
MČTAU Turizmo fakulteto 2021–2022 mokslo metų veikla 

Apie fakultetą
Tebesitęsianti pandemijos grėsmė Lietuvoje buvo pristabdžiusi viešuosius renginius 
ir keliones, tačiau šie mokslo metai parodė, kad klausytojai pasiilgo aktyvios veiklos. 
Tad į ekskursijas ir keliones vyko pilni autobusai. 
Šių mokslo metų pradžioje į Turizmo fakultetą užsiregistravo 108 senjorai. Iš 
viso panoro lankyti Turizmo  fakultetą per 1000 MČTAU klausytojų. Šiais 
mokslo metais įvyko per 40 renginių: paskaitos nuotoliniu būdu, edukaciniai 
užsiėmimai, ekskursijos po Vilnių, žygiai, aktyvaus poilsio stovyklos, kelionės 
po Lietuvą ir į tolimesnius kraštus. 
Mokslo metų pradžioje nutarėme pakeisti  grupių struktūrą. Buvo sujungtos grupės ir 
pakviesti veiklūs kuratoriai, kurie puikiai vykdė savarankišką veiklą, suderindami ją 
su fakulteto dekane ir prodekanais. Prisijungė dar daugiau klausytojų iš kitų MČTAU 
fakultetų, kurie mielai dalyvavo  žygiuose, ekskursijose, kelionėse, aktyvaus poilsio 
stovyklose ir klausėsi virtualių paskaitų.
Užsimezgė nuoširdi draugystė su kitų Lietuvos miestų TAU senjorais, kurie mielai 
dalyvavo aktyvaus poilsio stovyklose ir kelionėse.  
Tai puikus įrodymas, kad Turizmo fakultetas yra atviras visiems. 

Tęsėme studijas „Vilniaus krašto istorija, atmintis ir ši diena“.
Paskaitose gyvai ir virtualiai  klausėmės iškiliausių žmonių pasakojimų. Vykdėme 
pažintinius žygius ir keliones po Vilniaus kraštą. 
Šiandieninių technologijų dėka siūlėme visiems  pasiklausyti virtualių paskaitų 
„UNESCO globojamas istorinis Vilniaus centras“. Kaip miela, kai po dienos darbų ir 
rūpesčių galime patogiai įsitaisyti prie kompiuterio ir dar kartą „pakeliauti“  
išvaikščiotais Vilniaus pilių takais. Vilniaus pilių rezervato direkcijos edukatorės dr. 
Angelė Čepėnaitė ir Nerilė  Urbonaitė ne tik pravedė  informatyvias virtualias 
paskaitas, bet dar ne kartą kvietė visus gyvai pasivaikščioti ir pasiklausyti šių 
pasakojimų. 
Buvo organizuotas ekskursijų ir kelionių ciklas, skirtas vienam žymiausių Vilniaus 
krašto XIX a. žmonių - poetui, dramaturgui, publicistui, politiniam aktyvistui Adomui 
Mickevičiui. 
Buvo kartojamas žygių maratonas „133 km. aplink Vilnių“. Projekto vadovas Ovidijus 
Gabrėnas ir Audronė  Gabrėnienė, grupė „Fortūna“. Vienuolikos etapų žygiuose 
dalyvavo nuo 17 iki 24 klausytojų. Iš viso - per 200. Kai kurie klausytojai ėjo jau antrą
kartą. Mums yra svarbu daugiau sužinoti apie ypatingą Vilniaus kraštovaizdį ir jo 
formavimosi procesus. Kaip visada, žygiuose lydėjo puiki nuotaika.
Nepamirštami žygiai su geografe Nijole Balčiūniene. rudeninis Vėlinių žygis prie 
Barsukynės piliakalnio ir pavasario lygiadienio žygis ant Pūčkorių piliakalnio su 
teatralizuota programa visiems labai patiko.
Su Vilniaus apylinkėmis susipažinome žygiuose, kuriuos organizavo prodekanas 
Rimantas Subačius ir tarybos narys Marijonas Trapnauskas
Grupėse buvo organizuotos ekskursijos po Vilnių ir  jo apylinkes. Išsamiau 
susipažinta su urbanistikos ir architektūros paminklais. 
Planuota konferencija „Neišsenkantys Vilniaus krašto pažinimo klodai“, skirta 
Vilniaus kraštui, vyks 2022 rudenį.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas Kaunui - Europos kultūros sostinei.



Įspūdingos ir nepamirštamos dvi kelionės į magišką prieškalėdinį Kauną ir 
Raudondvarį, kuriame susižavėję klausėmės gidės Linos (prisistačiusios ponia  
Rozalija) teatralizuoto pasakojimo apie grafų Tiškevičių gyvenimą. Kauno 
valstybiniame muzikiniame teatre stebino puikus dainavimas ir vaidyba, įprasminta 
valdovų ir valdžios dramoje „Makbetas“. Abejingų nepaliko nemirtingoji komedija 
Nacionaliniame Kauno dramos teatre „Aš – Moljeras“.
Kelionės „Laimės diena Kaune“ metu aplankėme Salomėjos Nėries muziejų 
Palemone ir Maironio lietuvių literatūros muziejų. Susitikome su Kauno TAU 
senjorais. Visos kelionės metu skambėjo eilės...
Kelionė „Romantiška viešnagė Obelynėje“ buvo skirta gamtininko, akademiko Tado 
Ivanausko atminimui. Ta pati gidė Lina, tik šį kartą „Kauno ponia Adelė“, vedžiojo po 
namą muziejų ir pasakojo. Pats direktorius supažindino su sode augančiomis 
obelimis ir medžiais, kuriuos T. Ivanauskas atsivežė iš įvairių pasaulio vietų.
Dar viena teatralizuota ekskursija „Atgal į praeitį“ su mums gerai pažįstama gide Lina
(ir šį kartą Kauno ponia Adele). Iš Kauno senosios prieplaukos plaukėme į 
Kačerginę. Sužinojome negirdėtas  istorijas apie ten gyvenusius, kūrusius ir 
poilsiavusius garbius literatus, architektus ir kitus meno žmones, kurie įkvėpimo 
ieškodavo Kačerginėje.

Šiais mokslo metais buvo organizuotos 8 aktyvaus poilsio stovyklos  
Druskininkuose, Birštone ir Šventojoje. Dalyvavo 290 klausytojų. Tai liudijimas, kad 
jaunystė greitai pralekia, o sveikata lieka visam gyvenimui. Kiekviena diena 
stovykloje pilna naujų įspūdžių ir patirčių... Mokėmės istorijos, gamtos pažinimo ir 
sveikos gyvensenos. Dalyvavome unikaliose sveikatingumo programose, kuriose 
susipažinome su geriausiomis gydomosiomis tradicijomis ir mėgavomės ypatingomis
procedūromis.

Turizmo fakulteto klausytojai sveikatą stiprino ir Fizinio aktyvumo grupėse, 
kurioms vadovavo fakulteto klausytojos ir instruktorės Natalija Kaselienė  ir Ramutė 
Bernotienė. Užsiėmimai vyko reguliariai du kartus per savaitę, juose dalyvavo iki 100
klausytojų. 

 Pasikalbėjimų angliškai grupei “Chatline group” vadovavo fakulteto klausytojai 
Rimvydas Pranaitis ir Elzbieta Kavalnienė. Užsiėmimai vykdavo  antradieniais.  
Dalyvavo per 20 klausytojų.

Savanorystė
Rudens ir pavasario savanorystės talkos VU Botanikos soduose Kairėnuose ir 
„Vingis“ bei  Europos parke vyko iš anksto suderintomis  dienomis. Dalyvavo per 200
klausytojų. 
MČTAU Turizmo fakultetą sieja ilgametė nuoširdi draugystė su Aukštadvario 
senjorais ir Trakų TAU. Turizmo fakulteto tarybos narės aukštadvarietės Vilės 
Lauruševičienės iniciatyva balandžio 12-14 dienomis Aukštadvario Šv. Domininko 
namų socialinės globos paslaugas gaunantiems gyventojams tarybos narė Elena 
Dobrovolskienė organizavo keturis edukacinius užsiėmimus. Tai buvo ypatingos 
dienos...
Abipusė simpatija, nuoširdus bendravimas, geranoriškumas mums buvo labai 
netikėta patirtis, sukėlusi gerumo audrą mūsų širdyse.

Paskaitos



Pirmą pusmetį vyko trys edukacinės paskaitos nuotoliniu būdu, kurias organizavo 
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio  rezervato direkcijos edukacinių programų  
edukatorės Angelė Čepėnaitė ir Nerilė Urbonaitė.
Klausytoja Audronė Kivarienė (ji dažna mūsų kelionių gidė) pristatė fakulteto 
klausytojams kelionę po Saksonijos ir Čekijos Šveicariją.
Didžiulį susidomėjimą  paliko paskaita „Bermudų trikampio mitai ir tikrovė“. A7 
auditorijoje tilpo tik pusė norinčių išgirsti fakulteto klausytojos Jūratės Mikalajūnienės 
įdomaus pasakojimo, kaip ji, meteorologė, prieš 40 metų dalyvavo keliose jūrų 
ekspedicijose Bermudų trikampyje. Iš pasakojimo apie linksmus ir pavojingus 
nuotykius ekspedicijose supratome, koks atsakingas ir rizikingas tai buvo darbas.
Paskaitą apie kelionę į Dubajų pravedė šios kelionės dalyvės, praturtindamos ir 
papildydamos patirtus įspūdžius nuotraukomis. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė 
pasakojimas apie Dubajuje vykusį Lietuvos ir kitų valstybių prisistatymą pasaulinėje  
EXPO parodoje.
Paskaitoje „Kalnų grožio beieškant“ apie savo gyvenimo keliones pasakojo  
alpinistas, puikus lektorius ir Turizmo fakulteto klausytojas Vilius Šaduikis. Filmukai, 
nuotraukos, įdomus pasakojimas apie žygius, vykusius ekstremalioje kalnų aplinkoje 
paliko nepamirštamą įspūdį.
To paties Viliaus Šaduikio  paskaita - ekskursija „Šis tas apie energetiką“ vyko 
Energetikos muziejuje. Šešių enciklopedijų „Lietuvos energetika“ sudarytojas ir 
Energetikos muziejaus įkūrėjas papasakojo apie Vilniuje prieš 120 metų įkurtą 
anglimi kūrenamą Vilniaus centrinę elektrinę, kurios direktoriumi buvo energetikų 
dinastijos pradininkas Viktoras Novodničanskis. Daug sužinojome ir pamatėme 
susipažindami su muziejaus ekspozicijomis.

Įsimintiniausi šių mokslo metų Turizmo fakulteto renginiai
Rugsėjo 12 d. vyko padėkos kelionė į Šiluvą – „Už laimingą gyvenimą 
šeimoje“. Susipažinome su Tytuvėnų regioninio parko įdomiausiomis vietomis. 
Aplankėme vieną didingiausių baroko paminklų šiaurės rytų Europoje - buvusį 
Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansamblį. 
Ypatingą dvasinės bendrystės ryšį jautėme, kai, lydimi dominikono brolio kun. 
Bernardo, ėjome piligrimų keliu iš Tytuvėnų į Šiluvą (8 km). Dalyvavome Šv. Mišiose 
už sveikas ir tvirtas šeimas. 
Klausydami brolio kun. Bernardo nuoširdaus žodžio, daug sužinojome ir supratome, 
kad yra kelias, kuris mums gali padėti surasti dvasinę ramybę.
Rugsėjo 28 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko Turizmo fakulteto šventė 
„Jaunatviška branda – gyvenimo receptai“. Pagerbėme tuos klausytojus, kurie 
sulaukė 80 ir daugiau metų. Šią įspūdingą šventę primins rektoratui padovanotas 
albumas su dalyvių nuotraukomis ir prasmingais gyvenimo receptais. Garbiems 
mūsų senjorams buvo įteikti dokumentai, liudijantys albume padarytą įrašą. 
Spalio 15 d. Europos parke vyko  nepamirštama „Krikštynų“ šventė. Jau tradicija 
tapo linksmai ir išradingai priimti į savo gretas naujai įstojusius klausytojus. 
Lapkričio 16–18 dienomis vyko paroda „Karantinas – buvome namie“. Mums 
patiems buvo netikėta, kad fakulteto klausytojai karantino dienų ir mėnesių neleido 
veltui. Jų sukurti darbai netilpo vienoje auditorijoje. Paroda visiems patiko. Dalis 
eksponatų kaip labdara iškeliavo į Tarptautinę Kalėdų mugę Rotušės aikštėje.
Nuo gruodžio 15 d. vyko paroda Seime – „Jauki Šv. Kalėdų šviesa“. Čia buvo 
eksponuojami TF tarybos narės Elenos Dobrovolskienės per karantiną sukurti 
karpiniai, floristiniai ir monotipijos darbai.



Sausio 7 ir 16 d. buvo organizuotos kelionės per Panevėžį į Pakruojo „Šviesų 
festivalį“. Bendravome su Panevėžio TAU dainorėliais, parodos eksponatų 
autoriais, Panevėžio švietimo centro atstovais. Bendruomenių rūmų darbuotojas 
pasakojo apie prabangias puošybos detales ir pačius  rūmus, kuriuos pastatė 
„Ekrano“ gamykla. Susidomėję  klausėmės Panevėžio TAU rektorės dr. Zitos 
Kazlauskienės pasakojimo apie industrinį Panevėžį, apie „Ekrano“ gamykloje 
kuriamas milžiniškas fotografines freskas. Išgirdome, kad Panevėžio TAU senjorai 
mokosi tautodailės, muzikos ir šokio, poezijos, istorijos, daug keliauja, dažnai 
svečiuojasi Vilniuje ir myli savo miestą tokį, koks jis yra. Pakruojyje aplankėme 
Sinagogą, Siauruko geležinkelio buvusią stotį, pasivaikščiojome po miestą. Sutemus 
grožėjomės šviečiančiomis skulptūrinėmis kompozicijomis.
Sausio 29 d. vyko vakarinis teatralizuotas žygis „Šviečiančios Vilniaus 
legendos“. Tarp Karoliniškių ir Lazdynų  kraštovaizdžio architekto Romualdo Jurgilio
suprojektuotame Pasakų parke prie meninių instaliacijų vyko minispektakliai ir 
literatūrinės improvizacijos. 
Dovana visiems dalyviams buvo meduolių medžio skanėstai. Paprasti dalykai, 
paliekantys neišdildomą prisiminimą... 
Vasario 18 d. Turizmo fakulteto klausytojai vyko į šviesos instaliacijų festivalį 
Rumšiškėse. Pakeliui aplankėme Vievio Dievo Motinos Ėmimo į Dangų cerkvę. 
Popas Vladimiras papasakojo ne tik cerkvės, bet Vievio miesto istoriją nuo Gedimino
laikų... Lietuvos geologinės tarnybos Žemės gelmių informaciniame centre ir 
geologijos muziejuje mus pasitiko pats centro vadovas geologas Vytautas Puronas. 
Sužinojome, kad kerno saugykloje, lyg kokioje milžiniško dydžio bibliotekoje, 
saugomi gręžinių pavyzdžiai padeda geologams studijuoti mūsų planetos Žemės 
gelmes. Kerno fonduose yra saugomi uolienų rinkiniai iš Lietuvoje išgręžtų daugiau 
kaip tūkstančio gręžinių. Geologijos muziejaus kolekcijoje grožėjomės žymių 
Lietuvos geologų padovanotais mineralais iš viso pasaulio.
Lietuvos liaudies buities muziejuje pabuvojome lyg kokioje pasakoje... Praturtėjome 
žiniomis ir naujais įspūdžiais.
Gegužės 18 d.  Kelionė į Aukštadvarį, skirta vienam žymiausių Vilniaus krašto 
XIX a. žmonių – Adomui Mickevičiui.  Literatūrinė improvizacija prie senojo Adomo
Mickevičiaus ąžuolo. Aplankėme geologinį gamtos paminklą - Velnio duobę, Pilaitės 
piliakalnį - Lietuvos respublikos kultūrinį paminklą, Kristaus atsimainymo bažnyčią ir  
Šv. Dominyko vienuolyną. Susitikimas su Aukštadvario senjorais, kurie pristatė 
vietinį paveldą – ypatingo recepto kokorus ir šimtalapį. Grįždami aplankėme Angelų 
kalvą, kurioje yra pastatytas MČTAU Taurumo Angelas.

Tęsėme kelionių po Lietuvą ciklą
„Mūsų vaikystės ir jaunystės  takais – tada ir dabar“
Gegužės 21 d. kelionę po Širvintų kraštą inicijavo Audronė Užpalytė, „Bitučių“ 
grupės klausytoja. Aplankėme Bagaslaviškį, kur prabėgo Audronės vaikystė. 
Bronislavo Liubomiro Vošterio augalininkystės ūkyje vyko  šventinė edukacija su 
linksma koncertine programa, kurią paruošė Bagaslaviškio kultūros centro muzikinis 
ansamblis. Grįždami aplankėme Čiobiškį, Musninkus ir Kernavę.  
 Birželio 8 d. kelionę „Mano vaikystės miestas – Širvintos“ organizavo širvintiškė 
kuratorė Milda Stanevičienė (grupė „Fortūna“).
Niekas geriau neapibūdins šios kelionės, kaip išsakyti šie žodžiai „Facebook“ grupės
„MČTAU Turizmas“: „Mąstau: ar kelionės į dar nepažintas vietas negalėtume 
pavadinti kelione ir į save? Tai, ką patyrėme susikibę už rankų bendroje maldoje su 
Širvintų bažnyčios klebonu Leonu, mere Živile Pinskuviene, nuoširdžiai sutikti 



Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų, yra neįkainojami išgyvenimai. Patirtas 
bendravimo džiaugsmas su žirgais ir jų mylima rūpintojėle Gedvile taip pat 
jaudinantis. Nuostabios Širvintos, būkite visada lydimos „Fortūnos!“ – rašė  kuratorė 
Milda. Susitikime Širvintų merė Živilė Pinskuvienė linkėjo: „Aktyvūs, entuziastingi 
senjorai – visos visuomenės pagrindas. Šiandien buvo džiugu sutikti ir Širvintose 
pasveikinti gausų būrį svečių – Vilniaus MČTAU Turizmo fakulteto senjorus... Linkiu 
ateityje ką nors nuveikti kartu.“

Birželio 22 dieną vyko teatralizuota ekskursija „Atgal į praeitį“su mums gerai 
pažįstama gide Lina (ponia Rozalija). Iš Kauno senosios prieplaukos plaukėme į 
Kačerginę. Sužinojome istorijas apie ten gyvenusius, kūrusius ir poilsiavusius 
garbius literatus, architektus ir kitus meno žmones, kurie įkvėpimo ieškodavo 
Kačerginėje.
Kelionės dalyvė Nijolė Tomkevičienė (grupė „Nepasėdos“), pasidalijo įspūdžiais: “Tai
buvo įsimintiniausia birželio diena. Išaušo saulėtas rytas, susirinko į būrį puikūs 
žmonės. Į laikiną sostinę atvykom traukiniu ir buvome nuplukdyti į tarpukario kurortą 
Kačerginę, kur gidės p. Adelės dėka susitikom su Biliūnu, Zikaru, Janoniu, 
Mykolaičiu - Putinu, Landsbergiu - Žemkalniu ir kitais mums pažįstamais žymiais 
žmonėmis. Juk tai stebuklas ar ne? Ir dar taip gražiai ant Nemuno ramios tėkmės 
atšvęstas kuratorės Danguolės jubiliejus. Žolynų vainikas ant jos galvelės buvo taip 
gražu ir nepakartojama. Ačiū organizatorėms ir pagalbininkėms. Valio!“

Įvykdytos kelionės į tolimesnius kraštus su agentūra „Kelionių laikas“
Kovo mėn. vyko  kelionė į Jungtinių Arabų Emiratus. Ilsėjomės prie Arabų jūros, 
keliavome po šalį ir aplankėme Pasaulinę EXPO 2022 parodą.
Balandžio mėn. Kelionė į Maltą. Poilsis prie Viduržemio jūros, ekskursinė programa 
ir susitikimas su Maltos TAU senjorais.
Gegužės ir birželio mėnesį vyko trys savaitgalio kelionės į Romą.
Birželio mėnesį keliavome po Punsko ir Augustavo kraštą.
Liepos mėnesį vyko dvi kelionės: į Saksonijos - Čekijos Šveicariją ir į Hanzos 
sąjungos miestus Šiaurės Lenkijoje.
Rugpjūčio mėnesį  į Islandiją vyks dvi grupės. Susitiksime su Reykjaviko TAU 
senjorais.  
      
Tęsiamas bendradarbiavimas su Gardino, Maltos, Islandijos TAU senjorais. 
Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu dalyvavome  renginiuose, konferencijose, 
kelionėse kartu su Lietuvos Universtetų moterų asiciacija (LUMA) ir Europos 
pagyvenusių žmonių federacija (EURAG).

Šiais mokslo metais MČTAU padėkos raštais buvo apdovanoti:
2021.11.18 d. Už Turizmo fakulteto klausytojų darbų, sukurtų pandemijos laikotarpiu,
parodos  „Karantinas – buvome namie“  organizavimą: 
Elena Dobrovolskienė , Turizmo fakulteto tarybos narė ir Danutė Ona Mateikienė, 
Turizmo fakulteto tarybos narė, „Nepasėdų“ grupės kuratorė. 

2022 m. birželio  26 dieną vykusios MČTAU mokslo metų uždarymo šventės metu 
MČTAU padėkos raštai buvo įteikti Turizmo fakulteto tarybos nariams, kurie 
nuo 2015 metų aktyviai dalyvavo fakulteto veikloje:



Elenai Dobrovolskienei, Turizmo fakulteto tarybos narei. Už nuoširdų ir prasmingą 
Turizmo  fakulteto kultūrinių renginių, edukacinių programų ir parodų organizavimą, 
įprasminantį MČTAU įvaizdį; 
Danutei Onai Mateikienei, Turizmo fakulteto tarybos narei, „Nepasėdų“ grupės 
kuratorei. Už rūpestingą vadovavimą ir gražų indėlį telkiant  grupę prasmingai veiklai.
Rimvydui Pranaičiui, Turizmo fakulteto tarybos nariui už nuoširdų dalyvavimą 
fakulteto veikloje ir profesionalų vadovavimą pasikalbėjimų angliškai klubui "Chatline 
group";
Angelei Pečeliūnaitei, „Šalavijų“ grupės klausytojai. Už aktyvų dalyvavimą MČTAU 
veikloje, už iniciatyvumą ir nuoširdų darbą organizuojant Šalavijų gėlyno sodinimą 
bei priežiūrą.

Nuoširdžiai dėkoju prodekanams Linai Dilbienei, Albinai Varanauskienei ir Rimantui
Subačiui, kuratoriams Danguolei Bertašiūtei (grupė „Bitutės“), Mildai Stanevičienei, 
(grupė „Fortūna“), Danutei Onai Mateikienei (grupė „Nepasėdos“),  Virginijai 
Keršulytei (grupė „Šalavijai“), Elvyrai Giliasevičienei (grupė „Vėtrungė“) už didelį 
indėlį organizuojant ir vykdant veiklą fakulteto grupėse.
Didžiausia Turizmo fakulteto veiklos sėkmė yra puikiai dirbantis aktyvas, gebantis 
suprasti ir realizuoti fakulteto planus bei klausytojų lūkesčius.
Dėkoju Turizmo fakulteto aktyvo nariams: Elenai Dobrovolskienei, Rimvydui 
Pranaičiui, Vidai Katkauskienei, Viliui Šaduikiui, Reginai Gucalo, Gražinai 
Jackūnienei, Marijai Kupčiūnaitei, Vilei Lauruševičienei, Vidai Vaišvilienei, Aldonai 
Ambrukaitienei, Janinai Balsienei, Palmirai Ačienei, Audronei Kivarienei, Elzbietai 
Kavalnienei, Angelei Pečeliūnaitei, Marijonui Trapnauskui, Aldonai Pranarauskienei, 
Petrui Cicėnui, Natalijai Kaselienei, Ramutei Bernotienei, Vytautui Petrokui ir 
visiems, kurie  geranoriškai ir išradingai prisidėjo prie fakulteto renginių 
organizavimo.

Ataskaitą apie Turizmo fakulteto ir grupių veiklą rasite MČTAU svetainėje  
http://www.mctau.lt/fakultetai/turizmo- fakultetas  
Dar išsamiau su Turizmo fakulteto veikla kviečiame  susipažinti  Facebook’e  
MČTAU TURIZMAS. 
https://www.facebook.com/groups/2931738443518277 

Teodora Dilkienė, Turizmo fakulteto dekanė

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

