
 

 

 

 

 

           

 

   BIRŽŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS 

 
„Gyvenk taip, lyg mirtum rytoj, mokykis taip, lyg gyventum amžinai“ sakė  indų tautos švietėjas 

Mohandas Gandhi. 

 

 Mokymasis ir švietimas bet kurio amžiaus žmogui suteikia galimybę prisitaikyti prie 

besikeičiančios aplinkos ir naujų technologijų.  

                     Juridinių asmenų registre (kodas – 302515856) 2010 m. gegužės 28d. užregistruota 

asociacija Biržų Trečiojo amžiaus universitetas. 

Buveinė – Biržų švietimo pagalbos tarnyba, Vytauto g. 32, Biržai. Tel. +370 

862042171 

Svetainė:  

Biržų TAU  misija - vyresnio amžiaus žmonių mokymas ir švietimas visą gyvenimą. 

   

                                Šiek tiek istorijos... 

 
„Biržėnų“ asociacijos iniciatyva 2006 m. birželio mėnesį skambant studentiškam 

himnui „Gaudeamus“  iškilmingai buvo atidarytas Biržų Medardo Čoboto vardu pavadintas 

Trečiojo amžiaus universitetas (direktorius Kęstutis Tauras). Tuo metu, tai buvo 16-tasis Trečiojo 

amžiaus universiteto filialas  Lietuvoje. Atidaryme dalyvauja garbūs svečiai LR Seimo narys V. 

Rinkevičius, Biržų rajono savivaldybės meras R. Ramonas, kaimo bendruomenių bei moterų 

ūkininkių sąjungos lyderės N. Šatienė, G. Valackonienė. Veikė šeši fakultetai.  

 2010 m. gegužės 28 d Juridinių asmenų registre (kodas – 302515856) užregistruota 

asociacija Biržų Trečiojo amžiaus universitetas ( toliau – Biržų TAU), kuriam vadovavo Vanda 

Kondrotienė. 

2010 m. Biržų Trečiojo amžiaus universiteto direktoriumi išrenkama Genovaitė 

Norvidienė, Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorė.  

2012 m. Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras kartu su 

Biržų Rotary klubu įsteigia Metų Senjoro Švietėjo nominaciją.  

  
    Veikla 

 

             Biržų TAU    tikslai: 

 

-  užtikrinti vyresniojo amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę; 

- skatinti narių – klausytojų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą palaikantį 

darbingumą, fizinį aktyvumą bei veiksmingumą; 

- ištirti ir propaguoti vyresniojo amžiaus žmonių kultūrinę ir visuomeninę patirtį, rengti 

leidinius, apibendrinančius šią patirtį; 



-  kelti žinių bei kultūros lygį; 

- organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus, ekskursijas, susitikimu su įvairių sričių 

specialistais, jubiliejinius narių – klausytojų pagerbimo renginius; 

- organizuoti užsienio kalbų ir naudojimosi šiuolaikinėmis technologijomis mokymą; 

- propaguoti sportą bei kūno kultūrą, kaip geriausią priemonę sveikatai ir darbingumui 

palaikyti; 

          - palaikyti ryšius su rajono vyresniojo amžiaus žmonių ir neįgaliųjų draugijomis, bendrijomis  

bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, įgyvendinant mokymo bei švietimo programas; 

  

                   Biržų TAU veikia 7 fakultetai: kultūros ir meno, dvasinio tobulėjimo, politologijos, 

turizmo, sveikatos, anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo. Užsiėmimuose dalyvauja apie 65 -

100 senjorų. Šis skaičius - kintantis. Populiariausi- kompiuterinio raštingumo, anglų klb., sveikatos 

fakultetai. Užsiėmimai pagal tvarkaraštį ir veiklos pobūdį vyksta įvairiose miesto vietose:  Biržų 

rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre, Sporto mokyklos salėje, Pagyvenusių 

žmonių seklyčioje, Biržų parapijos namuose, Biržų krašto muziejuje „Sėla“, Biržų kultūros centre. 

Darbas TAU pagrįstas savanoryste ir iniciatyvumu. 

         Vykdoma įvairių formų švietėjiška veikla:  mokymai, paskaitos, konferencijos, praktikumai, 

susitikimai, diskusijos, išvykos, susitikimai ir pan. 

        Organizuojami  renginiai, sudarantys sąlygas tikslingai praleisti laisvalaikį pagal sugebėjimą ir 

galimybes.  

         Propaguojamas  sportas bei kūno kultūra kaip geriausia priemonė sveikatai ir darbingumui  

palaikyti.  

Dalyvaujama kasmetinėse Suaugusiųjų švietimo savaitėse.  
  Per devynerius veiklos metus Kultūros ir meno fakultetas (dekanė Saigūnė  Rožėnienė) surengė 

daugiau nei 40 užsiėmimų , kuriuos palankiai įvertino ne tik  universiteto studentai, bet ir miesto 

bendruomenė. 
Kun. A. Balčiauskui atminti ir pamokslų knygos ,,Tavo žodis yra tiesa“ pristatymo renginys (kartu su 

dvasinio tobulėjimo fakultetu). 
Žiemos švenčių papročiai ir tradicijos, Pavasario švenčių papročiai ir tradicijos. 
Prof. Jono Aničo knygos ,,Jonas ir Martynas Yčai: gyvenimas ir darbai Lietuvai“ pristatymas (kartu su 

,,Sėlos muziejum) 
Popietė su Salomėja, skirta 105-osioms gimimo metinėms. 
Susitikimas su kraštiečiu dainininku, parengusių dainų knygą ,,Nebark manęs, tėveli Augustu 

Kubiliumi. 
Užsiėmimas ,, Trečiasis amžius ir mada“ ,,Siūlo“ fabrike ir susitikimas su dizaineriais. 
Susitikimas su pedagoge, šviesuole  Regina Samukaitiene  ,,Kultūros įvairenybės“.  
Popietė ,,Svečiuose pas Lembertus“ pažymėti notaro ir kultūros veikėjo Prano Lemberto 155-sios 

gimimo metinėms. 
Susitikimas su doc.  Genovaite Jasaite ,,Kaip įveikti stresą ir nerimą“ (kartu su sveikatos fakultetu). 
Ypač populiarūs tęstiniai fakulteto užsiėmimai ,,Žymios Biržų krašto moterys“, ,,Nepažįstami 

pažįstamieji“ su Onute ir Algirdu Butkevičiais (pedagoge ir žurnalistu), su Mirdza ir Algirdu Garbauskais( 
pedagoge ir inžinierius), su Živile ir Česlovu Kasparavičiais (gydytojais).  

Parengtos ir išleistos knygos, kurios pristatytos visuomenei: 
 
,,Mariją Blekaitienę prisimenant“ 2008m. 
Apie senųjų Biržų krašto etnografinį  paveldą. ,,Tautinio šokio atgimimas Biržų krašte” 2010m. 
,,Gyvenimas į dainas ir juostas į austas“ 2010m.(tautodailininkės  ir  ,,Biržėnų“ falklioro ansamblio 

vadovės A. Sadauskienės atminimui). 
,,Su daina per gyvenimą“ 2012m.( saviveiklos žymūno St. Jankausko atminimui). 



 
 
 
Rengiama medžiaga apie muzikos mokytoją Rimantą Ilgūną. 
 
Surengti praktikumai: 
,,Karpybos meno ir margučių ornamentika“ (tautodailininke V. Repšienė), ,, Randarbiai- hobis“, 

Šventiniai papuošalai ir atvirukai (mokytoja ekspertė H. Marcinkevičienė, ,,Origamio ,,Tulpė“ praktikumas 
(vasario 16-sios akcijai), tulpė įteikta akcijos dalyviams. 

 
 
 
Metų senjora švietėja. Pirmoji nominantė Saigūnė Rožėnienė 2012 m.  
 



 
 
Kartu su kitais TAU fakultetais rengtos ekskursijos: 
 
Į Lietuvos respublikos Seimą 2006m., į Rokiškio muziejų 2007m., į Latvijos Rundalės, Bauskės ir 

Mežuotnės istorines vietas (pažintis su baroko ir klacisizmo architektūros paminklais) 2008m., į Zarasus 
2009m., į Latvijos  Dobelės augalininkystės instituto rengiamą  ,,Alyvų žydėjimo šventę”, Tervetės 
nacionalinį parką, Rundalę 2010m. 

 
Dvasinio tobulėjimo fakulteto (dekanė Valentina Ščerbakova) išskirtinis bruožas – užsiėmimų 

dvasingumas. Visi renginiai pravedami sakraline muzika, atliekama kanklėmis, giesme bei įtaigiu dekanės 
žodžiu. Dvasinio fakulteto senjorų susitikimo su buvusiu biržiečiu, Vyskupu Lionginu Virbalu tema ,,Gydyti 
sužeistą pasaulį“. 

Adventinė popietė su Vilniaus Bernardinų bažnyčios kunigų , katalikų radijo ,,Mažoji studija“ 
direktoriumi Juliumi Sasnausku. Susitikimo metu svečias biržiečiams prieš Kalėdas padovanojo dvasinės 
atgaivos dovaną. Nemažas būrys susirinkusiųjų susikaupę klausėsi kunigo minčių, gaudė kiekvieną jo 
pasakytą žodį, kurie neabejotinai palietė kiekvieno širdį kaip nemateriali, neapčiuopiama dovana. 

Trečiojo amžiaus universiteto Dvasinio fakulteto studentai susitiko su N.Radviliškio bažnyčios 
parapijos referente Sandra Balodyte ir  prisiminė Nemunėlio Radviliškyje tarnavusi dvasininką kardinolą  
Vincentą Sladkevičių . 

 Organizuotos išvykos į Žemaičių Kalvariją, Kryžių kalną, Šiluvos atlaidus. 
 Užmegzti pastovūs ryšiai su socialinių mokslų daktare Egidija Laumenskaite, kuri ne tik  atvyksta 

skaityti paskaitų, vesti praktinių užsiėmimų, bet ir parūpina studentams literatūros.  
Sveikatos fakultetas (dekanė Valerija Vaitaitienė) yra vienas iš veikliausių, jungiantis skaitlingiausią 

studentų būrį. Per TAU veiklos metus sveikatos fakultetas suorganizavo 15 seminarų- paskaitų. Du kartus 
per savaitę į sporto mokyklos salę renkasi senjorai į gydomosios mankštos užsiėmimus. Organizuoja daug 
naudingų informatyvių užsiėmimų, kuriuose paskaitas skaito docentas, m. dr., fitoterapeutas Juozas 
Vasiliauskas, habilituota biomedicinos mokslų daktarė Vida Garalienė, karo chirurgas gyd. Algis Bertašius. 

Džiugu, kad Į senjorus atkreiptas dėmesys ir nacionaliniu lygmeniu. Pradėtas įgyvendinti 
projektas „ Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias 
kompetencijas“  Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrasbūdamas partneriu su 
Ugdymo plėtotės centru organizavo   ,, Sveikos gyvensenos”, ,,Kūno sveikatinimo” ir ,,Judesio meno” 
mokymus.  
          Anglų kalbos fakulteto (dekanė  Genovaitė Norvidienė)  studentai  užsiėmimuose mokosi praktinės 

kalbos įgūdžių. Pagrindinis tikslas – suprasti ir gebėti komunikuoti kasdienėse situacijose bei oro uostose, 

parduotuvėse.  



 
 
 
Informacinių technologijų  fakultetas nuo pat įsikūrimo pradžios sulaukė didelio susidomėjimo. Daugelis 
garbaus bei vidutinio amžiaus biržiečių norėjo išmokti įvaldyti šiuolaikines technologijas. Dekanui (Kęstutis 
Tauras) teko skirti daug laiko ir pastangų, kad išmokytų kompiuterinio raštingumo pagrindų (per du šimtus 
studentų). 
 

 
 

Politologijos fakultetas (dekanas Alfredas  Bagdonavičius)  siekė supažindinti studentus su vidaus ir 
užsienio politikos aktualijomis, kviesdamas į paskaitas- susitikimus su žymiais šalies lektoriais Dr.Kęstučiu 
Griniumi, žurnalistais Aurimu Peredniu, Rimvydu Valatka ir kt. Jaudinantis susitikimas įvyko su misijos 
,,Sibiras 09” dalyviais.   
         .  

 Draugystės tiltai nusitiesė iki Vilniaus, Telšių, Visagino , Kupiškio, Latvijos  respublikos  

Aizkriauklės, Lenkijos respublikos Grodicko miestų. 
Veiklos užfiksuotos  nuotraukose, prisiminimuose, filmuose  www.birzutau.puslapiai.lt 

http://www.birzutau.puslapiai.lt/


   
 

     
 

 

      


