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KTU veteranų klubo valdybos ataskaita už 2010 metus 

Pratarmė 

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

klubui sukako jau 8 metai. KTU rektoratas pripažino, kad veteranų klubo EMERITUS veikla 

pasiteisino todėl jaučiama visokeriopa parama. 

Šioje ataskaitoje apžvelgiama kai kurie darbai už praėjusių 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 2010- 12- 22 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

156 188 209 242 257 271 286 293 

 

Veteranų skaičius padaliniuose 2010-12-22 

Eil. Nr. Padalinio pavadinimas Narių skaičius 

1 Administracijos padalinys 26 

2 Bibliotekos grupė 6 

3 Cheminės technologijos fak. 24 

4 Dizaino ir technologijų fak. 23 

5 Ekonomikos ir vadybos fak. 18 
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6 Elektrotechnikos ir valdymo 

inž-jos fak. 

28 

7 Fundamentaliųjų mokslų fak. 25 

8 Humanitarinių mokslų fak. 13 

9 Informatikos fak. 13 

10 Kūno kultūros katedros grupė 16 

11 Mechanikos fak. 53 

12 Socialinių mokslų fak. 8 

13 Statybos ir architektūros fak. 24 

14 Telekomunikacijų ir 

elektronikos fak. 

14 

    15 Panevėžio fak. 2 

                  Viso 257 

 

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, mokslininkus ir mokslinę veiklą. Kai kurie fakultetai 

šventė savo paminėtinas datas: Statybos ir architektūros fakultetas savo 70 –ties metų įsteigimo, o 

Socialinių mokslų pakultas 20-ties metų įkūrimo. Abu fakultetai išleido didelės apimties leidinius. 

Nemažai leidinių yra rengiami. 

Istorinių ir atmintinų datų kalendorius 

Veikia naujai sukurta EMERITUS klubo internetinė svetainė. Ji reikalinga tobulinimo, tačiau 

jau joje suvesta daug duomenų apie nusipelnusius Universiteto darbuotojus. Tęsiamas darbas prof. J. 

Slavėno vadovaujamos grupės. Ji sudarinėja KTU istorinių ir atmintinų datų 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 ir kt 
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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 ir tobulinosi žinias 

daugiau kaip 40 veteranų. 

Ekskursijos 

Tradiciškai kiekvienais metais klubas organizuoja po vieną dviejų dienų ekskursiją už 

Respublikos ribų ir po kelias vietines – Lietuvoje ar mieste. Ekskursijų buvo surengta: 

2003 m. –  į Šiaulių universitetą ir susitikimą su universiteto veteranais; 

2004 m. – į Rygos technikos universitetą, miestą ir susitikimą su RTU veteranais; 

2005 m. – Buvo aplankytos prūsų žemės, esančios Kaliningrado srityje ir Kaliningradas. 

2006 m. – buvo aplankytos buvusios Lietuviškos žemės Punsko valsčiuje ir                         

Suvalkuose, nuvežta virš 200 knygų, kurias paaukojo mūsų veteranai, lietuviškoms mokykloms;  

2007 m. – aplankytos Kuršių žemės Latvijoje; 

2008 m. – Aplankytos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystei priklausiusios žemės, esančios 

Baltarusijos teritorijoje ir Minskas; 

2009 m. – Buvo organizuota kelionė į Lenkiją ir aplankytos Žalgirio mūšio vietos. 

2010 m. – Buvo organizuota ekskursija Anykščiai – Biržai – Rokiškis – Rundala Latvijoje. 

Lietuvoje buvo aplankyti Lietuvos Respublikos Seimo rūmai, Prezidentūra, Sakralinės dailės 

paroda Vilniuje, Gojos grafikos paroda Vilniuje, Kauno banko rūmai ir pinigų muziejus, Kauno 

karininkų Ramovė  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 

akademijos kolektyvas „Kupolė“, Kauno klinikinės ligoninės moterų choras „Kanklės“, KTU 

etnografinis ansamblis ir kt. Šiais metais koncertavo moderniosios muzikos merginų ansamblis 

„Muzicale“. 
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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. Klubui 

priklauso Amerikos lietuvių mokslo darbuotojas prof. R. Kašuba. 

Dėl KTU muziejaus veiklos 

KTU veteranų klubo EMERITUS pastangomis 2009 m. buvo išrūpintas muziejaus vadovės 

etatas. Vadove tapo muziejininkė Audronė Veilintienė, kuri aktyviai ėmėsi darbo 2010-02-16 buvo 

surengta pirmoji ekspozicija. Veteranų klubas visokeriopai remia muziejaus veiklą, padeda ieškoti 

eksponatų. 

Sudaryta programa KTU fotoarchyvui peržiūrėti ir atpažinti nuotraukas, kurios atspindi 

atitinkamo laikotarpio žmones ir įvykius. Buvo surengtas pasitarimas su aktyviais klubo nariais dėl 

pagalbos muziejui. 

 Organizacinis darbas 

Šiais metais, išaugus klubo narių skaičiui, numatyta stiprinti veiklą fakultetuose ir padaliniuose. 

Su dekanais sutarta, kad veteranų veiklai bus išskirtos patalpos ir ryšio priemonės.  

 Klubo valdyba 2010 m. surengė aštuonis posėdžius, kuriuose svarstė svarbiausius einamuosius 

klausimus. Posėdžiai buvo protokoluojami ir saugomi. 

Kaunas, 2010-12-20  KTU klubo EMERITUS prezidentas  

                                                                        doc. J. Deltuva 

 

 

 

 

 

 

 

 


