
MČTAU Turizmo fakulteto 2017–2018 mokslo metų veikla 

Kasmet mokslo metų pradžioje į Turizmo fakulteto gretas įsilieja vis naujų senjorų – stiprių, energingų, 

norinčių patirti bendrystės ir kelionių džiaugsmą. Šiais mokslo metais į Turizmo fakultetą užsiregistravo 

266 senjorai (iš jų 106 pasirinko pagrindiniu fakultetu). Iš viso Turizmo fakultetą lanko apie tūkstantis 

MČTAU klausytojų. 

2017–2018 mokslo metais suorganizuota 12 kelionių po Lietuvą (dalyvavo per 800 senjorų) ir 19 kelionių į 

tolimesnius kraštus (per 700 klausytojų). Daugelis vyko į kelias keliones. 

Siekdami gilesnių krašto studijų, kiekvienais mokslo metais susipažįstame su atskirais Lietuvos regionais ir 

rezultatus apibendriname konferencijose. 2017–2018 mokslo metai buvo skirti Vidurio Lietuvai. Aktyvių 

seniūnų-kuratorių dėka fakultete buvo suorganizuotos 7 kelionės po Vidurio Lietuvą. Dėl didelio 

pageidaujančių keliauti skaičiaus tuo pačiu maršrutu teko vykti po du ir tris kartus. Populiariausios šiais 

mokslo metais kelionės buvo į Kauno marių regioninį parką, po Kėdainių, Kaišiadorių ir Jonavos kraštą, į 

prieškalėdinį Kauną bei Užgavėnes Rumšiškėse. Šį lapkritį keliautojai susirinks į konferenciją, skirtą 

Lietuvos 100-mečiui – „Šimtmečio Lietuva: Vidurio Lietuvos istorija ir dabartis“. 

Prodekanai Lina Dilbienė, Vytautas Petrokas ir klausytoja Elena Dobrovolskienė organizavo aktyvaus 

poilsio stovyklas Palangoje. 2017 m. rugsėjo mėn. stovyklavome „Vyturyje“ – dalyvavo 147 senjorai. Šių 

metų birželio 7 – 14 dienomis aktyvaus poilsio stovykla vyko Šventojoje, sanatorijoje „Energetikas“. 

Stovyklavo 87 senjorai ne tik iš MČTAU, bet ir iš Trakų, Utenos, Panevėžio, Telšių, Druskininkų trečiojo 

amžiaus universitetų. Tokia pat stovykla vyko rugpjūčio 20 – 29 dienomis – dalyvavo 84 MČTAU 

klausytojai. Aktyvūs Turizmo fakulteto seniūnai-kuratoriai, tarybos nariai ir kiti geranoriški pagalbininkai 

padėjo sukurti ypatingą stovyklavimo atmosferą: stovyklose buvo organizuotos ne tik mankštos, žygiai, 

sportinės varžybos, bet ir paskaitos, konsultacijos su gydytojais, poezijos skaitymai, pasidainavimai, rodomi 

filmukai ir nuotraukos iš kelionių. 

Šiais mokslo metais pradėjome naują aktyvaus poilsio stovyklų etapą Druskininkuose – buvo 

suorganizuotos šešios aktyvaus poilsio stovyklos, dalyvavo 76 klausytojai. 

Sudarytos tarpusavio bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), 

Gardino Auksinio amžiaus universitetu, Maltos TAU, tęsiasi draugystės ryšiai su Reikjaviko TAU senjorais 

– tai įrodymas, kaip svarbu žinoti apie mūsų bendraamžius ir jų veiklą kituose kraštuose. Iš kelionės po 

Karaliaučiaus kraštą parvežėme dar vieną bedradarbiavimo sutartį su besikuriančiu Kaliningrado TAU. 

Balandžio 13, Pasaulinę kultūros dieną, paminėjome dalyvaudami konferencijoje LR Seime. Kartu su 

LUMA atstovėmis gegužės 2 d. Bernardinų sode pasodinome obelaitę visoms mamoms „Sodinu obelaitę – 

gerbiu motinų atminimą – puošiu Lietuvą“. Dalyvaujame projekte „Milijonas ąžuolų Lietuvai“, kurio kilnus 

tikslas – atsigręžti į gamtą, padėti išsaugoti ją, sustiprinti ryšį su protėviais ir su Lietuva – sodinome ąžuolus 

prie Dūkšto. 

Fakultete aktyviai veikia klubai. Pasikalbėjimų angliškai klube „Chatline group“, (vadovas Rimvydas 

Pranaitis) 2017/18 m. m. įvyko 23 užsiėmimai. Sąraše – 39 dalyviai, aktyviai dalyvauja 16-20 žmonių. 

Tolimų kelionių klubo „Kelionių pavilioti“ (vadovė Nijolė Netikšienė) klausytojai virtualiai susipažino su 

šalimis, į kurias norėtų nuvykti, dalinosi įspūdžiais apie šalis, kuriose keliavo Turizmo fakulteto senjorai, 

susitiko su įdomiais žmonėmis (Dainius Kepenis, jogos treneris Gintautas), žymiais keliautojais 

(Algimantas Jucevičius), klubo svečiai (Aurelija Mierkienė, Rima ir Kęstutis) pasakojo apie savo tolimas 

keliones kruiziniais laivais, automobiliais. Klubo ,,Kelionių pavilioti“ popietėse per trejus metus dalyvavo 

virš 700 kelionių mėgėjų. Aktyvios gyvensenos klube „Šaltinis” (vadovė Dalė Klepšienė) šiais mokslo 



metais dalyvavo per 100 klausytojų. Aktyvi moterų stalo teniso žaidėjų grupė, vadovaujama Teresės 

Svirnelienės, dalyvauja TAU universiadose, įvairiuose miesto sporto renginiuose, Pasaulio lietuvių X sporto 

žaidynėse laimėjo prizines vietas. Žygeivių grupė (vadovė Laimutė Keinienė) pravedė septynis 

orientavimosi žygius po Vilniaus apylinkes, juose žygiavo iki 35 žmonių kiekviename. Žygeiviai dalyvavo 

Vilniaus keliautojų klubo ir projekto „Gatvės gyvos” nemokamose ekskursijose. Fizinio aktyvumo grupė 

(vadovė Ramutė Bernotienė ir Natalija Kaselienė) rinkosi du kartus per savaitę. Dalyvauja apie 90 senjorų. 

Fakultete veikia ir savarankiškai veiklą planuoja 10 grupių. Jų klausytojai keliavo į fakulteto organizuotas 

poilsines, pažintines ir piligrimines keliones, dalyvavo ekskursijose, stovyklose, MČTAU ir Vilniaus miesto 

renginiuose, savanoriavo Vilniaus universiteto Botanikos soduose Kairėnuose ir Vingyje, lankė muziejus, 

teatrus, koncertus, aktyviai dalyvavo sportinėje veikloje ir pažintiniuose žygiuose po Vilniaus apylinkes. 

Nuoširdžiai dėkoju prodekanams, grupių vadovams-kuratoriams, Tarybos nariams ir visam aktyvui už didelį 

indėlį organizuojant ir vykdant fakulteto veiklą. Čia labai tinka patarlė „Vienas lauke ne karys”. Akivaizdus 

komandinės veiklos rezultatas – nuoseklios gimtojo krašto studijos, įdomios edukacinės kelionės ir 

bendrystė. Dėkoju Tarybos narei Elenai Dobrovolskienei už jos išsakytus žodžius: „Turizmo fakulteto 

klausytojams gera, nes veiklos planas sudarytas taip, kad juo galėtų pasinaudoti įvairių galimybių ir norų 

turintys klausytojai. Veikla yra įvairi – ekskursijos, sportas, paskaitos, diskusijos, aptarimai, talkos ir kt. 

Ekskursijų įvairovė leidžia rinktis – po Vilnių, po Lietuvą, po Europą ar po visą pasaulį. Ir, kur bekeliautum, 

visada akys pamato, o širdis pajaučia ir dar kartą gali įsitikinti laiko galybės paliktais gamtos, architektūros 

ir rašytiniais paminklais. Sporto sritis atitinka klausytojų amžiaus sveikatos poreikius – mankštos, stalo 

tenisas. Didžiausias Turizmo fakulteto privalumas yra bendravimas, puikiai dirbantis aktyvas, gebantis 

suprasti ir realizuoti fakulteto planus bei klausytojų lūkesčius”. 

Teodora Dilkienė, Turizmo fakulteto dekanė 


