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Dėl šalies Trečiojo amžiaus universitetų indėlio kuriant  aktyvią pilietinę visuomenę, gerovę 

ir darną valstybėje 

 

Visuotinis Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos susirinkimas, atstovaujantis 

47-iems šalies Trečiojo amžiaus universitetams ir daugiau nei 14 tūkstančių klausytojų, siunčia 

žinią Lietuvos Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Seimui, Lietuvos savivaldybių asociacijai 

dėl aktyvesnio vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į politinį, visuomeninį ir kultūrinį šalies 

gyvenimą. 

Lietuva išgyvena sudėtingą valstybės raidos etapą, sąlygojamą ir pasaulinės pandemijos Covid-

19 pasekmių, ir civilizacijos vystymosi iššūkių. Mes, Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetai, 

būdami neatsiejama visuomenės dalis nuo pat valstybės atkūrimo dienos, nesame abejingi 

stebėtojai ir šiandien. Aiškiai suvokiame ir suprantame, kad tik aktyvus pilietis gali padėti 

laisvais ir demokratiškais rinkimais suformuotai vyriausybei (valdžiai) įgyvendinti jos keliamus 

tikslus: 

1.  Pritariame iškeltai Valstybės gerovės vizijai. 

2.  Suprantame tai ne kaip deklaratyvų, o kaip permanentinį kokybinės kaitos procesą. 

3. Telkdami bendravimui ir bendradarbiavimui vyresniojo amžiaus žmones, plėtodami jų 

pozityvių emocijų erdvę,  padedame įveikti socialinę atskirtį.  

4. Suprasdami demografinius pokyčius – vyresniojo amžiaus žmonių gausėjimą 

visuomenėje, suvokiame ir didėjančią naštą valstybei bei besikeičiantį vyresniosios kartos 

vaidmenį visuomenėje.  

Socialinių, švietimo, sveikatingumo, kultūrinių poreikių atliepimą savo veikloje siekiame 

užtikrinti, didindami TAU klausytojų skaičių, plėsdami universitetų veiklos geografiją. Mūsų 

veiklos turinys privalo tapti vis išsamesnis, gilesnis, turtingesnis žiniomis ir įvairove, 

mobilizuojantis TAU bendruomenės narius kuo aktyviau įsijungti į pilietinės visuomenės plėtotę.  

Todėl kreipiamės į Lietuvos Valstybės Vadovus, atkreipdami dėmesį į nepakankamą teisinį 

Trečiojo amžiaus universitetų veiklos reglamentavimą, viliamės Vyriausybės programos, skirtos 

TAU veiklai Lietuvoje remti/palaikyti, realizavimo.  

Taip pat atkreipiame dėmesį į nepakankamą vyresniojo amžiaus žmonių patirties, žinių ir 

gebėjimų panaudojimą, kuriant aktyvią pilietinę visuomenę. Dauguma senjorų šiandien yra 

pakankamai veiklūs ir nori prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo. Bet kurios visuomenės 

darnai yra nepaprastai svarbi skirtingų kartų pagarba ir supratimas, todėl Senjorų tarybų 

steigimas prie visų Lietuvos savivaldybių galėtų būti geras pagyvenusių žmonių demokratinio 

dalyvavimo sprendimų priėmime pavyzdys. 

Tūkstantinė  Trečiojo amžiaus universitetų bendruomenė, sukaupusi didžiulį žmogiškąjį ir 

socialinį kapitalą, turi potencialą ženkliau prisidėti kuriant gerovę valstybėje ir sprendžiant jos 

politinės, socialinės, kultūrinės raidos uždavinius. 

 

Visuotinio Nacionalinės TAU asociacijos susirinkimo dalyviai (47 Trečiojo amžiaus 
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