
Atokių rajonų TAU plėtros problemos. Dalytė Šileikienė, Vilkaviškio TAU vadovė 

Visuose šalies TAU pagrindinė veiklos forma yra paskaita. Tačiau atsitiktinė lektorių paieška, mano 

nuomone, apsunkina pasirinktos temos ar problemos analizavimą. Klausytojai yra reiklūs, nori 

įdomių paskaitų. Kartais tenka pasitenkinti reklaminio pobūdžio paskaitomis, o jų labiausiai 

nesinorėtų. 

Lektoriams galima būtų ir sumokėti pavedimu, jeigu jie turėtų reikiamus dokumentus. Kaip į 

atokius rajonus rasti tokius lektorius? Surandam atsitiktinai, kartais ir nenusakomai brangiai. Kaip 

būtų galima centralizuotai spręsti šią problemą? Aišku, politikai visada atskuba į pagalbą, bet jų 

tema viena –  politika. O mūsų klausytojams reikia ir psichologinių, ir sveikos gyvensenos, ir kitų 

sričių lektorių. Mums, atokiai nuo didžiųjų miestų esančiame TAU, tai didžiulė problema. 

Problema ir ta, kad neturint apmokamo etato ar kitaip teikiamos pagalbos, senjorams patiems rašyti 

projektus ir gauti finansavimą yra neįmanoma. Neturint užsienio kalbų specialisto, ERASMUS+ ar 

kitos programos mums nepasiekiamos. 

Suaugusiųjų neformalaus švietimo koordinatoriai organizuoja mokymus (buvo tikimasi, kad jie 

teiks paramą TAU), surenka duomenis iš suaugusiųjų mokymus vykdančių institucijų (bibliotekos, 

Jaunimo centro, Sveikatos biuro, TAU ir kt.), sudaro metinius planus ir dar pareikalauja atsiskaityti 

už jų vykdymą. Kam šitas biurokratinis etatas reikalingas? Reikalinga konkreti užsienio kalbų, 

skaitmeninio raštingumo pagalba, rašant projektą. 

Kaip spręsti šią problemą? Įdomu, kaip ją sprendžia kiti rajonai, ar kur nors TAU turi etatinį 

darbuotoją, kaip jį išlaiko? (TAU asociacijos komentaras: niekas nedraudžia Asociacijai priimti 

sprendimą apie tokio darbuotojo priėmimą ir jo darbo apmokėjimą. Problema kitur – TAU nario 

mokestis menkas, todėl jo nepakanka visoms reikmėms. Galima ieškoti rėmėjų ir iš jų gautos 

paramos finansuoti numatytą etatinį darbuotoją). 

Norėtųsi, kad TAU veikla būtų paremta bendrom nuostatom, programom ar kitais dokumentais, 

vienijančiais šią veiklą. Bendraujant su kitais TAU susidaro įspūdis, kad kaip kas išmano, taip ir 

dirba. Kas sistemingai, kas be jokios sistemos ar programos. Norėtųsi, kad šioje veikloje, kaip ir 

kituose mokymuose, būtų kažkas visus mus vienijančio, ne vien tik pavadinimas – TAU, skambūs 

rektoriai, direktoriai, ar tik paprasti asociacijos pirmininkai, kaip rašo įstatai (kaip mus ir vadina). 


