
BIRŽŲ TAU 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

Sausio mėn. (1, 3, 6, 8, 10,13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29,31 d. d.) Sveikos fakulteto praktiniai 

užsiėmimai 14 kart. (3kart. x savaitę) , Kūno kultūros ir sporto centas Karaimų g, 5, Biržai 

 Sausio mėn. 22 d.  seminaras miltinės konditerijos gamybos klausimais „Moliūgo panaudojimas 

miltinėje konditerijoje". Renginio lektorės: Kauno kolegijos maisto technologės dr. Ingrida     

Kraujutienė ir dr. Aušrai Šimonėlienė. 

Vasario mėn. (3, 5, 7, 10, 14,17, 19, 21,24,26,28 d. d.) Sveikos fakulteto praktiniai užsiėmimai 11 

kart. (3kart. x savaitę) , Kūno kultūros ir sporto centas Karaimų g, 5, Biržai 

Vasario mėn. 12 d.  Seminaras ,,Biologinių metodų taikymas mėsos produktų gamybai ūkiuose ir 

mažose įmonėse užtikrinant mėsos produktų saugą ir kokybę". Seminaro lektoriai; 

 Kauno technologijos universiteto  dr. Raimondas Narkevičius ir Tomas Brazauskas. 

Vasario mėn. 14 d. Sveikatos  fakultetas prisiminė ir paminėjo Valentino dieną. Kūno kultūros ir 

sporto centras Karaimų g.5, Biržai 

Vasario mėn. 18 d. Biržų Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) narių ATASKAITINIS- 

RINKIMINIS susirinkimas.  

Kovo mėn. 5 d. vyko susitikimas-paskaita apie Kiniją su politiku ir politologu Justinu Pankausku. 

Balandžio mėn. (Karantino metu) Įsijungėme į Nacionaline TAU ir  aktyviai bendravome internete 

virtualiai, tęsdami tradicijas ir ieškodami naujų idėjų. Kvietėme studentus junktis į Šv. Velykų 

konkursą, virtualias mankštas su Lietuvos sveikuolių sąjungos atstove Lukrecija Augustaityte, 

šokių žingsnelių namuose, menu terapijos, praleisti laisvalaikį  kitaip virtualiai: lankėme muziejus, 

baletus ir..kt. 

Birželio mėn. Biržų TAU klausytojus kvietėme mokytis nuotolinio bendravimo. 

Liepos mėn. 23 d. Biržų TAU administracija dalyvavo asociacijos ,,Biržėnai‘‘ veiklos sukakties 

minėjime (15 m.) 

Rugpjūčio mėn.  TAU klausytojus kvietėme į renginius Biržų krašto muziejuje „Sėla“. 

Rugpjūčio mėn. 22-23 d. d. Biržų TAU turizmo klausytojai keliavo maršrutu Biržai - Ventės ragas 

– Neringa – Biržai.   

Rugsėjo mėn. ( 2, 4, 7,9, 11, 14, 16,18, 21,23, 25,28,30. Sveikatos fakulteto praktiniai užsiėmimai. 

Kūno kultūros ir sporto centras Karaimų g.5, Biržai 

Rugsėjo mėn. 2 d. Biržų TAU tarybos nariai dalyvavo ,,Artrito‘‘ klubo veiklos 20- ečio minėjime.  

Rugsėjo mėn. 10 d. Biržų TAU tarybos pasitarimas, kurio metu buvo aptariamas pasirengimas 

naujiems mokslo metams.  

Nutarta 2020-2021 m.m. mokslo metų atidarymo renginį organizuoti spalio 2 d. Biržų krašto 

muziejaus „Sėla“ arsenalo salėje, pagal išankstinę registraciją,  dviem srautais. Planuojama, kad 

naujais mokslo metais veiklą vykdys šie fakultetai: sveikatingumo (sudarys: sveikos gyvensenos, 

mitybos ir turizmo moduliai), kultūros ir meno (sudarys: dailės, muzikos, teatrinio meno, šokio, 



literatūros moduliai), kraštotyros ir istorijos (sudarys: krašto pažinimo, politologijos moduliai) ir 

komunikacijų (sudarys: informacinių technologijų (IT) ir  užsienio kalbų moduliai). 

Spalio mėn. Biržų TAU klausytojai dalyvauja skaitmeninio raštingumo mokymus bibliotekoje 

pagal projektą Prisijungusi Lietuva. Mokymai  tiesioginiu ir nuotoliniu būdu dviejų tipų programas: 

•         Pradedančiųjų mokymų programa. Trukmė 18 val. Vykdomos tik tiesioginiu būdu, 

auditorijoje su lektoriumi. 

•         Pažengusiųjų mokymų programos.   11 temų. Kiekvienos programos trukmė 6 val. Gali būti 

organizuojami ir nuotoliniu, ir tiesioginiu būdu 

Pažengusiųjų mokymų temos (trukmė 6 val): 

•         Planuokime laisvalaikį 2augus2t; 

•         Viešosios paslaugos 2augus2t kiekvienam; 

•         Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime 2augus2t; 

•         Skaičiuoklės darbui namams (Nauja programa); 

•         Dokumentų kūrimas internete; 

•         Būk aktyvus, unikalus ir verslus (facebook svetainės ar 2augus2t svetainės susikūrimas); 

•         Pristatymų rengimas; 

•         Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir 2augus dalijimasis; 

•         Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas; 

Būkime saugūs internete (mano asmenine nuomone visi žmonės turėtų būti išklausę  ); 

Spalio mėn. ( 2, 5, 7,9, 12, 14, 16) d. d.  Sveikatos fakulteto praktiniai užsiėmimai. Kūno kultūros 

ir sporto centras Karaimų g .5, Biržai , 14 d. kelionė- užsiėmimas dviračiais ,,Po rudeniniu klevu’’. 

Spalio mėn. 2 d. Biržų krašto muziejaus "Sėla" arsenalo salėje vyko informacinis renginys skirtas 

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.3.2-ESFA-K-

415-01-0061 „Socialinės įtraukties didinimas Biržų rajono vyresnių nei 54 m. darbingo amžiaus 

asmenų tarpe“ rezultatų apibendrinimui. Renginio metu buvo pristatyti projekto rezultatai, padėkota 

partneriams ,savanorius priėmusioms organizacijoms, konsultantams bei įteikti savanorystės 

sertifikatai. 

Projekto vykdytojai Biržų TAU ir Biržų švietimo pagalbos Tarnyba. Projekto lėšomis išleista knyga 

skirta ne tik pasidžiaugti projekto rezultatais, bet ir apžvelgti neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

Biržų rajono savivaldybėje bei pristatyti Biržų TAU keturiolikos metų veiklos patirtį. 

Lapkričio mėn. 16 d.Biržų TAU ir N. Radviliškio EKF  online vyko renginys skirtas 2020 m. 

suaugusiųjų mokymosi savaitei ,, Susitikime mokytis. Kartu mes galime‘‘ Evaldas Timukas pristatė 

savo sudarytą knygą ,,Savas tarp savų‘‘. 

Gruodžio mėn. 7 d. TAU klausytojai dalyvavome eglučių puošimo akcijoje ,, MANO EGLUTĖ‘‘ 

Gruodžio mėn. 18 d .TAU klausytojai dalyvavo virtualioje paskaitoje ,, Šv. Kalėdų belaukiant‘‘ 

Parengė: TAU administratorė 

Valerija Vaitaitienė 


