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                                                                   TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS  (TAU)    
1 2 3 4 5 6 7 8 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas ir trumpas turinys Laikas Vieta Lektoriai  

Programos vadovai 

Dalyviai Atsakingas Pastabos  

 

BENDRI RENGINIAI 

1 Kalėdinių dovanėlių nuotraukų paroda 

„Vilties dovana” 

 Adventas.  

 Šventų Kalėdų laukimas. 

  

Tyliai degs Ramybės, Tikėjimo, Meilės, 

Vilties žvakės. Jų šviesoje norisi būti su 

tais, kuriuos mylime, kurių pasiilgome. 

TAU taryba visus senjorus kviečia 

namuose gaminti kalėdines dovanėles.  

Mielieji, pasidalinkite savo nuostabiais 

rankų darbo darbeliais ir sudalyvaukite 

parodoje.  

 

Dovanėllių  nuotraukas su pavadinimais 

siųsti iki gruodžio 23 d. el.p. adresu 

liudmila.michinienė@krsc.lt  arba 

Facebook (FB) asmenine žinute  Liudmila 

Michinienė.  
Pasiteirauti m.tel. 8 648 02446 

 

1 - 23 d. Namų 

aplinka  
TAU taryba TAU klausytojai L. Michinienė Nuotraukos 

bus 

talpinamos 

Klaipėdos 

rajono 

švietimo 

centro 

svetainėje ir 

FB paskyroje 

2 Edukacinė paskaita „Nuo spintos iki 

įvaizdžio: kaip atrodyti darbo vietoje?"  

4 d.  

16 val 

Virtuali 

aplinka 
Viktorija Šaulyte-Mockė,  

stiliste, viena iš prekės ženklo 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Tiesioginė 

paskaitos 

http://www.krsc.lt/
mailto:liudmila.michinienė@krsc.lt


2 

 
 

 Kaip susitvarkyti spintą, kad 

nereikėtų ilgai galvoti, ką šiandien 

apsivilkti. 

 Ką pirkti? Sąmoningas 

apsipirkinėjimas. 

 Asmeninio stiliaus sukūrimas, kaip 

atrodyti darbe? 

 

Transliacija internetu: 

https://fb.me/e/Ch04dYwF 

 

„ŠaŠa“ įkūrėjų, tinklaraščio 

„Vieno kavos puodelio istorija“ 

kūrėja 

transliacija 

internetu: 

https://fb.me/

e/Ch04dYwF 

 

3 Kalėdinė programa „Virtualus Kalėdų 

eglutės įžiebimas Gargžduose 2020“ 

 

Transliacija internetu: 

https://www.facebook.com/savivaldybe 

 

4 d.  

18 val. 

Virtuali 

aplinka 
Klaipėdos rajono savivaldybė TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė Transliacija 

internetu: 

https://www.

facebook.co

m/savivaldyb

e 

 

4 Edukacinė paskaita „Mitybos įpročių 

keitimas ir antsvorio mažinimas“ 

  

Paskaitos metu  klausytojai supažindinami 

su naujausiais moksliniais tyrimais, 

pagrįstomis antsvorio mažinimo 

metodikomis. Klausytojams pateikiami 

praktiniai siūlymai, kaip reikėtų keisti 

ydingus mitybos įpročius  ir kaip sudaryti 

savo kasdieninį maisto racioną pagal 

sveikos mitybos principus. 

 

Transliacija internetu: 

https://youtu.be/jkC-DleVDZ0 

 

 

7 d. 

14 val. 

Virtuali 

aplinka 
Martynas Ramanauskas, 

Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Kineziterapijos ir grožio 

terapijos  lektorius  

 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė, 

J. Adomkus 

Tiesioginė 

paskaitos 

transliacija 

internetu: 

https://youtu.

be/jkC-

DleVDZ0 

 

5 Edukacinės paskaitos:  

 „Dantų higiena“.  
Su klausytojais bus aptariamos pagrindinės 

dantų higienos taisyklės ir klaidos. 

 „Antibiotikų poveikis 

organizmui“.  

11 d. 

16 val. 

 

Vienos 

paskaitos 

trukmė 

Virtuali 

aplinka 

Skaistė Melekauskaitė ir Gabija 

Melekauskaitė, Klaipėdos r. 

Visuomenes sveikatos biuro 

savanorės,. Gargždų 

„Vaivorykštės“ gimnazijos 

mokinės;  

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė, 

J. Adomkus 

Tiesioginė 

paskaitos 

transliacija 

internetu: 

https://youtu.

be/xvEcDrO

https://fb.me/e/Ch04dYwF
https://fb.me/e/Ch04dYwF
https://fb.me/e/Ch04dYwF
https://www.facebook.com/savivaldybe
https://www.facebook.com/savivaldybe
https://www.facebook.com/savivaldybe
https://www.facebook.com/savivaldybe
https://www.facebook.com/savivaldybe
https://youtu.be/jkC-DleVDZ0
https://youtu.be/jkC-DleVDZ0
https://youtu.be/jkC-DleVDZ0
https://youtu.be/jkC-DleVDZ0
https://youtu.be/xvEcDrOReqY
https://youtu.be/xvEcDrOReqY
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Su klausytojais bus aptariamas antibiotikų 

poveikis organizmui ir jų žala. 

Transliacija internetu: 

https://youtu.be/xvEcDrOReqY 

 

20 min. Rima Leonauskienė visuomenės 

sveikatos biuro specialistė, 

savanorių vadovė 

ReqY 

 

6 Edukacinė paskaita „Mažosios Lietuvos 

kultūros paveldas“ 

 

Mažoji Lietuva – jauniausias Lietuvos 

etnografinis regionas, išsiskiriantis savo 

istorija ir kultūra. Klausytojai sužinos  kas 

yra Mažoji Lietuva ir kuo savo kultūros 

paveldu šis regionas išsiskiria Lietuvos 

kontekste. 

 

Transliacija internetu: 

https://youtu.be/sXzEANBEzAU 

 

21 d. 

14 val. 

Virtuali 

aplinka 

Agnė Abramovičienė, Klaipėdos 

valstybinės kolegijos Verslo 

administravimo katedros lektorė, 

profesionali gidė 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė, 

J. Adomkus 

Tiesioginė 

paskaitos 

transliacija 

internetu: 

https://youtu.

be/sXzEAN

BEzAU 

 

7 Edukacinė paskaita „Lietuvos dvarai“ 

  

Paskaitoje lektorė klausytojus supažindins 

su Lietuvos dvarų ir jų savininkų 

istorijomis, atskleis dažnam negirdėtas 

dvarų paslaptis. 

 

Transliacija internetu: 

https://youtu.be/C-C38Q-Ogds 

 

28 d. 

14 val. 

Virtuali 

aplinka 

Agnė Abramovičienė, Klaipėdos 

valstybinės kolegijos Verslo 

administravimo katedros lektorė, 

profesionali gidė 

TAU klausytojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys 

L. Michinienė, 

J. Adomkus 

Tiesioginė 

paskaitos 

transliacija 

internetu: 

https://youtu.

be/C-C38Q-

Ogds 

 

Centras turi teisę keisti renginio vietą ir laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus, jiems iš anksto apie tai pranešant. Dėl detalesnės informacijos kreiptis  

tel. 8 648 02446.  

                                                                 _________________________________________________________ 

      

Švietimo centro metodininkė 

Liudmila Michinienė 

 

2020-11-30 
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