
MČTAU Meninės saviraiškos fakulteto 2018/2019 mokslo metų veikla 

Meninės saviraiškos fakultetas naujus 2018-2019 mokslo metus pradėjo rugsėjo mėn., ruošėsi 

MČTAU mokslo metų pradžios šventės renginiams. 

Spalio 2 d. vokalinis ansamblis „Ave Musica“ ir skaitovai dalyvavo Šv. Mišių liturgijoje Švč. M. 

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Žvėryne. MČTAU mokslo metų pradžios šventėje, 

vykusioje Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose, koncertavo vokalinis ansamblis „Ave 

Musica“, romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“, šokių grupė „Nonna Dance“ ir 2-oji šokių 

grupė. 

Naujais mokslo metais pirmą kartą organizavome norinčių šokti klausytojų priėmimą-atranką į 

Šokių studiją. Džiaugėmės, kai į pirmą užsiėmimą susirinko gausus būrys naujų skaitovų. Kitus 

kolektyvus irgi papildė naujokai. 

Mokslo metų pradžioje Meninės saviraiškos fakultetą lankė 95 klausytojai, 37 iš jų pasirinko mūsų 

fakultetą pagrindiniu. Fakulteto veikloje aktyviai dalyvavo 2 Rektorato nariai ir kitų fakultetų 

klausytojai: 30 – Kultūros, 11 – Turizmo, 6 – Sveikos gyvensenos, 6 – Užsienio kalbų, 1 – 

Tautodailės, 1 – Buities kultūros, 1 – Istorijos. Grupių užsiėmimai vyko beveik kasdien, kiekvienai 

grupei ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę, o prieš koncertus ir kelis kartus. 

Fakultete veikė penki meninės saviraiškos kolektyvai: 

- Vokalinis ansamblis „Ave Musica“ (vadovė prof. Rita Bieliauskienė; seniūnė Elvyra 

Bittner) – 8 dalyviai, 16 koncertų; 

- Skaitovų grupė (vadovė Nijolė Gradauskienė; seniūnė Virginija Sarnickienė) – 13 dalyvių, 6 

pasirodymai; 

- Šokių studija (vadovė Valerija Stričkienė; seniūnės Teresė Petrulienė, Aldona Vingytė, 

Valentina Mušinskaja) – 47 dalyvės, iš jų: 14 šokėjų grupėje „Nonna Dance“, 20 – antroje 

grupėje, 13 – trečioje grupėje. „Nonna Dance“ – 8 pasirodymai;  

- Romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“ (vadovė Izabelė Janina Bražiūnienė, 

koncertmeisteris Liutauras Milišauskas, seniūnė Gražina Banevičienė) – 22 dalyviai, 17 

koncertų ir 4 pasidainavimai su MČTAU klausytojais; 

- Vaidybos studija „Mistika“ (seniūnė Vida Vaišvilienė) – 14 dalyvių, 1 pasirodymas. 

Iš viso 2018-2019 mokslo metais įvyko 48 atskirų grupių pasirodymai ir koncertai. 

Džiaugiamės, kad Meninės saviraiškos fakulteto kolektyvai sulaukė dėmesio, organizuojant 

MČTAU ir kitų fakultetų renginius: 

- Istorijos fakulteto užsiėmimuose romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“ pristatė dvi 

specialiai parengtas edukacines programas: „Karinės dainos“ (Lietuvos kariuomenės 100-

mečio proga) ir „Užgavėnių linksmybės“; 

- Kultūros fakulteto projekto „Signatarai skelbiant, įtvirtinant ir ginant Lietuvos 

nepriklausomybę“ pirmajame užsiėmime romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“ 

pristatė edukacinę programą „Partizanų dainos“. 

Sėkmingai bendradarbiavome su MČTAU Garbės narių klubu, kurio užsiėmimų metu buvo atliktos 

kelios edukacinės programos: 



- romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ pasirodymas susitikime su Vilniaus ainių 

klubo atstovais; 

- vokalinio ansamblio „Ave Musica“ koncertas susitikime-popietėje su Vilniaus krašto bajorų 

sąjungos vadu, Šv. Vaitiekaus ordino riteriu, MČTAU Garbės mecenatu Kaziu 

Mackevičiumi; 

- romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ edukacinės programos „Patriotinės ir tremties 

dainos“ pristatymas susitikime-popietėje su „Misija Sibiras“ dalyviais. 

Meninės saviraiškos fakulteto klausytojų entuziazmo ir grupių vadovų geranoriškumo ir nuoširdaus 

neatlygintino darbo dėka fakulteto kolektyvai vis daugiau populiarina bei garsina universitetą 

įvairiuose Vilniaus miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose. 

Vokalinis ansamblis „Ave Musica“ ir solistai 2018 m. lapkričio 25 d. dalyvavo Tarptautiniame 

mėgėjų meno festivalyje „Paribio daina“, vykusiame Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos 

Karininkų ramovėje, ir tapo absoliučiais laureatais. Solistų kategorijoje 1-oji vieta skirta vokaliniam 

duetui Algimantui Špokui ir Izabelei Janinai Bražiūnienei, 3-oji vieta atiteko solistui prof. Antanui 

Kiveriui. 

2019 m. gegužės 11 d. vokalinis ansamblis „Ave Musica“ dalyvavo XVI Respublikinėje kamerinių 

ir vokalinių ansamblių konkursinėje šventėje „Šventosios gaida“. Vokalinis duetas kamerinių 

ansamblių tarpe įvertintas II-jo laipsnio diplomu, ansambliui ir duetui įteikti padėkos raštai. 

Šokių studijos grupė „Nonna Dance“ dalyvavo 1-ame respublikiniame ir 2-se tarptautiniuose šokių 

festivaliuose-konkursuose: 

- 2018-11-24. Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Fantazija 2018 “Varėnoje; 

- 2019-03-09. Respublikinis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pastatyminių šokių kompozicijų 

konkursas „Šypsenų vaivorykštė – 2019“ Trakuose, SPA „Trasalis“; 

- 2019-04-27. Tarptautinis šokių festivalis „Šokame valsą“ Visagino KC. 

Be to, šokių grupė „Nonna Dance“ koncertavo išvykose į užsienį: 

- 2018-11-6 – 13. Išvyka į Maltą MČTAU turistinės grupės sudėtyje, susitikimas ir koncertas 

Maltos TAU (U3A Malta); 

- 2019-03-27 – 29. Išvyka į Stokholmą ir koncertas kelte. 

Teigiamai įvertinta romantinio muzikavimo grupės „Romantikai“ veikla ir naujų edukacinių 

programų „Advento žvakių šviesoje“, „Karinės istorinės dainos“, „Partizanų dainos“, „Dainuojanti 

revoliucija ir tautinio atgimimo dainos“, „Laiškai Mamai“, „Patriotinės ir tremties dainos“ 

parengimas ir pristatymas MČTAU renginiuose, Molėtų TAU, „Pasidainavimuose su Veronika“ 

Mokytojų namuose, Vilniaus m. „Artrito“ bendrijos renginyje, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos, 

Šv. Kotrynos bažnyčiose Vilniuje, Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje ir kt. 

Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį vyko edukaciniai „Pasidainavimai su „Romantikais“, į 

kuriuos buvo kviečiami visi MČTAU klausytojai. 

Šauniai dirbo Skaitovų grupė, kuri papildė „Romantikų“ edukacines programas savo skaitomais 

tekstais. Grupės vadovės Nijolės Gradauskienės vedamuose užsiėmimuose buvo nagrinėjami senieji 

lietuvių raštijos paminklai – M. Mažvydo, V. Kudirkos ir kt. kūryba kaip lietuvių kalbos ugdymo 



priemonė ir šaltinis. Buvo dėstoma poezijos ir prozos kūrinių skaitymo metodai, lietuvių kalbos 

kirčiavimo pagrindai ir kt. Skaitovų užsiėmimus lankė ir likę be režisieriaus vaidybos studijos 

„Mistika“ dalyviai. 

Vilniaus rotušėje MČTAU 2019 m. sausio 4 d. renginyje „Laimingų Naujųjų“ fakulteto meninių 

kolektyvų bendras koncertas pradžiugino žiūrovus programos vientisumu. Finalinėje scenoje kartu 

dainavo, grojo ir šoko 66 atlikėjai-mėgėjai. Mūsų širdys plakė vienu ritmu, mes – skirtingų žanrų 

atstovai, susilieję į bendrą būrį, sugebėjome parodyti vieną didelę Meninės saviraiškos fakulteto 

širdį. 

2019 sausio 24 d. įvykusiame MČTAU Rektorato posėdyje buvo svarstoma fakultetų veikla. 

Tobulinant MČTAU ugdymo procesą, ryšium su LR Seime ruošiamu įstatymu „Dėl neformalaus 

suaugusiųjų švietimo...“, buvo pasiūlyta pakeisti Meninės saviraiškos fakulteto darbo kryptį ir 

papildyti veiklos pobūdį. Nutarta kitais mokslo metais atskirti nuo fakulteto 2 kolektyvus: vokalinį 

ansamblį „Ave Musica“ ir Šokių studiją, kurie 2019-2020 mokslo metais tęs veiklą savarankiškai, 

kaip MČTAU meniniai kolektyvai. 

Meninės saviraiškos fakulteto II pusmečio veikla buvo papildyta bendromis paskaitomis, kurios 

anksčiau buvo numatytos fakulteto grupių planuose. Renginių dalyje palikome edukacinių ir 

koncertinių programų pristatymus, kolektyvų dalyvavimą MČTAU ir kitų institucijų renginiuose. 

2019 m. vasario 28 d. MČTAU Rektorato posėdyje buvo pateikti pasiūlymai dėl fakulteto veiklos 

2019-2020 mokslo metais, pateiktas planuojamų galimų paskaitų tematikos projektas. Numatyta kas 

mėnesį pravesti po vieną paskaitą, kurią skaitytų kviestinis lektorius. Naujais mokslo metais 

fakulteto pavadinimas – Meninio ugdymo fakultetas. 

Tapti fakulteto klausytojais ir lankyti paskaitas galės visi norintieji MČTAU klausytojai. Fakultete 

paliekamos esamos meninės saviraiškos grupės: „Romantikai“, Skaitovų grupė, vaidybos studija 

„Mistika“. Meninių grupių dalyviai turės lankyti bendras fakulteto paskaitas, praktinius užsiėmimus 

grupėse, rengti edukacines ir koncertines programas. 

Meninių įgūdžių ir gebėjimų ugdymas svarbus kiekviename žmogaus amžiaus tarpsnyje. Manome, 

kad prie MČTAU ugdymo proceso tobulinimo prisidės ir kryptingas klausytojų meninis ugdymas, 

t.y. bendrųjų meninių gebėjimų ugdymas, siekiant geresnių įgūdžių tam tikroje meninės veiklos 

srityje. 

Dėkoju fakulteto prodekanei Aldonai Mšastienei, kolektyvų vadovams, seniūnams, fakulteto 

aktyvui ir visiems dalyviams už geranoriškumą ir nuoširdumą, entuziazmą, susiklausymą ir 

organizuotumą. Sėkmingas komandos darbas – akivaizdus fakulteto 4 metų veiklos rezultatas. 

Izabelė Janina Bražiūnienė, Meninės saviraiškos fakulteto dekanė 


