
MČTAU Turizmo fakulteto 2019–2020 mokslo metų veikla 

MČTAU Turizmo fakulteto senbuviai 2019–2020 mokslo metus pradėjo dar pačiame vasaros 

viduryje – liepos mėnesį Palūšėje, Ignalinos rajone. Dvi dienas vyko nuotaikinga Šeimų šventė, 

kurioje dalyvavo daugiau kaip šimtas fakulteto klausytojų ir dar tiek pat svečių iš Ignalinos bei 

Visagino trečiojo amžiaus universitetų. 

Rugsėjo mėnesį visi 1514 į Turizmo fakultetą užsiregistravę MČTAU klausytojai buvo pakviesti į 

smagų naujų mokslo metų atidarymą Vilniaus universiteto Botanikos sode „Vingis“. 

Netikėta staigmena ir ištvermės išbandymas laukė 240 senjorų, kurie įstojo į MČTAU šiais mokslo 

metais. Surengtos krikštynos Kalnų parke su visais atributais – poros kilometrų žygiu, ir, aišku, 

iškilminga Turisto priesaika. 

Žodis „turizmas“ kildinamas iš lotyniško tornare – keliavimas ratu. Nuo masinio turizmo pradininko 

Tomo Kuko (XIX a.) laikų daug kas pasikeitė. Šiandien turizmas – ne tik pasivaikščiojimas po mišką 

ar po artimiausius piliakalnius su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Tai žymiai platesnė sąvoka – turizmas 

yra ir pažintinis, ir pramoginis, ir gurmaniškasis, ir dar labai daug jo atmainų. Todėl mes, kaip tikri 

turizmo fanatai, esame ištikimi visoms turizmo atmainoms – lankome muziejus visoje Lietuvoje, 

susipažįstame su aukštaičių, dzūkų, karaimų ar totorių valgiais. Daug keliaujame po Vilniaus 

apylinkes pėsčiomis. Autobusais važiuojame ne tik pamėgtais maršrutais Lietuvoje, bet mielai 

svečiuojamės kaimyninėje Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ir kt. 

Šiais mokslo metais netrūko ir tolimesnių kelionių. Su dekane Teodora Dilkiene buvo aplankytos 

Malta, Islandija, Izraelis, Prancūzija. 

Fakultete veikia tolimų kelionių mėgėjų klubas ,,Kelionių pavilioti”. Klubo nariai su klubo vadovu 

Viliumi Šaduikiu keliavo į Gvatemalą, o kiekvieną mėnesį klubo paskaitose virtualiai visi kartu 

keliaujame po tas šalis, kurias norėtume aplankyti, arba džiaugiamės kolegų įspūdžiais. 

Kad kelionėse nepavargtume, fakultete veikia aktyvios ir sveikos gyvensenos klubas ,,Šaltinis” – 

organizuojami sportiniai renginiai, aktyvaus poilsio stovyklos Druskininkuose ir Šventojoje. Fizinio 

aktyvumo grupės (vadovės Natalija Kiselienė ir Ramutė Bernotienė) veda kūno raumenų ir sąnarių 

stiprinimo mankštas, Teresė Svirnelienė ir Albinas Milašiūnas kuruoja stalo teniso žaidėjų grupes. 

Visi žinome, kaip svarbu svetur susikalbėti... Todėl dar vienai profiliuotai grupei – pasikalbėjimų 

angliškai klubui ,,CHATLINE GROUP” vadovauja Rimvydas Pranaitis. Savarankiški dalyvių 

pasisakymai savo pasirinkta tema, susitikimai su anglakalbiais svečiais, kelionių įspūdžiai, 

diskusijos, aptarimai, poezija ir dainos – viskas angliškai. 

Fakulteto renginių ir kelionių aprašymus bei detalesnius mūsų grupių planus – (juos, aišku, 

pakoregavo CORONA-19 virusas) rasite MČTAU svetainėje http://www.mctau.lt/fakultetai/turizmo-

fakultetas  

Pirmojo pusmečio veiklą vainikavo ypatingas renginys „Smetoniškos kalėdos“. Vasario mėn. įvyko 

nuotaikinga Užgavėnių šventė. Šie ir kiti fakulteto renginiai parodė, kokie išradingi esame ir kaip 

svarbi mums yra bendrystė. 

Nelemtas karantinas pakoregavo mūsų fakulteto planus, tačiau neišgąsdino. Mes išmokome gyventi 

kitaip... Bendravome nuotoliniu būdu, dalinomės nuotraukomis ir prisiminimais. Kvietėme 

nepasiduoti jokioms sveikatos ir psichologinėms negandoms. 
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Mes, vilniečiai, žinome, koks savitas, turtingas ir įvairus gamtinis–kultūrinis Vilniaus miesto 

kraštovaizdis. Tad Ovidijus Gabrėnas ir kiti entuziastai organizavo žygius Vilniaus miesto parkų 

pažintiniais takais. 

Net du kartus Danguolė Bertašiūtė vedė fakulteto senjorus Kalvarijų Kryžiaus keliu. Nors 7 km. 

žygis užtruko 4 valandas ir eiti kalvotu reljefu buvo nelengva, tačiau tai buvo tikra dvasinė šventė. 

Fakulteto klausytojas, puikus gidas Raimundas paruošė mums kelionių ir ekskursijų ciklą, skirtą 

Vilniaus krašto studijoms „Istorija, atmintis ir ši diena“. Tik mažą dalį šio ciklo įgyvendinom. 

Sušvelninus karantino sąlygas, birželio mėnesį vyksime į Aktyvaus poilsio stovyklas Druskininkuose 

ir Šventojoje. 

Na, o jeigu norite sužinoti, kaip turistai gyvena iš tiesų – apie mūsų smetoniškas kalėdas, apie 

Užgavėnių blynus, apie talkas VU Kairėnų ir Vingio botanikos soduose, apie mūsų žygius, 

ekskursijas ir keliones rasite mūsų fakulteto ,,naujagimyje” – facebook‘o puslapyje MČTAU 

TURIZMAS https://www.facebook.com/groups/2931738443518277/ 

Skaitykite ir junkitės prie mūsų – ateikite pakeliaut, paiškylaut, tiesiog pasidalint savo nuomone ir 

puikia nuotaika su mumis. Esate visi laukiami. 

Teodora Dilkienė, Turizmo fakulteto dekanė 
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