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          Mes, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) Turizmo fakulteto 

klausytojai, konferencijos „Rytų  Lietuvos studijos“ dalyviai, susirinkome apibendrinti 

kelionių ciklo po Rytų Lietuvą. Šiuo laišku kreipiamės į Lietuvos žmones ir kviečiame: 

 1. Lietuvos grožį, jos darbščius žmones apdainavo garsieji mūsų dainiai, išaukštinę jos istoriją ir 

Žemę, į kurią įspaustos mūsų protėvių, tėvų pėdos.  

Kviečiame jus keliauti, pažinti, mylėti ir puoselėti savo kraštą. 

2. Juk tiesa kad sulaukę garbaus amžiaus, mes norime  išlikti  geros sveikatos,  išsaugoti pozityvų 

požiūrį į gyvenimą ir būti nepriklausomi aktyvūs piliečiai.  

Kviečiame visus Lietuvos žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje savo gyvenamų 

vietų bendruomenėse, paprastai ir nuoširdžiai bendrauti, kad mūsų  šalyje būtų daugiau 

darnos ir santarvės. 

 3. Aktyvus gyvenimo būdas mums yra labai aktualus. Kelionėse  siekiame pažinti savo kraštą, 

palyginti savo vaikystės ir jaunystės Lietuvą su dabartimi. Vertiname pokyčius ir  dalinamės savo 

patirtimi bei įspūdžiais su vaikais ir anūkais.  

Kviečiame jus keliauti, dalintis patirtimi ir prisiminimais, kad galėtume puoselėti savo 

kultūrinę tapatybę, paveldą ir tradicijas, kad galėtume  įvertinti pokyčius. 

 4. Sistemingai studijuodami atskirus Lietuvos regionus, mes ne tik keliaujame, bet ir  lankome 

paskaitas, skaitome knygas.  

Kviečiame visus pasklaidyti vis naujus ir naujus mūsų šalies istorijos puslapius, padedančius 

atsinaujinti.  

 5. Kelionių metu pastebėjome ekologinio švietimo problemas, kurias reikia spręsti nedelsiant. 

Matėme netvarkomas pakeles, upių pakrantes, miškuose paliktas šiukšles, parkuose primėtytų 

butelių, skardinių. 

Kviečiame visus ekologinį švietimą pradėti nuo savęs – nepalikti pakelėse nereikalingų namų 

apyvokos reikmenų,  rūšiuoti buitines atliekas, taupyti vandenį ir elektrą, puoselėti savo 

krašto aplinką ir tą dvasią savo pavyzdžiu skiepyti kitiems. 

Šiuo renginiu dalyvaujame 2015-tų metų  suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Aktyvus mokymasis 

aktyviam gyvenimui“ ir įsipareigojame  toliau studijuoti savo kraštą, organizuoti keliones, 

paskaitas bei konferencijas, nes  mums rūpi, kokioje Lietuvoje gyvename. 

Mes tikime, kad išgyvens tik besimokanti planeta. 

Konferencijoje dalyvavo   284   MČTAU Turizmo fakulteto klausytojai. Šio dokumento tekstas 

buvo priimtas vienbalsiai. 



     

 

   


