
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO 
VETERANŲ KLUBO „EMERITUS“ VEIKLOS PER  2004 - 2005 m. 

ATASKAITA 
 
Kauno technologijos universiteto veteranų klubas EMERITUS buvo įkurtas 2002 

12 10, veteranams susirinkus į kalėdinę vakaronę, kuri tapo tradicine ir švenčiama 
kiekvienais metais. Šiuo metu klubas jau mini savo veiklos trečiąsias metines. Per 
pastaruosius tris metus susiformavo klubo struktūra ir išryškėjo veiklos kryptys, tapo 
žinomas ir pripažintas. Šiandien jau galime pasidžiaugti ir kai kuriais veiklos 
rezultatais. 

 
Klubo veiklos tikslas ir kryptys 
Klubo veiklos tikslas, uždaviniai ir pagrindinės veiklos kryptys apibūdintos Klubo 

įstatuose ir stengiamasi juos vykdyti. 
 
Tikslas susidedantis iš dviejų dalių išlieka ir toliau: pirmoji – 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. 

Antroji ir viena iš svarbiausių – skatinti mūsų tarpusavio bendravimą, išsaugoti 
ryšius su universitetu ir gyventi šviesių dienų prisiminimais, patirtais darbo ir poilsio 
įspūdžiais. Juk čia daugumos mūsų praleista jaunystė, atiduota didžioji brandžiausio 
gyvenimo dalis studentams, mokslui, Lietuvos ūkio ir kultūros vystymui. 

 
Veiklos kryptys: lieka tos pačios kaip ir sudarytos pirmaisiais veiklos metais. 
Padėti tvarkyti Universiteto muziejų; 
Padėti rinkti Universiteto istorijai išliekamąją vertę turinčią archyvinę medžiagą, 

ją sisteminti bei aprašinėti; 
Kviesti veteranus rašyti atsiminimus apie Universiteto mokslinę, pedagoginę ir 

visuomeninę veiklą; 
Plėsti Klubo interneto svetainę ir ją pastoviai pildyti;  
Bendrauti su Universiteto fakultetų ir padalinių vadovais, siekti, kad kiekvieno 

padalinio veteranai būtų skatinami įsitraukti į Klubo veiklą; 
Perteikti pedagoginę ir mokslinę patirtį jauniesiems dėstytojams, mokslininkams 

ir studentams, prisidėti prie pedagoginio ir mokslinio darbo efektyvumo didinimo; 
Skatinti veteranus dalyvauti rengiant mokslinę ir metodinę literatūrą, mokymo 

priemones, pagal galimybes dalyvauti Universiteto organizuojamose mokslinėse 
konferencijose; 

Aktyviai dalyvauti fakultetų, katedrų ir studentų bendrijų organizuojamose 
veteranų susitikimuose su studentais, raginti padalinių vadovus juos rengiant; 

Rengti ir išsakyti nuomonę aktualiais Universiteto veiklos klausimais; 
Bendrauti su kitų aukštųjų mokyklų veteranų organizacijomis. 
 
Klubo sudėtis ir veikla 
Šiuo metu oficialiai yra įsiregistravusių 2009 m. nariai. 2003 m. buvo156, pernai 

jau – 188. Anapilin per du metus palydėjom 6 narius. Šiais metais aktyvų darbą 
universitete baigė 26 darbuotojai, tačiau dar ne visi tapo mūsų klubo nariais. Malonu 
pažymėti, kad mes jaučiame pagalbą ir tų veteranų, kurie dar neįstoję į narius, tačiau 
remia klubo veiklą. Tikimės, kad artimiausiu metu jie įstos, gaus klubo nario 
pažymėjimą, kuris dalinai atitinka universiteto darbuotojo darbo pažymėjimą. Mūsų 
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klubo durys visiems atviros. Potencialių kandidatų dar yra apie 150. Šiuo metu klubo 
narių skaičius padaliniuose yra toks: 

 
Veteranų klubo EMERITUS narių skaičius, 2005 12 18 

Eil. 
Nr 

Padalinio pavadinimas Narių skaičius 

1.  Administracijos padalinys 26 
2.  Bibliotekos grupė 3 
3.  Cheminės technologijos fak. 18 
4.  Dizaino ir technologijų fak. 15 
5.  Ekonomikos ir vadybos fak. 14 
6.  Elektrotechnikos ir valdymo inžinerijos fak. 20 
7.  Fundamentaliųjų mokslų fak. 15 
8.  Humanitarinių mokslų fak. 10 
9.  Informatikos fak. 8 
10   Kūno kultūros katedros grupė 15 
11   Mechanikos fak. 33 
12   Socialinių mokslų fak. 7 
13   Statybos ir architektūros fak 18 
14   Telekomunikacijų ir elektronikos fak. 6 

15 Panevėžio fak. 1 
      

  Viso 209 
Apskritai, EMERITUS klubo darbas šiais metai ženkliai suaktyvėjo. Apie tai 

byloja realybė. Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 11val. iki 14 val. Kai klube budima, 
lankytojų skaičius kaskart daugėja. Tuo metu sprendžiami įvairūs organizacinio darbo 
klausimai, vyksta atskirų komisijų posėdžiai, diskutuojama įvairiais klubo ir 
universiteto gyvenimo klausimais. 

 
Mes esame dėkingi Rektoratui už aktyvią paramą ir globą. Rektoratas skyrė lėšų ir 

sudarė sąlygas klubo veiklai, veteranų – jubiliatų pasveikinimams ir kultūrinei veiklai. 
 
Kiekvienais metais buvo sveikinama po 30 – 35 veteranus-jubiliatus, kuriems 

sukako, 70, 75, 80, 85, ir 90. Šiais metais garbingą 85-kerių metų jubiliejų atšventė 
vienas žymiausių Lietuvos tekstilės mokslo kūrėjų, ilgametis katedros vedėjas, 
mokslinių kadrų ugdytojas prof. habil. dr. Algirdas Matukonis. Taip pat garbingus 
jubiliejus atšventė prof. Mykolas Zališauskas (85 m.), ilgametis orkestro vadovas ir 
dirigentas Česlovas Šidlauskas (80 m.), ilgametis universiteto laikraščio redaktorius 
Jonas Bačiulis (80 m.), prof. Kalikstas Paulauskas (75 m.) ir kt.  

Čia norėtųsi atkreipti dėmesį į vieną faktą. Apie kiekvieną iš paminėtų ir 
nepaminėtų mūsų jubiliatų galima surinkti labai daug turiningos medžiagos ir pasakyti 
gražių žodžių apie jų mokslinę, pedagoginę bei visuomeninę veiklą, arba parašyti po 
knygą. Deja, tenka apgailestauti, kad apie juos, kaip ir apie daugumą darbuotojų, 
universiteto archyve esančiose bylose galime rasti sausų biografinių duomenų, dalį 
mokslinių darbų sąrašo ir datomis pažymėtas kažkada eitas pareigas. Šiose bylose 
nesimato žmogaus kūrėjo, kuris visą sąmoningą gyvenimą pašventė mokslui, specialistų 
rengimui. Be mūsų veteranų triūso daug kas nueis užmarštin. O taip nesinorėtų. 
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Pernai gražiai buvo paminėti mūsų universiteto (buvusio KPI) nusipelniusių 
mokslininkų ir pedagogų jubiliejai: 125-osios akademiko prof. Kazimiero Vasiliausko 
gimimo metinės. Prof K. Vasiliauskas buvo vienas iš aukštųjų kursų Kaune 1922 m 
organizatorių, vėliau Technikos fakulteto dekanas, vienas iš pirmųjų medžiagų 
atsparumo mokslo pradininkų Lietuvoje.  

Taip pat minėjome pirmojo KPI rektoriaus akademiko prof. Kazimiero Baršausko 
100-ąsias gimimo metines. 

Apie akademikus prof K Vasiliauską ir prof K. Baršauską yra išleistos biografinės 
knygos, kurios yra prieinamos studentijai ir visuomenei. 

Šiais metais buvo minimos vieno iš universiteto kūrėjų buvusio ilgamečio 
Statybos fakulteto dekano doc. Stasio Sčesnulevičiaus 100-osios gimimo metinės. Taip 
pat artėja šimtmetiniai jubiliejai jo bendražygių ir bendraminčių – pirmųjų KPI dekanų, 
kurie taip pat verti gilesnių biografinių studijų:  

Jono Matulionio 100-osios metinės – 2006 m., 
Nikalojaus Milenskio – 2007 m., 
Jono Venskevičiaus – 2009 m. 
Šios datos mūsų kartai yra amžininkų prisiminimas, tačiau jauniems dėstytojams 

ir studentams yra gili praeitis, istorija, kuri iki šiol dar neparašyta, daug istorinių 
duomenų neužfiksuoti arba esami dar nesusisteminti. 

KTU per visą egzistavimo laikotarpį parengė 100 000 specialistų. Todėl jo istoriją 
teisėtai galima vadinti Lietuvos istorinio ir kultūrinio palikimo dalimi. Surinkti faktiniai 
duomenys ir jų analizė gali papildyti žinias apie mūsų šalies mokslo, kultūros, ūkio ir 
visuomenės raidą bei tolesnio vystymosi tendencijas. Remiantis istoriniais duomenimis 
galima įrodyti mokslo prioritetus ir apskritai Universiteto svarų indėlį į Lietuvos 
praėjusio šimtmečio istoriją bei šiuometinį gyvenimą. 

Tačiau istoriniai duomenys yra vertingi tik tie, kurie tinkamai susisteminti ir 
paremti pirminiais šaltiniais. Tokie duomenys apie Universitetą turėtų užimti deramą 
vietą Lietuvos kultūros pavelde. 

Deja, šiandien norint pažvelgti į mūsų universiteto istorinę praeitį, ir ieškant 
apibendrintų vertingų istorinių duomenų, kuriais remiantis galima būtų atkurti kai 
kuriuos net negilios istorijos faktus ir įvykius, daug kur stokojame pirminių šaltinių. 

Visai neseniai iš spaudos išėjo prof. Jurgio Slavėno nedidelė knygelė „Statybinės 
mechanikos katedra 1922 – 1962 m.“ Tai archyvuose kruopščiai surinkta medžiaga apie 
šios katedros dėstytojus ir jų mokslinę pedagoginę veiklą. Ji tapo vertinga dovana KTU 
muziejui. Laikui bėgant archyvai nuo mūsų tolsta, darosi vis sunkiau prieinami. Todėl, 
renkant istorinę medžiagą, reikėtų nepraleisti progos pasinaudoti dar kol kas Kaune 
esamais archyvais ir gyvais žmonių prisiminimais. 

Per praėjusius du metus rektorato, KTU muziejaus tarybos ir EMERITUS klubo 
pastangomis buvo atliktas didelis darbas tvarkant KTU muziejų. Čia daug dirbo 
ilgametis muziejaus eksponatų tvarkytojas Laimutis Vištakis. Atnaujinta ekspozicija, 
sutvarkyti ir papildyti muziejaus fondai eksponatai, visų eksponatų sąrašas perkeltas į 
virtualiąją versiją ir tai sudaro pagrindą KTU virtualiojo muziejaus sukūrimui. Per šiuos 
metus KTU muziejus pasipildė mūsų klubo veteranų surinkta medžiaga. 

Tačiau dar fakultetuose ir katedrose yra surinkta labai įdomios istorinės 
autentiškos medžiagos, apimančios atitinkamus Universiteto raidos atskirus laikotarpius 
nuo įkūrimo iki maždaug 1990 metų. Paskutinis dešimtmetis, per kurį įvyko labai daug 
reikšmingų permainų, atsispindi taip pat tik epizodiškai. 

Faktiškai istorinio paveldo išsaugojimu pirmiausia turi rūpintis padalinių vadovai, 
nes tai jų tiesioginės pareigos. Mūsų klubas pagal savo pajėgas stengiasi prisidėti prie 
KTU istorinio paveldo išsaugojimo, tačiau mūsų galimybės ribotos. 
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EMERITUS klubo nariai yra užsibrėžę tikslą surinkti biografinius duomenis apie 
universitetui nusipelniusius žmones. Taip pat rinkti ir kitą svarbią informaciją apie jų 
nuveiktus darbus. Šioje srityje daug padirbėjo Elektrotechnikos ir valdymo inžinerijos 
fakulteto veteranai. Doc. R Mukulio iniciatyva surinkta gausi medžiaga apie Elektros 
mašinų katedros istoriją: buvusius darbuotojus, jų atliktus mokslinius darbus, išradimus, 
bendravimą su pramonės įmonėmis ir kt. Surinkta ir pateikta medžiaga apie Elektros 
sistemų katedros veteranus. Šiais metais išleido gražų leidinį apie šios katedros 
veteranus ir parengtus specialistus. Kuruojant doc. V. Aleksai, surinkta, paruošta ir 
išleista „Procesų valdymo katedros istorija“. Jo iniciatyva surinkta medžiaga ir 
pagamintas stendas apie šios katedros dėstytojus. 

Didžiulį darbą atliko Cheminės technologijos fakulteto Maisto technologijos 
katedros darbuotojai. Jie surinko duomenis ne tik apie katedros veteranus, bet ir apie 
parengtus specialistus ir jų veiklą gamyboje ir baigia paruošti leidinį spaudai. 

Daug istorinės medžiagos apie dizaino ir technologijų fakulteto istoriją surinko šio 
fakulteto veteranai. Čia daug padirbėjo buvęs ilgametis fakulteto dekanas doc. Antanas. 
Kajalavičius. 

Pereitais metais gerą pavyzdį buvusiems dekanams parodė buvusio Inžinerinės 
ekonomikos, dabar Vadybos fakulteto buvęs dekanas doc. Algirdas Makarevičius. Jis 
2003 m išleido gražiai iliustruotą knygą „20 metų KPI Inžinerinės ekonomikos fakulteto 
dekanate”. Knygoje detaliai aprašyta vieno iš jaunesniųjų fakultetų turininga istorija. 
Norėtųsi pamatyti ir kitų fakultetų buvusių dekanų prisiminimų. 

Tenka apgailestauti, kad mūsų žmonės labai kuklūs ir drovūs. Jie nemėgsta rašyti 
apie save ir bendradarbius. O kas gali geriau parašyti apie jų atliktus darbus negu patys 
autoriai. Jie geriausiai žino to meto tikslus, sąlygas ir naudą. Todėl kviečiame visus 
veteranus prisidėti prie universiteto istorinės medžiagos rinkimo apie nusipelniusius 
žmones, parengtus specialistus ir jų nuveiktus darbus, svarbiausius mokslo rezultatus, 
paramą Lietuvos ūkiui, kultūrai ir visuomeniniam gyvenimui. 

Universiteto istorijoje dar yra daug baltų dėmių, kurias galima būtų užpildyti 
medžiaga iš vyresniosios kartos profesorių, dėstytojų ir tarnautojų prisiminimų. 

 
Tenka atkreipti dėmesį į tai, kad dar mažai sukaupta istorinės medžiagos apie 

Universiteto bendruomenės santykių vystymosi tendencijas, apie tai kodėl aukštoji 
mokykla nepajėgia apginti garbingos mokslo šventovės tradicijų; kaip puoselėjamos 
tikrosios aukštosios mokyklos dvasinės vertybės; kaip keičiasi studentų pažiūros į 
studijas ir kaip keičiasi dėstytojų pažiūros į jiems patikėtą darbą, kurio kokybės didžiąją 
dalį vertina jie patys; kokiais pagrindais tobulinamos įvairių kvalifikacinių laipsnių 
studijos; kaip organizuojami mokslo darbai ir kokia jų nauda Lietuvos ūkiui; kokie 
veiksniai formuoja Respublikos visuomenės nuomonę apie universitetą. Galima 
pastebėti, kad yra labai daug rūpimų klausimų, į kuriuos atsakymų turėtų ieškoti 
dauguma KTU bendruomenės narių, tarp jų ir veteranai. 

 
Pereitų metų pavasarį mūsų klubas užmezgė draugiškus ryšius su Rygos technikos 

universiteto veteranais. Mūsų klubo valdybos delegaciją priėmė jų veteranai. 
Pasidalinome darbo patirtimi. Šiais metais Rygos technikos universiteto veteranai 
aplankė mūsų universitetą ir Kauno miestą. 

Šiais metais mūsų klubas maloniai pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos 
veterinarijos akademijos darbuotojų veteranų taryba, kuri ruošiasi tapti klubu. 

Pereitais metais mūsų klubas gavo padėkos raštą, pasirašytą Norvegijos 
respublikos garbės konsulės, už dalyvavimą tarptautinėje labdaros mugėje Kaune. Ten 
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mūsų klubo moterys buvo pateikusios rankdarbių, o mūsų klubo narė tikra auksarankė 
Irena Budrikienė ir šiais metais pateikė savo darbų labdaros mugei. 

Šių metų pavasarį per internetą mūsų klubą atrado, o vėliau ir aplankė Norvegijos 
Hordalando apskrities pagyvenusių žmonių asociacijos delegacija. Domėjosi mūsų 
darbu ir mūsų Kauno miestu. 

Klubas organizavo savo nariams ekskursijas. Šiais metais įvyko dviejų dienų 
ekskursija į Kliningrado sritį. Buvo aplankyta daug kultūros paminklų, susijusių su 
Lietuvos istorija ir kultūra. Taip pat klubo nariai vyko į dviejų dienų ekskursiją į 
Klaipėdą ir aplankė vakarų Lietuvos istorines vietoves. 

Pereitais metais klubo moterys suorganizavo susitikimą su sveikos gyvensenos 
specialistėmis, kurios vadinamos sveiko maisto karalienėmis gyd. Janina Vaizgeliene ir 
Danute Kunčiene. Nariai, lankęsi tame renginyje, sakė, kad jis patiko. Šiais metais 
mūsų narės S. B Kilienės iniciatyva į valdybos posėdį buvo pakviesta gydytoja p. 
Grikėniene, kuri galėtų pakviesti specialistų – lektorių paskaityti pranešimų apie sveiką 
gyvenimo būdą. Greta kilo mintis, kad gal reikėtų šviesti žmones ir apie mus supančios 
aplinkos pavojus, pvz. elektros laukų, triukšmo, buto sanitarijos kt. poveikį žmonių 
sveikatai. Jei susidarytų klausytojų galima būtų organizuoti lektoriumą ne tik 
sveikatingumo, bet ir kultūros klausimais. Spalio mėnesį įvyko klubo narių labai 
įdomus susitikimas su prof. G. Kuprevičiumi. Apsilankę liko labai sužavėti. Tolesnis 
tokių renginių organizavimas priklauso nuo visų mūsų. Klubo valdyba visada 
pasirengusi padėti. 

Pereitais metais buvo įkurta kukli EMERITUS svetainė internete. Šiuo metu ji iš 
esmės tobulinama ir plečiama, tačiau norėtųsi intensyvesnio jos plėtojimo. Reikia 
tikėtis, kad apie klubo veiklą bus galima plačiau pamatyti. Mūsų pirmaeilis tikslas 
surinkti ir parodyti mūsų garbingiausių žmonių nuveiktus darbus ir jų įnašą į Lietuvos 
technikos mokslo ir kultūros lobyną. Labai kviečiame visus prisidėti prie šios daug 
darbo reikalaujančios veiklos. 

Šiuo metu prof J. Slavėno vadovaujama klubo komisija sudaro universiteto 
atmintinų datų kalendorių, kuris būtų klubo interneto svetainėje su nuorodomis į 
pirminius šaltinius apie minėtinus žmones ir įvykius. Šiuo metu jau gerokai padirbėta ir 
šis sudėtingas darbas juda į priekį. Svarbiausia sudarytos veiklos kryptys ir norimo gauti 
rezultato struktūra. Tačiau prie šio darbo turi aktyviau prisijungti visų fakultetų 
veteranai, katedrų darbuotojai ir padalinių vadovai. 

Aktyviai dirba doc. A. Paknio vadovaujama studijų analizės grupė. Buvo 
analizuojamos kai kurių fakultetų bakalauro bei magistro mokymo programos, siekiant 
išsiaiškinti jų atitikimą ministerijos ir Europos Sąjungos norminiams dokumentams. 
Išvados teikiamos Akademinių reikalų prorektoriui ir Akademinių reikalų tarnybos 
direktoriui. 

Veteranų klubo EMERITUS valdyba klubo veiklą siekė organizuoti dviem 
kryptimi: pirmoji – pagal klubo valdybos sudarytą bendrųjų priemonių ir renginių 
planą; ir antroji – veikti fakultetuose pagal fakultetų arba padalinių planus. Kai kurių 
fakultetų veteranai aktyvesni, kitų juda lėčiau. Reiktų pagirti Dizaino ir technologijų, 
Elektrotechnikos ir valdymo inžinerijos, Cheminės technologijos, Socialinių mokslų 
fakultetų, Administracijos padalinio grupes. Jie organizavo kolegų sveikinimus, bendras 
šventes, išvykas ir kitokius renginius. 

 
Klubo taryba organizavo kai kuriuos bendrus renginius. Šiais metais įvyko 

susitikimas su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininke Irena Smetoniene, 
kuriame buvo kalbama apie lietuvių kalbos reikšmę mokslinėje literatūroje ir apie 
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mokslinės produkcijos, publikuojamos lietuvių kalba, vertinimą. Mūsų susirūpinimas 
šiais klausimais buvo suprastas. 

Šiais metais 30 mūsų klubo narių baigė kompiuterinio raštingumo kursus. Jiems 
buvo išduoti baigimo pažymėjimai. Mes reiškiame padėką Informatikos fakulteto doc.   
Otui už tokių kursų organizavimą ir pravedimą. Šiuo metu taip pat grupelė lankytojų 
toliau tobulinasi, o pavasario semestre bus organizuojama dar viena grupė. Malonu, kad 
žmonės nesunkiai nugalėjo psichologinį barjerą dėl pavėluoto mokymosi ir iš to turi 
naudos. Norime pranešti, kad visi klubo nariai turi teisę gauti elektroninio pašto adresą 
universiteto tinkluose ir juo naudotis susirašinėjimui. 

Šiais metais pradėjo veikti užsienio kalbų tobulinimosi kursai klubo nariams, 
kuriuos padėjo organizuoti doc. Leonora Barzdžiukienė. Didžioji dalis mūsų kartos 
žmonių nedaug turėjo progos intensyviai naudoti užsienio kalbas, ypač anglų 
kalbamąją, daug kas nors ir jaunystėje buvo mokęsi, bet daug primiršę. Mes dėkingi 
anglų kalbos dėstytojams – veteranams, kurie ryžosi tokiam sunkiam darbui. 

Per praėjusius metus veteranų klubo EMERITUS valdyba surengė 9 posėdžius. 
Visuose posėdžiuose vienokiu arba kitokiu aspektu buvo analizuojama KTU muziejaus 
plėtros, Universiteto istorinio palikimo kaupimo klausimai. Daugumos fakultetų ir 
padalinių veteranų klubo atstovai pravedė pokalbius padalinių vadovais. Šie pokalbiai 
neliko bevaisiai. Dauguma padalinių sudarė veiklos planus ir vienokiu ar kitokiu būdu 
jau renka istorinę medžiagą, įrengė stendus, rašo prisiminimus. Tai galima pasakyti apie 
Elektrotechnikos ir valdymo inžinerijos, Dizaino ir technologijų, Socialinių mokslų, 
Cheminės technologijos, fakultetus, Kūno kultūros katedros veteranų grupes.  

 
Didelė dalis veteranų nenutraukia kontaktų su savo buvusiomis katedromis ir 

fakultetais. Dar aktyviai dalyvauja veikloje, susijusioje su moksline, pedagogine, 
metodine ir visuomenine veikla. Jie skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, 
dalyvauja rengiant metodinę mokymo literatūrą, skaito paskaitas kvalifikacijos kėlimo 
kursuose, sudarinėja Lietuvos ir verčia Europos standartus, prisideda prie kitokios 
veiklos katedrose ir Universitete. 

Laukiame didesnio fakultetų dekanų ir katedrų vedėjų dėmesio. Jie dar 
nepakankamai įjungia veteranus, kaip aktyvų rezervą, į istorinio palikimo kaupimą ir 
parengimo saugojimui. Daugumoje veteranai daro tai tik savo iniciatyva, nepakankamai 
jausdami iniciatyvos iš padalinių vadovų, kurie faktiškai turėtų koordinuoti šią veiklą ir 
įjungti padalinių darbuotojus. Be padalinių vadovų iniciatyvos ir paramos veteranų 
darbas bus mažai efektyvus. Nepakanka vien tik formaliai pritarti, reikėtų tą veiklą 
skatinti, koordinuoti ir periodiškai aptarti pasiektus rezultatus. 

Klubo valdyba nuoširdžiai sveikina visus savo narius ir prijaučiančius artėjančių 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Linkime geros sveikatos, giedrios nuotaikos ir didelės 
asmeninės laimės. 

 
Kaunas 2005 12 21.   Klubo prezidentas J. Deltuva. 
 
 
 
 
 
 
 

 


