
KTU veteranų klubo valdybos ataskaita už laikotarpį nuo 2013  iki 2016 metų 

Pratarmė 

Kauno technologijos universiteto veteranų klubas EMERITUS buvo įkurtas 2002 12 10, taigi 

klubo veikla jau tęsiasi keturioliktus metus. KTU rektoratas teigiamai įvertino veteranų klubo 

EMERITUS veiklą ir teikia visokeriopą paramą. 

Šioje ataskaitoje apibūdinama pastarųjų trejų metų laikotarpio klubo veikla. 

Klubo tikslas – sudaryti palankias sąlygas klubo nariams palaikyti artimesnius ryšius su 

universiteto bendruomene, padėti suvokti universiteto raidos ypatumus ir uždavinius tampant 

šiuolaikiniu universitetu ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. Klubas yra tapęs patogia vieta 

savo kartos bendravimui, prisiminimams apie savo studijų, darbinės veiklos metus, diskusijoms 

apie  visuomeninio gyvenimo reiškinius, kultūros vaidmenį,  technologijų plėtrą bei šalies ūkio 

vystymosi tendencijas. 

Klubo bendruomenė nuoširdžiai dėkoja KTU rektoratui, fakultetų dekanams, katedrų vedėjams 

ir padalinių vadovams už reikšmingą paramą klubo veiklai. Savo ruožtu, klubo nariai jaučia pareigą,  

savo galimybių ribose, prisidėti prie universiteto misijos realizavimo. 

 

Klubo sudėtis ir veikla 

 

Klubo narių skaičiaus kaita pamečiui pateikta 1- je lentelėje 

 

                                                                                                1 lentelė 

2013 2014 2015 2016 

445 509 557 581 

 

 

Veteranų skaičius padaliniuose 2016-06-01 dienai 

 

Klubo narių skaičiaus pasiskirstymas padaliniuose pagal senąją universiteto struktūrą (iki 2014) 

pateiktas 2-je lentelėje. 

                                                                                                                         2 lentelė 

Eilės 

numeris 

Padalinio pavadinimas Narių skaičius 

1 Administracijos padalinys 68 

2 Bibliotekos grupė 13 

3 Cheminės technologijos fakultetas 40 

4 Dizaino ir technologijų fakultetas 41 

5 Ekonomikos ir vadybos fakultetas 35 

6 Elektrotechnikos ir valdymo inžinerijos fakultetas 56 

7 Fundamentaliųjų mokslų fakultetas 44 



8 Humanitarinių mokslų fakultetas 19 

9 Informatikos fakultetas 58 

10 Kūno kultūros katedros grupė 18 

11 Mechanikos ir mechatronikos fakultetas 86 

12 Socialinių mokslų fakultetas 14 

13 Statybos ir architektūros fakultetas 45 

14 Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas 26 

15 Panevėžio fakultetas 18 

 

       Klubo narių skaičiaus pasiskirstymas padaliniuose pagal naująją universiteto struktūrą (nuo 

2014) pateiktas 3-je lentelėje. 

 

Eilės numeris Padalinio pavadinimas Narių skaičius 

1 Administracijos padalinys* 68 

2 Bibliotekos grupė* 13 

3 Sporto centro grupė 18 

4 Cheminės technologijos fakultetas* 40 

5 Ekonomikos ir verslo fakultetas 44 

6 Elektros ir elektronikos fakultetas 82 

7 Informatikos fakultetas* 58 

8 Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas 44 

9 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas 127 

10 Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas 24 

11 Statybos ir architektūros fakultetas* 45 

12 Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas* 18 

                                     ( * - žymi nepasikeitusį klubo padalinį) 

 

Istorinės atminties išsaugojimo grupės veikla 

Grupės sudaromas istorinių ir atmintinų datų kalendorius yra patalpintas klubo internetinėje 

svetainėje. Kalendorių prižiūri Istorinės atminties išsaugojimo grupė, pastaruoju metu vadovaujama 

prof. Alfonso Grigonio. Ši grupė papildo bei patikslina anksčiau sudarytą kalendorių, kuriame 

pažymimos reikšmingos universiteto ir padalinių kūrimosi datos, duomenys apie žymiausius 

universiteto mokslininkus ir pedagogus. Kalendoriuje atsispindi 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, etc. 

Visi klubo nariai kviečiami rašyti savo prisiminimus apie įdomesnius įvykius bei išskirtines 

asmenybes. 

2015 metų pabaigoje parengtas ir atspausdintas klubo 2016 metų mėnesinis kalendorius, 

iliustruotas klubo gyvenimo nuotraukomis ir su pažymėtomis, kiekvieno mėnesio svarbiausiomis 

atmintinomis datomis. Dėl lėšų stokos teko apsiriboti nedideliu kalendoriaus tiražu (30 egz.). 

 



Pažintiniai renginiai 

 

Klubo narių akiračio plėtimui bei  gilinimuisi pažįstamose srityse pasitarnauja diskusijos, 

paskaitos, specialių objektų lankymas. 

Diskusijų klubo renginiuose dalyvavo ne tik klubo nariai, bet ir svečiai – buvusieji rektoriai 

R.Bansevičius, V.Domarkas, K.Kriščiūnas, profesoriai P.Jucevičienė, KTU Alumnų asociacijos 

koordinatorius J.Staugaitis, KTU muziejaus vadovė A.Veilentienė. 

Klubo nariams buvo skaitytos paskaitos „Valdovų rūmai virtualiame muziejuje“, „Turto vertės 

nustatymo ypatumai“, „Lietuviškosios gyvensenos paieškos LDK žemėse“, „Euras Lietuvoje: 

iššūkiai ir pasirengimas“, „Identiškumas architektūroje: kaimas, miestas, paveldas“, „Lietuvos 

heraldikos ištakos nuo Vytauto Didžiojo laikų“ ir kitos. 

Panašaus pobūdžio renginiai pravedami ir klubo padaliniuose. 

 

Kultūriniai renginiai 

 

Išvykose spektaklių, muziejų, parkų lankymus organizuoja Kultūrinių renginių organizavimo 

grupė. Savo veikloje didelį dėmesį kultūros klausimams skiria Sveikos gyvensenos ir socialinės 

pagalbos bei Saviraiškos grupės. 

Saviraiškos grupės narės noriai dalyvauja paruošdamos savo meninės kūrybos parodėles klubo 

vakaronių metu. 

Tarp klubo narių yra ir poetų. 2015 metais klubas išleido savo poetų „Poezijos almanaką. 

2015“ (Leidykla “Technologija“, 202 psl. Tiražas 200 egz.). 

 

 Pažintinės kelionės 

 

1. 2014 m. gegužės 25 – 27 d. „Emeritus“ klubo nariai dalyvavo Senjorų kruize Baltijos Jūra. 

Kelionės maršrutas Ryga – Stokholmas – Ryga – Rundalė.  Rygoje buvo apžvalginė 

ekskursija po senamiestį: Rygos pilis ir gynybinė siena, “Trijų brolių” namai, Domo katedra, 

Rotušės aikštė, kurioje atstatytas gražiausias ir puošniausias Rygos pastatas – “Juodagalvių” 

gildijos namai; Šv.Petro bažnyčia, Laisvės paminklas, didžioji ir mažoji miesto gildijos, 

“namas su katinu”, senamiesčio gatvelių labirintai… Vakare išvykimas keltu į Stokholmą. 

Ekskursijoje po Stokholmą apžiūrėjome Karalių rūmus, Parlamentą, apsilankėme Vazos 

muziejuje. Vakare keltu išvykome į Rygą iš ten į Rundalę, apžiūrėjome Rundalės rūmus ir 

parką. Dalyvavo 41 klubo „Emeritus“ narys. 

2.  2014 m. spalio 14 d. organizuota kelionė į Šaltojo karo muziejų Plokštinėje. Pakeliui Rietave 

aplankėme Oginskių rūmus. Po to, aplankėme Šaltojo karo muziejų. Grįžtant apžiūrėjome 

Oginskių rūmus ir parką Plungėje. Išvykoje dalyvavo 40 klubo narių. 

3. 2015 m. gegužės 4 – 8 dienomis organizuota išvyka į Vokietiją. Aplankėme „Saksonijos 

Šveicariją“. Grožėjomės nuostabia gamta Ratheimo apylinkėse. Apsilankėme Meisene, vyko 

ekskursija po Porceliano dirbtuves ir muziejų. Kitą dieną apžiūrėjome Drezdeno miestą, 

apsilankėme keliuose muziejuose. Grįždami apsilankėme Postdame, apžiūrėjome Postdamo 

Sansusi rūmus ir parką. Po to vykome į Berlyną, apsilankėme Pergamo muziejuje. Kelionėje 

dalyvavo 45 emeritai. 

4. 2015 m. birželio 5 d. vykome į įmonę Fortum Klaipėdoje. Kelionėje dalyvavo 30 emeritų. Po 

lankymosi įmonėje apsilankėme Klaipėdos universitete, 2 val. plaukiojome laivu Kuršių 

Mariose, apžiūrėjome terminalą „Independence“. Grįždami apsilankėme Kaltinėnuose, 

apžiūrėjome Kaltinėnų įžymybes. Išvyką finansavo įmonė Fortum.   

5. 2015 m. rugsėjo 23 – 24 d. buvo organizuota išvyka į Zarasų kraštą. Kelionės metu aplankėme 

Stelmužę, apžiūrėjome jos įžymybes, po to apsilankėme Šlyninkos malūne, susipažinome su 

miltų ir jų produktų gamyba, lankėmės Zarasuose, Salake, grįžtant apsilankėme Antalieptėje, 



Dusetose. Kelionėje dalyvavo 44 klubo nariai. Kelionės sąmata 2464,78 Euro, iš jų dalį 

padengė universitetas. 

6. 2015 m. lapkričio 8 d. vykome į Užutrakio dvaro sodybą. Čia apžiūrėjome dvaro rūmus, parką, 

klausėmės įžymių atlikėjų Eglės Strumskytės ir AGNES WOLF (Austrija) koncerto, grįždami 

apsilankėme karaimų svetainėje, mus supažindino su karaimų istorija ir papročiais, ragavome 

kibinų. Kelionėje dalyvavo 45 klubo „Emeritus“ nariai. 

7. 2016 m. balandžio 9 – 16 d. vyko kelionė lėktuvu į Alikante Ispanijoje. Dalyvavome 

ekskursijoje po Alikantę, aplankėme Valensiją, grožėjomės nuostabiomis Alikantės 

apylinkėmis. Kelionė vyko už asmenines dalyvių lėšas. Kelionėje dalyvavo 32 klubo nariai. 

8. 2016 m. balandžio 20 – 22 d. vyko Senjorų kruizas Baltijos Jūra. Kelionės maršrutas Ryga 

– Stokholmas – Ryga – Jurmala. Kelionėje dalyvavo 12 klubo narių. 

9. 2016 m. gegužės 17-18 d. buvo organizuota išvyka į Biržus – Anykščius. Biržuose 

apžiūrėjome karstine įgriūvą „Karvės ola“, aplankėme Biržų pilį, dalyvavome ekskursijoje po 

Selos muziejų, buvome supažindinti su alaus gamybos technologija, perėjome ilgiausiu 

Lietuvoje pėsčiųjų tiltu per Širvėnos ežerą, apžiūrėjome Astravo dvaro rūmus. Anykščiuose 

pasivaikščiojome Lajų taku, apsilankėme prie J. Biliūno kapo, kopėme į šv. Mato bažnyčios 

bokštą, aplankėme Šeimyniškėlių piliakalnį, kur galimai galėjo būti Vorutos pilis. Po to 

apsilankėme Arklio muziejuje. Čia susipažinome ir su lietuviškos naminės duonos gamyba, 

ragavome kulinarijos paveldo gaminių. Išvykoje dalyvavo 29 klubo nariai. 

 

Metinės vakaronės 

Kiekvienais metais organizuojamos dvi tradicinės vakaronės. Vienos vakaronės, skirtos 

darbuotojams, baigiantiems darbinę veiklą KTU, prieš vasaros atostogas ir, kitos, Kalėdinės 

vakaronės, palydint senuosius metus.  Vakaronėse yra koncertavę KTU choras „Absolventas“, 

Nacionalinio Kauno dramos bei Kauno muzikinio teatrų aktoriai, ansamblis „Quorum“, VDU 

Muzikos akademijos studentai. 

Du kartus vakaronių metu klubo narės buvo suruošusios savo meninės kūrybos parodėles. 

Vakarones labai noriai lanko klubo nariai, ir nuoširdžiai dėkoja Universiteto bendruomenei už 

pagalbą ir supratimą. 

 

Bendravimas su kitų organizacijų veteranais 

 

Palaikomi ryšiai su Kauno senjorų taryba (senjorutaryba.lt). Aptarti bendravimo galimybių 

klube lankėsi Kauno m. senjorų tarybos pirmininkas Gediminas Žemaitis. 

Nuolat gaunama informacija is Senjorų iniciatyvų centro (senjoru-centras.lt). 

2014 m. balandžio 13 d. klube lankėsi senjoras iš Vokietijos profesorius Jochimas Lentsas. 

Bendradarbiaujama su KTU Alumnų asociacija. 

Informacija apie klubą ir jo veiklą yra patalpinta Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui (ELIP). 

ELIP – tai visuotinių žinių kaupykla lietuvių kalba, kuria nemokamai gali naudotis kiekvienas 

vartotojas. ELIP – lietuvius pasaulyje vienijantis tinklapis, kuris remiasi lietuvių kalbos ir kultūros 

puoselėjimu. 

 

Dėl KTU muziejaus veiklos 

 

Klubo valdyba palaiko glaudžius ryšius su KTU muziejumi ir, pagal galimybes, padeda jo 

veiklai. Mes esame dėkingi klubo nariams, kurie prisideda prie eksponatų kaupimo: pateikia 

vertingų knygų, nuotraukų ir istorinę vertę turinčių daiktų. Reiškiame padėką Laimai Papreckienei, 

kuri negailėdama savo asmeninio laiko, muziejaus vedėjai padėjo aprašyti per tūkstantį muziejaus 



eksponatų. Mums malonu, kad muziejus organizuoja ekspozicijas ir virtualias parodas apie 

žymiausius mūsų universiteto mokslininkus ir visuomenės veikėjus. Ir toliau kviečiame visus klubo 

narius visokeriopai remti mūsų muziejų ir aktyviai lankyti jo organizuojamus rengiamus renginius. 

 

Mokymai 
 

Klubo nariai tobulina užsienio kalbų mokėjimą: 

• anglų kalbos – trys grupės, 

• vokiečių kalbos – viena grupė, 

• prancūzų kalbos – viena grupė. 

 

Organizacinis darbas 

 

Klubo veiklos valdymas remiasi nusistovėjusia struktūra. Tai - klubo valdyba, sudaryta iš 

prezidento, viceprezideno ir padalinių atstovų, o padaliniuose - vietinių valdymo grupelių, kurių 

dydis priklauso nuo padalinio narių skaičiaus. Dėl suprantamų priežąsčių ( amžiaus, sveikatos 

problemų, etc.), valdybos narių sudėties pasikeitimai daugiausia yra nereguliarūs. 

Prezidentas ir viceprezidentas renkami klubo narių susirinkime, paprastai vienos iš vakaronių 

metu. Gerai būtų turėti prezidentą jaunesnio amžiaus, kurio ryšys su universiteto gyvenimu yra dar 

stipresnis. Taigi, būtų tikslinga įvesti 2-3 metų trukmės prezidento kadenciją. 

Pagal nusistovėjusią tvarką klubo valdyba posėdžiauja paskutinę kiekvieno mėnesio savaitę. 

Atrodo, kad tokia tvarka tenkina klubo reikmes. 

Yra problemų, kurios nuo klubo nepriklauso, bet jų sprendimas klubui būtų naudingas. 

Viena iš svarbiausių – suderinti kompiuterinių sistemų komunikavimo ir vertingos informacijos 

saugojimo klausimus. Taip pat norėtųsi matyti tobulesnę informacijos sistemą apie Universiteto 

mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą, bendravimą su išorės institucijomis ir jo vietą 

valstybės gyvenime. Ši informacija turėtų būti tinkamai sukaupta, apdorota, saugojama ir prieinama 

kaip medžiaga turinti išliekamąją vertę. 

Pagrindinė klubo informacija yra paskelbta tinklapyje <emeritus.ktu.lt> , ir yra nuolat 

papildoma bei atnaujinama. Tinklapis yra atviras ne tik klubo nariams, bet ir visiems 

besidominantiems klubo veikla. Klubo valdyba ryšius su klubo nariais palaiko per padalinių 

atstovus, bei elektroniniu paštu. Tenka apgailestauti, kad internetinis ryšys dar ne visiems yra  

prieinamas. Klubo nariai ir interesantai laukiami klubo buveinėje (CR, 101 k.), arba gali kreiptis 

telefonu antradieniais ir ketvirtadieniais, nustatytu laiku. 

 

Ateities planai 

 

Kartu su Universiteto bendruomenę, klubas, savo galimybių ribose, ruošiasi prisidėti  

paminėjimui reikšmingų šimtmečių: 

Lietuvos Respublikos atkūrimo – 2018 m. 

Aukštųjų kursų organizavimo Kaune – 2020 m 

Lietuvos Universiteto įkūrimo Kaune – 2022 m. 

Pirmajam, LR šimtmečio Jubiliejui klubas planuoja surengti konferenciją, arba KTU  konferencijos, 

jei tokia būtų planuojama, sekciją, kurioje pranešimus ruoštų klubo nariai bei svečiai iš kitų 

institucijų. Konferencijos pranešimus tikimasi atspausdinti prieš konferenciją, kad pranešimų 

pristatymas konferencijos posėdyje būtų lakoniškas. 

 

 


