikatos stiprinimas 

ir švietimas“, organizuotas 3 paskaitų ciklas, 3 sveikatingumo dienos ir tradicinė TAU sporto fiesta 

Kauno rajono socialinių paslaugų centre 2022 m. lapkričio 24 d. https://bit.ly/3WnHuST. Renginyje 

dalyvavo 49 studentai iš 9 fakultetų.  

  

  

Akimirkos iš sporto fiestos 

Įgyvendinnant projektą „Kauno rajono moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis-moterų 

sporto plėtra Lietuvoje“ bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis Nr. SRF-FAV-2019-1-

0387, 2022 m. organizuotos 6 paskaitos Vilkijos, Karmėlavos, Neveronių ir Babtų seniūnijose, 3 

pėsčiųjų žygiai: Neveronių (2022-04-02), Vilkijos seniūnijose (2022-04-09) ir Kauno marių 

regioniniame parke (2022-05-07), taip pat sporto fiesta Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse 

(2022-09-25). Minėtuose renginiuose dalyvavo 300 žmonių.  

Bendradarbiaujant su Ramučių kultūros centru, 2022-11-03 organizuotas protų mūšis 

"Išlukštenk kietą riešutėlį", kuriame rungėsi net 7 TAU studentų komandos iš Lapių, Karmėlavos, 

Kulautuvos, Ringaudų, Ežerėlio, Garliavos, Domeikavos fakultetų, iš viso 35 asmenys. Tą pačią dieną 

https://bit.ly/3WnHuST


pirmą kartą paminėta "Pyragų diena". Surinktos lėšos, iš viso 150€, buvo paaukotos sergančių vaikų 

paramos projektui „Išsipildymo akcija“. 

Įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programą, organizuoti 2 projektai: „Žemės menas ir mes“ (lektorė Rasa Staskonytė) bei 

„Užfiksuok akimirką tarpukario dvasia“ (lektorė Kristina Meilutė). Projektinėje veikloje dalyvavo 

per 200 studentų. Projektų metu sukurti rezultatai – foto knyga „Žemės menas ir mes“ bei fotografijų 

paroda „Užfiksuok akimirką tarpukario dvasia“ 

     

 

Įgyvendinant Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektą „Keep going, reach goals, get an 

award: epowering senior citizenship" (liet. „Tęsk ką pradėjai, siek tikslų ir gauk apdovanojimą. 

Senjorų savanorystės skatinimas“) Nr. 2020-1-LT01-KA204-077966 senjorai buvo skatinami aktyviai 

įsitraukti į savanorystę ir bendruomeninę veiklą, aktyviai dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose 

siekiant asmeninio tobulėjimo tikslų. Pirmieji 20 savanorių buvo apdovanoti bronzos ir sidabro 

medaliais švenčiant Kauno rajono TAU 10-mečio šventę Raudondvario dvare 2022-05-25 

https://bit.ly/3GnTjmY. Šio projekto rėmuose, buvo organizuoti mokymai suaugusiųjų švietėjams 

Olandijoje (2022 m. rugpjūčio mėn), kuriuose dalyvavo 3 TAU prorektoriai ir projekto partnerių 

susitikimas Latvijoje (2022-10-09).  

Informaciją apie Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto veiklas viešinama Kauno rajono 

švietimo centro internetinėje svetainėje http://www.centras.krs.lt/treciojo-amziaus-universitetas/ ir 

Kauno rajono TAU Facebook paskyroje (https://www.facebook.com/KaunoRajonoTAU), kurią seka 

867 asmenys, iš jų 91,4 proc. moterų ir 8,6 proc. vyrų. Per ataskaitinį laikotarpį sukurti 400 įrašų, 

pasiekta 13 tūkst. žmonių. 

 

 

Edita Žaromskienė, Kauno rajono TAU veiklos koordinatorė  
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