
MČTAU Meninio ugdymo fakulteto 2021–2022 mokslo metų veikla

Septynerius metus gyvuojantis Meninio ugdymo fakultetas 2021-2022 mokslo metus 
pradėjo rugpjūčio mėn. Ruošėmės išvykai į Suvalkiją, į kurią pakvietė MČTAU Garbės 
narių klubas. Rugpjūčio 19 d. koncertavome Vilkaviškio TAU bendruomenei, susipažinome
su jų vokaliniu ansambliu „Vakarė“, prie kavos puodelio dalijomės patirtais įspūdžiais, 
keitėmės dainomis. 

Spalio 6 d. susirinkome į Meninio ugdymo fakulteto septintųjų mokslo metų atidarymą. 
Aptarėme praėjusiais mokslo metais pandemijos sąlygomis nuotoliniu būdu nuveiktus 
darbus ir numatomus naujus planus. Pasidžiaugėme, kad pagaliau susitikome gyvai. 
Drauge su fakulteto svečiais dainavome gražiausias dainas ir romansus. Sulaukėme naujų
fakulteto klausytojų, tačiau sumažėjo buvusių. Kai kurie klausytojai apsisprendė 
nesiskiepyti, todėl sustabdė savo veiklą universitete. Kitus baugino dalyvavimas 
užsiėmimuose pandemijos metu, nors ir buvo leistinas su kaukėmis.

Meninio ugdymo fakulteto mokslo metų pradžios užsiėmime dalyvavo 43 klausytojai. 
Fakulteto seniūnui Rimantui Stulgiui atsisakius pareigų, fakulteto seniūne išrinkta buvusi 
ansamblio „Romantikai“eniūnė Regina Vinciūnienė. Ansamblio „Romantikai“ seniūne tapo 
Regina Mackevičienė. Vietoje skaitovų grupės buvusios aktyvios seniūnės Filomenos 
Marčiulionienės, apsisprendusios nesiskiepyti ir sustabdyti savo veiklą, išrinkta nauja 
skaitovų grupės seniūnė Nijolė Šereikienė.
 
Fakulteto klausytojų branduolį sudarė dviejų meninio ugdymo edukacinių grupių dalyviai:
- Romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ (vadovė Izabelė Janina 

Bražiūnienė; smuikininkas Liutauras Milišauskas; akordeonistas Antanas Pociūnas; 
seniūnė Regina Mackevičienė) – 23 dalyviai;

- Skaitovų grupė (vadovė Nijolė Gradauskienė; seniūnė Nijolė Šereikienė) –  12 
dalyvių.

Fakulteto veikla buvo vykdoma pagal sudarytą užsiėmimų ir renginių planą. Planuota kas 
mėnesį pravesti po vieną paskaitą. Tapti fakulteto klausytojais ir lankyti paskaitas gali visi 
norintieji MČTAU klausytojai. Praktiniai užsiėmimai grupėse vyko ne mažiau kaip vieną 
kartą per savaitę (romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ – 2 kartus per savaitę, 
skaitovų grupė – kas savaitę, o prieš koncertus ir kelis kartus). 

Spalio 25 d. įvyko dėl pandemijos atidėtas, MČTAU bendruomenės labai lauktas renginys 
„Palik tik dainą man“, skirtas poeto Pauliaus Širvio 101-osioms gimimo metinėms paminėti.
Gaila, kad dėl ligos negalėjo dalyvauti lektorė MČTAU Istorijos fakulteto dekanė doc. dr. 
Vida Kniūraitė ir knygos „Paulius Širvys. Palik tik dainą man“ sudarytojas Alfonsas 
Pakėnas. Poetą P.Širvį ir knygą apie jį teko pristatyti fakulteto dekanei I.J.Bražiūnienei. 
Poeto poeziją skaitė ir dainavo skaitovų grupė ir ansamblis „Romantikai“.
https://www.youtube.com/watch?
v=N_BKRoCHBew&list=PLq3JlyouNNYGy9VUU0_Lb6pDKqhihW-JD&index=3
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Lapkričio 15 d. visus MČTAU klausytojus pakvietėme į renginį – susitikimą „Gerumo 
pamokos su kunigu Ričardu Doveika“. Pokalbį vedė fakulteto skaitovų grupės vadovė 
Nijolė Gradauskienė, buvusi kunigo Ričardo Doveikos auklėtoja tuometėje Prekybos ir 
verslo mokykloje.  

Lapkričio 17 d. ansamblis „Romantikai“ pristatė naują edukacinę programą „Tėvyne, tu 
laisva“ MČTAU Garbės narių klubo užsiėmime „Istoriniai lūžiai 1939-1940 m. ir 1990 m. 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimas“.  
Dėkojame Garbės narių klubo vadovei Elenai Sakavickienei už malonų, nuoširdų klubo ir 
fakulteto bendravimą, gražų ir prasmingą bendradarbiavimą. 

Gruodžio 20 d. buvome pakviesti koncertuoti MČTAU rektorato išplėstiniame posėdyje, 
palydint 2021-uosius metus, dalyvaujant Vilniaus arkivyskupijos vyskupui Dariui Trijoniui ir 
LR Seimo atstovams. Parengėme bendrą ansamblio „Romantikai“ ir skaitovų grupės 
edukacinę adventinę – kalėdinę programą „Po balto angelo sparnais“ ir ją pristatėme 
renginyje dalyvavusiems svečiams, rektorato nariams, fakultetų dekanams, prodekanams, 
seniūnams, kolektyvų vadovams. 
https://www.youtube.com/watch?
v=2crnD3Xw1F4&list=PLq3JlyouNNYGy9VUU0_Lb6pDKqhihW-JD&index=2 
Po sėkmingo pasirodymo vyko fakulteto kalėdinė popietė „Atbėga elnias devyniaragis“. 
Adventinio vainiko žvakių šviesoje iš rektorės dr. Zitos Žebrauskienės rankų laužėme 
plotkelę, giedojome ir dainavome. Elnias devyniaragis atvežė Kalėdų senį su Kalėdiene, 
kurie visus apdalijo dovanėlėmis. Su dainomis aplankėme ir Tautodailės fakulteto kalėdinio
užsiėmimo dalyvius.

Sausio 10 d. susirinkome į pirmą bendrą fakulteto užsiėmimą naujaisiais 2022 metais. 
MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė supažindino su MČTAU planais ir pradžiugino 
gerąja naujiena, kad pagaliau turėsime naujas patalpas. Aptarėme meninio ugdymo tikslus
ir fakulteto planus ir galimybes. Dėkojame rektorei už prasmingas mintis, palaikymą ir 
pritarimą Meninio ugdymo fakulteto veiklai.  
   
Sausio 17 d. MČTAU Istorijos fakulteto dekanės dr. Vidos Kniūraitės pasiūlymu buvo 
įrašyta romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ atliekama Romo Bernoto daina „Aš
čia gimiau“. Filmo autorius – Vytautas Vasiliauskas. Įrašas skirtas Vasario 16-ajai – 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 
https://www.youtube.com/watch?v=QU0nAh7cjx0&t=7s.

Dėkojame dekanei dr. Vidai Kniūraitei už nuoširdų ir prasmingą bendradarbiavimą, 
pasiūlymus ir patarimus. Dėkojame operatoriui Vytautui Vasiliauskui už malonų 
bendravimą, jautrų ir subtilų gamtos ir muzikos grožio pajautimą, atsidavimą darbui ir meilę
žmonėms. Vytauto dėka svetainėje YouTube.com jau turime keletą ansamblio 
„Romantikai“ video įrašų.

https://www.youtube.com/watch?v=QU0nAh7cjx0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=2crnD3Xw1F4&list=PLq3JlyouNNYGy9VUU0_Lb6pDKqhihW-JD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2crnD3Xw1F4&list=PLq3JlyouNNYGy9VUU0_Lb6pDKqhihW-JD&index=2


Sausio 26-oji – ypatinga diena, kai palikęs dulkėtas remontuojamas Registrų centro 
patalpas, po nelengvų persikraustymo darbų Meninio ugdymo fakultetas susėdo 
naujoje 214 aud., aptarė būsimus darbus ir pradėjo užsiėmimus.

Dėkojame mūsų rūpestingajai Rektorei už meilę mums visiems, už begalines 
pastangas ir už iškovotą MČTAU vietą po saule! Ačiū visiems MČTAU vyrams ir 
moterims, kiekvieną dieną dirbusiems ir dirbantiems, kad mūsų visų mokymosi 
aplinka būtų kuo gražesnė ir malonesnė.

Vasario 8 d. romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai‘ buvo pakviestas dalyvauti 
Viniaus mokytojų namų Baltojoje salėje vykstančiame renginyje – vakare „Pasidainavimai 
su Veronika“.
Gausiai susirinkusiems vakaro dalyviams pristatėme atnaujintą edukacinę programą 
„Tėvyne, tu laisva“, skirtą Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, ir 
kvietėme dainuoti drauge. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wu_iDFfitZo&t=132s

Vasario 28 d. fakultetas organizavo MČTAU Užgavėnių šventės pradžią naujose 
patalpose. Pakvietėme profesorių etnologą, fiziką, paleoastronomijos ir etnokosmologijos 
pradininką Lietuvoje – Libertą Klimką, kuris gausiai susirinkusiai MČTAU bendruomenei 
skaitė paskaitą „Užgavėnių kaukių prasmės ir mitologiškumas“. 
Po paskaitos ansamblio „Romantikai“ ir skaitovų grupės dalyviai, persirengę Užgavėnių 
tradicinių personažų drabužiais ir kaukėmis, pristatė edukacinę programą „Užgavėnių 
dainos ir šokiai“. Gaila, kad dėl vasario 24 d. prasidėjusio karo Ukrainoje, teko sutrumpinti 
ilgai ir kruopščiai rengtą programą, atsisakant kai kurių linksmų šokių. Programą 
pradėjome P. Maiborodos daina „Tu motule miela“, kurią dainavome lietuvių ir ukrainiečių 
kalba.

Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, solidarizuodamiesi su kovojančia ukraniečių tauta, 
fakulteto klausytojai ėmėsi savanorystės. Skaitovų grupės seniūnė Nijolė Šereikienė 
dalyvavo VšĮ „Stiprūs kartu“ veikloje, romantikė Aldona Pranarauskienė vertėjavo, 
registravo ukrainiečių šeimas „Raudonajame kryžiuje“. Ansamblis „Romantikai“ parengė 
programą „Ukrainiečių dainos“ ukrainiečių kalba, sukūrė joms lietuviškus tekstus.

Kovo 11 d. ansamblis „Romantikai“ buvo pakviestas koncertuoti miesto visuomenei 
šventiniame renginyje „Laisvė – dainose gimusi“, skirtame Kovo 11-ajai – Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Vilniaus mokytojų namų Didžiojoje salėje. 
Deja, tokio svarbaus koncerto turėjome atsisakyti, nes dalis atlikėjų susirgo Covid-19, nors
buvo tris kartus paskiepyti.

Kovo 17 d. dėl tos pačios priežasties negalėjome dalyvauti Garbės narių klubo susitikime 
su žurnaliste bei populiaria knygų autore Laima Lavaste ir pristatyti planuotos ansamblio 
„Romantikai“ edukacinės programos „Patriotinės dainos“.
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Kovo 21 d. organizuota bendra paskaita intriguojančiu pavadinimu „Krantinės arka ir kitos 
šiuolaikinio meno apraiškos“. Lektorė MČTAU Istorijos fakulteto dekanė dr. Vida Kniūraitė 
gausiai susirinkusiems klausytojams atskleidė šiuolaikinio meno atsiradimo prielaidas, 
paminėjo iškiliausius atstovus ir akcentavo Vilniuje esančius šiuolaikinio meno kūrinius.

Balandžio 25 d. organizavome susitikimą su teatro aktore, pedagoge, humanitariniųo 
mokslų daktare, profesore, daugelio knygų autore, sceninio judesio konsultante Aldona 
Danguole Adomaityte. Dalyvavo visų fakultetų klausytojai ir MČTAU šokių studijos 
dalyvės. Lektorė papasakojo apie savo kūrybą, supažindino su sceninio judesio, scenos 
etiketo paslaptimis, pademonstravo atsipalaidavimo pratimų, atlikėjams parodė, kaip 
elegantiškai elgtis scenoje.
Po paskaitos ansamblis „Romantikai“ pristatė ukrainietiškų dainų programą.

Gegužės 26 d. Vingio botanikos sode vyko MČTAU mokslo metų užbaigimo šventė. 
Drauge su MČTAU šokių studijos vadove Valerija Stričkiene parengėme turiningą 
koncertinę programą. Joje dalyvavo Meninio ugdymo fakulteto ansamblis „Romantikai“ ir 
skaitovų grupės atstovai, MČTAU šokių studija ir ansamblio „Ave Musica“ solistai.
https://www.youtube.com/watch?v=apqLC2SkF5E

Gegužės 27 d. romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ pristatė edukacinę 
programą „Tremties dainos“ MČTAU konferencijoje „Žmonių laikai“ („Human Times“) pagal
tarptautinį projektą, skirtą analizuoti totalinių režimų įtaką žmonių likimams.
Dėkojame MČTAU Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto dekanui Vitaliui Skaržinskui už 
kvietimą dalyvauti konferencijos programoje. Tikimės fakultetų bendradarbiavimą tęsti ir 
kitais mokslo metais.

Gegužės 28 d. ansamblis „Romantikai“ pirmą kartą savo gyvavimo istorijoje ryžosi 
dalyvauti Vilniaus senjorų dainų konkurse Konferencijų centre „Park Town“ ir 
pristatė dainavimą solo, duetu, kvintetu ir ansambliu.
Konkurso rezultatai:
 Ansamblis „Romantikai“ – I vieta, diplomas ir prizas (ansamblių iki 9 žm. 

grupėje, dalyvavo 8 ansambliai)
 Moterų kvintetas – II vieta, diplomas (duetų, tercetų, kvartetų, kvintetų grupėje)

 Duetas A.Pociūnas, I.J.Bražiūnienė – III vieta, diplomas (duetų, tercetų, 
kvartetų, kvintetų grupėje)

 Solistas Antanas Pociūnas – III vieta, diplomas (dalyvavo 9 solistai)
Kiti laureatai:
 MČTAU duetas A.Špokas, I.J.Bražiūnienė – I vieta, diplomas, prizas (duetų, 

kvartetų, kvintetų grupėje)
 MČTAU solistas Antanas Kiveris – I vieta, diplomas, prizas

 MČTAU solistas Algimantas Špokas – II vieta, diplomas

https://www.youtube.com/watch?v=apqLC2SkF5E


Birželio 28 d. ansamblio „Romantikai“ duetas A. Pociūnas ir I. J. Bražiūnienė atstovavo 
MČTAU Visagino TAU organizuotoje kūrybinėje stovykloje „Senjorų spiečius“, vykdant 
Nacionalinės TAU asociacijos projektą „Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk 
veikti!“. Duetas dalyvavo  kūrybinės stovyklos dalies „Romansų vakaras“ koncertinėje 
programoje drauge su kitų TAU atlikėjais, padainavo penkis romansus ir sulaukė puikaus 
klausytojų įvertinimo.
https://www.youtube.com/watch?v=0_YDnYQJfQk

Įdomiai ir prasmingai vyko skaitovų grupės užsiėmimai. Nepaisant to, kad 4 skaitovai 
apsisprendė nesiskiepyti ir nelankė, likusieji aktyviai dalyvavo užsiėmimuose ir fakulteto 
renginiuose. Parengti keli skaitomų kūrinių rinkiniai. Pažymėtinas rinkinys „Odė Vilniui“, 
kurį panaudosime kitais mokslo metais renginyje skirtame Vilniaus 700 metų jubiliejui. Jam
ruošiasi ir „Romantikai“ – jau renkame „Dainas Vilniui“.

Labai liūdna, kad šiemet fakultetą ištiko dvi skaudžios netektys – į amžinybės kelią po 
sunkios ligos išėjo romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ ir skaitovų grupės 
dalyvė, informacinių technologijų specialistė Regina Greivienė ir visai netikėtai – 
ansamblio „Romantikai“ dalyvis Gytis Stakėnas. Už mirusius, sergančius ir gyvuosius 
bendrai meldėmės gegužės 29 d. mišiose Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčioje Žvėryne. 

Apie Meninio ugdymo fakulteto veiklą parašėme 9 informacinius straipsnius. Jie buvo 
patalpinti MČTAU interneto svetainės „Naujienose“. Dėkojame MČTAU atstovei spaudai 
Jadvygai Miniotaitei, interneto svetainės administratorei Rasai Pakalkienei už nuoširdų, 
prasmingą bendradarbiavimą ir minčių bendrystę.

Mokslo metus baigėme Vytautavoje, švęsdami romantinio muzikavimo ansamblio 
„Romantikai“ dalyvių atidėtus Jubiliejus: Genovaitės Rakštienės 85-metį, Reginos 
Mackevičienės 75-metį. Nedalyvavo Rimantas Stulgys, šiemet šventęs 80 metų. 

Dėkoju visiems Meninio ugdymo fakulteto klausytojams, edukacinių grupių dalyviams už 
aktyvumą, susiklausymą, kantrų ir kruopštų darbą ir begalinį norą mokytis patiems ir 
dalintis savo žiniomis su kitais. Dėkoju fakulteto tarybos narėms Reginai Vinciūnienei, 
Reginai Mackevičienei, Nijolei Gradauskienei, Nijolei Šereikienei už geranorišką ir 
nuoširdų neatlygintiną darbą, organizuojant fakulteto veiklą.

Entuziazmas ir geranoriškumas gali kalnus nuversti. Telydi mus skambi daina ir nuoširdus 
žodis!
Drauge mes – jėga!

Izabelė Janina Bražiūnienė, Meninio ugdymo fakulteto dekanė
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