
MČTAU Turizmo fakulteto 2018–2019 mokslo metų veikla 

2018–2019 mokslo metais Turizmo fakulteto veikloje dalyvavo per 1300 MČTAU klausytojų. Buvo 

suformuota 10 grupių, kurioms atsakingai vadovavo seniūnai. Į keliones vyko ir aktyvaus poilsio 

stovyklose dalyvavo senjorai ir iš kitų MČTAU fakultetų. Tai puikus įrodymas, kad Turizmo 

fakultetas yra atviras visiems MČTAU senjorams. 

2018 m. lapkričio 20 d. vyko konferencija „Kelionių ciklo po Vidurio Lietuvą apibendrinimas“. 

Pasidalinome mintimis apie šio krašto istorinę praeitį ir gamtines vertybes. Su puikiais pranešimais 

konferencijoje dalyvavo Kultūros fakulteto prodekanas Algimantas Petrauskas, Kaišiadorių katedros 

dekanas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius, Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas 

Žirgulis, Birštono sakralinio muziejaus direktorė Roma Zajančkauskienė ir kiti prelegentai. Renginys 

skirtas Lietuvos 100-mečiui. 

Mokslo metų pradžioje Turizmo fakulteto gretas papildė daug energingų klausytojų, kurie ne tik 

aktyviai dalyvavo fakulteto veikloje, bet noriai padėjo organizuoti renginius bei vadovauti atskiroms 

grupėms ir klubams. 

Jau ketvirti metai pasikalbėjimų angliškai klubui „Chatline group” vadovauja Rimvydas Pranaitis. 

Per 2018–2019 mokslo metus įvyko 23 užsiėmimai. Daug senjorų mielai lanko šį klubą ir džiaugiasi, 

kad su anūkais, kurie gyvena tolimuose kraštuose, jau pavyksta susikalbėti – daug drąsiau orientuotis 

ir susikalbėti viešnagėse pas juos. Užsiėmimai vyko kiekvieną pirmadienį, juose dalyvaudavo per 40 

senjorų. Aktyviausia vadovo pagalbininkė – Vida Katkauskienė. 

Tolimų kelionių klubo ,,Kelionių pavilioti“ vadovas Vilius Šaduikis sutiko pakeisti šauniai dirbusią 

Nijolę Netikšienę. Alpinisto, visuomenės veikėjo Viliaus paskutinį mėnesio antradienį 

organizuojamos paskaitos, susitikimai su keliautojais taip sudomino visus, kad Karininkų ramovės 

salėje reikėjo pristatyti papildomų kėdžių. Birželio 14–25 dienomis buvo suorgnizuota ekspedcija po 

Gvatemalą. Viliaus sudaryta programa atspindėjo didelę kelionių patirtį. Dvylikos senjorų grupė 

grįžo laimingi. 

Aktyvios gyvensenos klubo „Šaltinis” vadovas Viktoras Budraitis, būdamas „naujokas”, turėjo puikų 

patyrusį pagalbininką Vytautą Petroką. Jų suorganizuota „Šeimų šventė” ir Mažoji universiada buvo 

visiškai naujas reiškinys MČTAU veikloje. Jų vadovaujamose aktyvaus poilsio stovyklose 

Druskininkuose ir Šventojoje dalyvavo apie 400 klausytojų. Druskininkuose surengtos septynios 

stovyklos, dalyvavo 147 klausytojai, Šventojoje – trys, dalyvavo 240 klausytojų. 

Aktyvi moterų stalo teniso žaidėjų grupė, kuriai vadovauja Teresė Svirnelienė. Tenisininkės 

treniruojasi, dalyvauja MČTAU universiadose, įvairiuose miesto sporto renginiuose. 

Žygeivių grupės vadovė Laimutė Keinienė pravedė keturis žygius po Vilniaus apylinkes. Dalyvavo 

po 25 žygeivius kiekviename. Žygeiviai taip pat dalyvavo Vilniaus keliautojų klubo ir projekto 

„Gatvės gyvos” nemokamose ekskursijose. 

Fizinio aktyvumo grupėms vadovauja Ramutė Bernotienė ir Natalija Kaselienė, sportuoja po du 

kartus per savaitę. Dalyvauja apie 70 žmonių. 

Aktyvių seniūnų ir fakulteto tarybos narių dėka fakultete buvo suorganizuota per 30 kelionių po 

Vilniaus kraštą. Dėl didelio pageidaujančių keliauti skaičiaus teko vykti tuo pačiu maršrutu po du ir 



tris kartus. Populiariausios fakulteto kelionės šiais mokslo metais buvo Vilniaus krašto ūkiai ir 

gražiausios sodybos su edukacinėmis programomis – septynios kelionės. Išliko tradicinės kelionės į 

prieškalėdinį Kauną (vyko penki autobusai) – šį kartą su spektaklio lankymu Muzikiniame teatre. 

Vykome į Užgavėnių festivalį Rumšiškėse (du autobusai), į Ledo skulptūrų festivalį Druskininkuose 

ir į šviesos festivalį Pakruojo dvare (vyko trys pilni autobusai). 

Susipažinti su Vilniaus kraštu mums padėjo agentūra „Kelionių laikas”. Buvo organizuota vienuolika 

kelionių, kurių metu aplankėme tarpukario istoriją menančias vietas, Medininkų ir Dieveniškių 

kraštą, Vilniaus ir Ukmergės krašto dvarus ir įspūdingas gamtines vietas. Dalyvavome tradicinėje 

Plukių šventėje Neries regioniniame parke. Tai toks Turizmo fakulteto Vilniaus krašto pažinimo 

kelias. 

Siekdami dar gilesnių Vilniaus krašto studijų, nusprendėme, kad ir 2019-2020 mokslo metais 

sistemingai studijuosime Vilniaus kraštą ir viską apibendrinsime 2020 m. pavasario konferencijoje. 

Taikos per kultūrą šventę, balandžio 14 d., paminėjome dalyvaudami konferencijoje Seime. 

Tarpusavio bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), su 

Gardino Auksinio amžiaus universitetu, su Maltos Trečiojo amžiaus universitetu, 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. Gera žinoti, kad turime draugų ir kad esame reikalingi. 

Turizmo fakulteto komanda dalyvavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuotame (pagal ES 

programą) susitikime Mokytojų namų kiemelyje, kuriame buvo improvizuotas protų mūšis. Iš 17 

dalyvavusių komandų MČTAU Turizmo fakulteto komanda „Mes – JĖGA“ laimėjo II vietą ir buvo 

apdovanoti skaniu prizu, diplomu bei įspūdingais medaliais. 

Aktyvūs Turizmo fakulteto seniūnai, Tarybos nariai ir kiti geranoriški pagalbininkai padeda sukurti 

ypatingą fakulteto atmosferą, kad net sergantys pamiršta savo sveikatos problemas ir pasijaučia daug 

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

bekeliautum, visada akys pamato, o širdis pajaučia. Fakulteto veikla atitinka klausytojų amžiaus 

sveikatos poreikius. Didžiausias privalumas Turizmo fakulteto veikloje yra nuoširdus bendravimas. 

Nuoširdžiai dėkoju prodekanams, grupių vadovams, seniūnams, 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. 
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