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KTU VETERANŲ KLUBO VALDYBOS ATASKAITA UŽ 2006-2007 METUS 

Pratarmė 

Kauno technologijos universiteto klubas EMERITUS buvo įkurtas 2002 12 10. Šiuo metu 

klubas švenčia savo veiklos penktąsias metines. Per pastaruosius penkis metus susiformavo klubo 

struktūra ir ryškėja veiklos kryptys. Jau galime pasidžiaugti ir kai kuriais nuveiktais darbais. Šioje 

ataskaitoje apžvelgiama kai kurie darbai už visą penkerių metų laikotarpį. 

Tikslas – vienyti klubo narius bendrai veiklai gerinti Universiteto įvaizdį visuomenėje, 

puoselėti Universiteto muziejų, skatinti kurti Universiteto padalinių virtualiąsias svetaines ir pagal 

galimybes dalyvauti įvairiapusėje Universiteto veikloje. Tačiau vienas iš svarbiausių tikslų skatinti 

mūsų tarpusavio bendravimą, išsaugoti baigusių darbinę veiklą darbuotojų ryšius su universitetu ir 

gyventi šviesių dienų prisiminimais, patirtais darbo ir poilsio metais. Juk čia praleista mūsų jaunystė, 

atiduota gražiausia ir kūrybingiausia gyvenimo dalis studentams, mokslui, Lietuvos ūkio ir kultūros 

vystymui. 

Klubas reiškia nuoširdžią padėką KTU rektoratui, fakultetų dekanams, katedrų vedėjams ir 

padalinių vadovams už visokeriopą paramą klubo veiklai. Savo ruožtu, klubo nariai yra tam tikras 

rezervas, jaučiantis pareigą aktyviai prisidėti prie universiteto misijos.  

 

Klubo sudėtis ir veikla 

 

Oficialiai įsiregistravusių narių skaičius kiekvienais metais didėja. Mūsų klubo durys visiems 

atviros. Potencialių kandidatų dar yra apie 150.  

 

Veteranų klubo EMERITUS narių skaičius iki 2007- 12- 18 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

156 188 209 242 257 

 

Veteranų skaičius padaliniuose 

Eil. 

Nr 

Padalinio pavadinimas Narių 

skaičius 

1. Administracijos padalinys 26 

2. Bibliotekos grupė 3 

3. Cheminės technologijos fak. 24 

4. Dizaino ir technologijų fak. 18 

5. Ekonomikos ir vadybos fak. 16 

6. Elektrotechnikos ir valdymo inžinerijos 

fak. 

26 

7. Fundamentaliųjų mokslų fak. 23 

8. Humanitarinių mokslų fak. 10 

9. Informatikos fak. 9 

10.  Kūno kultūros katedros grupė 16 

11.  Mechanikos fak. 47 

12.  Socialinių mokslų fak. 6 

13.  Statybos ir architektūros fak. 24 

14.  Telekomunikacijų ir elektronikos fak. 7 

    15. Panevėžio fak. 2 

                  Viso 257 
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Istorinio palikimo saugojimas 

 

Leidiniai apie katedrų ir padalinių kūrimąsi ir veiklą 

 

EMERITUS klubo narių iniciatyva kartu su universiteto darbuotojais per penkis metus išleido 

leidinių apie universitete dirbusius pedagogus ir mokslininkus. Šioje srityje ypač daug nuveikė 

Elektrotechnikos ir valdymo inžinerijos bei Ekonomikos ir vadybos fakultetų veteranai. Nemažai 

leidinių yra rengiami. 

Istorinių ir atmintinų datų kalendorius 

 

Prof. J. Slavėno vadovaujama grupė sudarinėja KTU istorinių ir atmintinų datų kalendorių, 

kuriame pažymimos reikšmingos universiteto ir padalinių kūrimosi datos, duomenys apie 

žymiausius universiteto mokslininkus ir pedagogus. Kalendoriuje atsispindės mūsų garbių bei 

nusipelniusių mokslininkų ir pedagogų biografiniai duomenys, jų darbai, sukaktys, jubiliejai, 

padalinių įkūrimo bei reorganizavimo datos, veiklos kryptys, pasiekimai, kiti ryškesni įvykiai, 

konferencijos, žymių asmenybių apsilankymai ir kt. Buvo garbingai paminėti pirmųjų KPI dekanų – 

Jono Matulionio, Stasio Sčesnulevičiaus, Nikolajaus Milenskio 100 metų gimimo sukaktys. 

 

Studijų analizės grupė 

 

Doc. A. A. Paknio vadovaujama veteranų grupė analizuoja studijų kokybę, vadovaujantis 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos reglamentais ir KTU rektoriaus potvarkiais. Nagrinėjo 

mokymo programų turinį, aprūpinimą studijų literatūra,  laboratorine įranga, modulių tarpusavio 

ryšiais ir specialistų rengimo specializavimą, atžvelgiant į Respublikos pramonės ir mokslo reikmes. 

Atlikus kai kurių fakultetų studijų programų analizę, suformuluota nuomonė buvo pateikta KTU 

rektoratui. 

Kultūriniai renginiai 

 

Kvalifikacijos kėlimo kursai 
 

Veteranų klubas organizavo užsienio kalbos ir kompiuterinio raštingumo nemokamus kursus. 

Doc. J. Čižinauskienė ir A. Paulauskienė veda anglų kalbos pasitobulinimo kursus, kuriuos lanko 20 

veteranų. Doc. A. Otas jau treti metai veda kompiuterinio raštingumo kursus veteranams 

pradedantiesiems ir norintiems pasitobulinti darbui su kompiuteriu. Mokėsi daugiau kaip 40 

veteranų. 

Ekskursijos 

 

Druskininkai, Klaipėda ir Žemaitijos kultūrinės ir istorinės vietovės, lietuvių ir prūsų žemės 

Karaliaučiaus (dabar Kaliningrado) srityje, Lietuvių kraštas Punsko srityje (Lenkijoje), Kuršių žemės 

Latvijoje ir kt.  

Buvo aplankyti muziejai – prezidentūros muziejus Kaune, Kauno farmacijos muziejus, 

Klaipėdos delfinariumas, Česnulio sodyba Druskininkuose, Gruto parkas ir kt. 

 

 

Metinės vakaronės 

 

Kiekvienais metais organizuojamos tradicinės vakaronės. Vakaronės, skirtos darbuotojams 

baigiantiems mokslinę pedagoginę darbinę veiklą ir Kalėdinės vakaronės, palydint senuosius metus.  

Vakaronėse koncertavo KTU choras „Absolventas“, Vyturio mokyklos moksleiviai, Veterinarijos 
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akademijos kolektyvas „Kupolė“, Kauno klinikinės ligoninės moterų choras „Kanklės“, KTU 

etnografinis ansamblis ir kt. 

 

Bendravimas su kitų aukštųjų mokyklų veteranais 

 

Palaikomi kontaktai su Veterinarijos akademijos veteranais. Klubų nariai lankosi vieni kitų 

renginiuose. Bendraujama su Šiaulių universiteto, Rygos technikos universiteto klubais. Mūsų klube 

lankėsi Norvegijos Hordalando apskrities Pagyvenusių žmonių tarybos nariai. Klubo moterys 

dalyvavo A. Adamkienės organizuotuose labdaros renginiuose, už pateiktus daiktus gauti padėkos 

raštai. 

Vyko susitikimai su sveiko maisto karaliene gyd. J. Vaitgėliene, kuri teikė konsultacijas apie 

sveiko maisto reikšmę pagyvenusių žmonių sveikatai, o prof. R. Šlapikas skaitė paskaitą apie širdies 

susirgimus ir su savo studentais teikė konsultacijas paskaitos dalyviams. Kai kuriems veteranams 

buvo paskirtas profilaktinis gydymas. Klubui priklauso Amerikos lietuvių mokslo darbuotojas prof. 

R. Kašuba. 

Dėl KTU muziejaus veiklos 

 

KTU veteranų klubo EMERITUS taryba, dalyvaujant KTU muziejaus tarybos pirmininkui           

doc. J. Sveikatai, 2007-10-11 d. svarstė KTU muziejaus esamą padėtį ir jo veiklos perspektyvas. 

Buvo prieita vieningos nuomonės, kuri čia ir pateikiama ir perduota rektoriui.  

 

Esama padėtis. KTU muziejaus pradžia laikytina – 1965 m. gegužės mėnesį, kai Rektorato 

nutarimu buvo atidarytas pirmojo Kauno politechnikos instituto Rektoriaus – Prof. K. Baršausko 

atminimo kambarys. Čia pastoviai buvo renkami ir saugojami vertingi istoriniai eksponatai, buvo 

rašomi vis nauji puslapiai instituto svečių knygoje. Ekspozicija peraugo į Universiteto muziejų, 

kuriuo nuoširdžiai rūpinosi visi KTU Senatai, Tradicijų komisija, Muziejaus taryba. Atnaujintoji 

muziejaus ekspozicija pradėjo veikti 1997 metų vasario 16 dieną, minint KTU pirmtako – Lietuvos 

Universiteto 75-metį. Muziejus užima KTU centrinių rūmų trečiame aukšte du kambarius. Jam 

vadovauja rektoriaus įsakymu 2003-10-20, Nr. A-459-1 patvirtinta Muziejaus taryba, o techninį 

darbą iki šiol atliko Laimutis Vištakis. 

 

Muziejaus tikslas – surinkti ir išsaugoti vertingą istorinę išliekamąją vertę turinčią medžiagą  

Universitetui ir Lietuvos kultūrai, kuri laikui bėgant gali negrįžtamai išnykti iš atminties ir fiziškai. Tokiom 

galima priskirti: žmonių darbai; mokymo ir mokslo originali įranga ir jos aprašymai; išradyba; mokymo 

planai, programos, metodikos; padalinių struktūros kitimai; absolventų skaičiai ir jų darbai; studentų 

organizacijų veikla; duomenys apie socialinius bendruomenės santykius, ryšius su kitomis mokslo ir valstybės 

įstaigomis, foto ir kino laboratorijoje esama medžiaga ir t.t. ir t.t. Istorinių vertybių išsaugojimas Lietuvos 

kultūrai kiekvieną dieną darosi vis aktualesnis. 

Sudaryti sąlygas studentams ir visuomenei susipažinti su garbinga Universiteto istorija ir jo svariu įnašu  

į Lietuvos ūkį, mokslą ir kultūrą. Muziejus turi tapti Universiteto vizitine kortele. 

KTU muziejaus veikla ir perspektyvos klubo valdybos posėdžiuose buvo svarstomos kiekvienais metais. 

Jungtinis valdybos ir muziejaus tarybos jungtinis posėdis, kuriame dalyvavo rektorius prof. R. Bansevičius ir 

prorektorius prof. V. Ostaševičius, įvyko 2007-03-01. Jame buvo prieita nuomonės, kad muziejus reikalingas 

atnaujinimo ir modernizavimo. 

Šiais metais pasikeitus rektorato sudėčiai,  spalio mėn. Valdybos posėdyje buvo nutarta dėl muziejaus 

veiklos vėl kreiptis į naująjį rektoratą dėl muziejaus veiklos. Buvo parengtas ir perduotas atitinkamas raštas 

rektoriui dėl muziejaus veiklos perspektyvų. 

 

Muziejaus perspektyva 

 

1. Muziejus turi veikti prestižinėse patalpose. Jose turi būti daiktiniai eksponatai ir įranga demonstruoti 

virtualiąją muziejaus versiją bei reikiami tam baldai. Mūsų nuomone, patalpos gali būti centriniuose rūmuose 
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arba istoriniuose universiteto pirmuosiuose rūmuose. Ekspozicijos projektą parengti turėtų interjero 

profesionali tarnyba. Eksponatus turėtų teikti fakultetai ir kiti savarankiškieji padaliniai bei EMERITUS 

klubas.  

2. Muziejui turi vadovauti rektoriaus paskirtoji Muziejaus taryba, o techniniam darbui atlikti paskirti 

etatinį muziejininką profesionalą, kuris kartu su taryba rūpintųsi eksponatų atrinkimu, kaupimu, tvarkymu, 

eksponavimu ir muziejaus plėtra. 

3. KTU muziejaus virtualiosios versijos sukūrimo organizavimą pavesti .kuriam nors administracijos 

padaliniui, prie sukūrimo prisideda EMERITUS klubo nariai. 

4. Istorinę vertę turinčiai medžiagai greičiausiai ir dideliu kiekiu sukaupti tikslinga skelbti konkursą 

tema: „Mūsų fakultetas /centras/laboratorija/ laiko tėkmėje“ 

Tam sudaromi specialūs konkurso nuostatai ir konkursinė komisija. 

 

5. Už kiekvieno padalinio medžiagos, turinčios išliekamąją vertę Lietuvos kultūrai, rinkimą ir 

išsaugojimą arba perdavimą KTU muziejui atsakingi jų vadovai. 

 

6. KTU muziejaus atnaujinimo vizijai ir sąmatai sudaryti paskirti darbo grupę, į kurios sudėtį galėtų būti 

įtraukti šie asmenys:  

Rektorato atstovas (pirmininkas); 

Nariai:  

doc. J. Sveikata – KTU muziejaus tarybos pirmininkas; 

prof. J. Slavėnas – klubo EMERITUS valdybos narys; 

prof. B. Martinkus – klubo EMERITUS valdybos narys; 

doc. R. Mukulys – klubo EMERITUS valdybos narys; 

doc. A. Kajalavičius – klubo EMERITUS narys; 

A. Markūnas - KTU muziejaus tarybos narys (Vytauto Didžiojo karo muziejaus skyriaus vedėjas) ir kt. 

 

Tokio konkurso būdu sparčiausiai galima būtų surinkti ir saugoti daug vertingos istorinės medžiagos, 

kuri dar nepražuvo, bet pavojus jai pražūti yra kiekvieną dieną. 
 

 

Siūlymas dėl geriausiai parengtos padalinio istorijos paengimo. 

 Konkurso nuostatai 

 

Tikslas – surinkti ir išsaugoti vertingą istorinę išliekamąją vertę turinčią medžiagą ir vertybes 

Universitetui ir Lietuvos kultūrai, kurios laikui bėgant nyksta iš atminties ir fiziškai: žmonės ir jų darbai; 

mokymo ir mokslo originali įranga ir jos aprašymai; išradyba; mokymo planai, programos metodikos; 

padalinių struktūros kitimai; absolventai; studentų organizacijų veikla; socialiniai bendruomenės santykiai, 

ryšiai su kitomis mokslo ir valstybės įstaigomis, foto ir kino laboratorijoje esama medžiaga ir t.t. ir t.t.  

 

Dalyviai – dalyvavimas konkurse yra kiekvieno padalinio garbės reikalas. Turėtų dalyvauti visi 

fakultetai, katedros ir savarankiški padaliniai. Už dalyvavimą atsakingi: dekanai, katedrų vedėjai, 

savarankiškų laboratorijų vedėjai, direktoriai ir kitų padalinių vadovai.  

Veteranų Klubas aktyviai prisideda metodiškai ir padeda rinkti ir aprašyti medžiagą. 

KTU muziejaus Taryba parengia metodinę rekomendaciją apie renkamos medžiagos turinį ir 

pateikimo formą iki 2007-12-01. 

  

Pateikimo forma – konkursui medžiaga pateikiama KTU muziejui popieriuje ir virtualiame 

pavidale. Foto laboratorija (arba kitas padalinys) sudaro sąlygas, kad medžiagos rinkėjai turėtų 

galimybę skenuoti fotografijas ir kitus dokumentus.  

 

Laikas – konkurso pirmojo etapo trukmė vieneri metai – iki 2008-12-01. Medžiagos rinkimas ir 

apdorojimas turėtų tęstis nuolatos pagal patirtimi patikrintą sistemą. 
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Premijavimas – Rektoriaus ir padalinių vadovų premijos skiriamos už pateiktos medžiagos 

turinį ir atskirai už pateikimo formą. Tinkamai paruoštą padalinių medžiagą išleisi atskirais 

leidiniais. Premijoms suma gali būti iki 100 000 Lt laimėjusių padalinių patalpų remontui arba 

įrangos įsigijimui. 

  

Išsamią KTU muziejaus viziją parengė Filosofijos ir kultūralogijos katedros darbuotojai Saulius 

Keturakis ir Mindaugas Bertašius. Jie įvardijo ir aprašė tris pagrindines muziejaus veiklos funkcijas: 

mokslinę, reprezentacinę ir reklamos. Ši koncepcija sutampa su EMERITUS klubo valdybos 

nuomone, todėl klubas ją visapusiškai palaiko. 

 

Kaunas, 2007-12-20   doc. J. Deltuva 

KTU klubo EMERITUS prezidentas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


