MEDARDO ČOBOTO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
TURIZMO FAKULTETAS
2017/2018 mokslo metai
Skiriame Lietuvos 100-mečio jubiliejui
Turizmo fakulteto užsiėmimai vyksta I ir III mėnesio antradienį (vietą ir laiką sužinosite
paskambinę grupės kuratoriui).
Šiais mokslo metais fakulteto organizuojamas paskaitas, studijas, keliones skiriame Lietuvos 100 – mečio
jubiliejui:
- paskaitose ir kelionėse studijuosime Vidurio Lietuvą;
- vykdysime savanorystės talkas Vilniaus universiteto Botanikos soduose Kairėnuose ir „Vingyje“;
- dalyvausime MČTAU rektorato organizuojamuose ir Vilniaus miesto renginiuose, lankysime muziejus,
teatrus, koncertus;
- mokslinėje konferencijoje apibendrinsime paskaitų ir kelionių po Mažąją Lietuvą rezultatus.
Pasidalinsime įspūdžiais iš kelionių po Mažosios Lietuvos istorines žemes;
- keliausime į tolimesnes poilsines, pažintines ir piligrimines keliones;
- aktyviai dalyvausime sportinėje veikloje ir pažintiniuose žygiuose po Vilniaus apylinkes.
2017 m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 8 d. aktyvaus poilsio ir sveikatingumo stovykla Palangoje. Atskira
programa. Atsakingi prodekanai Vytautas Petrokas ir Lina Dilbienė.
2017 m. rugsėjo 26 d.; rugsėjo 27 d. (ir spalio 25 d.) edukacinė fizinio aktyvumo išvyka po Kauno
marių regioninį parką. Parko lankytojų centre sužinosime kaip formavosi Nemunas, jo slėnis ir Kauno
marios. Žygis Kadagių slėnio botaninio draustinio pažintiniu taku. Girionių parko Pakalniškių
ekologiniame take susipažinsime su turtingiausia Lietuvoje augalų įvairove. Apžiūrėsime Pažaislio
vienuolyno ansamblį, puikų brandžiojo baroko architektūros šedevrą. Apžvalginė-pramoginė trijų valandų
ekskursija laivu po Kauno marias. Kaina 12 Eur + mokami objektai (turėkite apie 14 Eur).
Registruoja VI grupės kuratorė Danguolė Švėgždienė, mob.8 650 71 876, el.p. dangasv@gmail.com
2017 m. spalio 10 d. Edukacinė kelionė po Vidurio Lietuvą. Žemaitkiemio – Babtyno dvarą prie Babtyno
kaimo XVI a. į kūrė Šiukštų giminė. Bet tik valdant grafams Prozorams, maždaug nuo 1730 m. prasidėjo
mūrinių statinių epocha. Šiandieną tik dalinai renovuotas dvaras, jau tapo kultūros ir meno oaze.
www.senasdvaras.lt. Ekskursija po Kėdainius, kurio senamiestis – valstybės saugomas urbanistikos
paminklas. Aplankysime Lietuvos geografinį centrą. Akademijos žemės ūkio mokslo centro parke
pamatysime vertingą dendrologinę kolekciją. Pabuvosime Paberžėje, kur dar gyva Tėvo Stanislovo
dvasia. Kaina 15 Eur + mokami objektai (turėkite apie 6 Eur).
Registruoja grupių kuratoriai.
2017 m. spalio 17 d. Edukacinė kelionė po Vidurio Lietuvą. Paparčiuose sužinosime Domininkonų
vienuolyno istoriją, aplankysime Paparčių Aušrinės Marijos (dar vadinamą Betliejaus seserų) vienuolyną.
Kardinolo Vincento Slatkevičiaus tėviškėje praeisime slėpinių kelią, rekolekcijų namuose pamatysime
rožinių ekspoziciją. Pasivaikščiosime po Žaslių miestelį, kurio istorija mena romėniškuosius laikus.
Kaišiadorių Atsimainymo katedroje pagerbsime čia saugomas Šv. Jono Pauliaus II ir Šv. Faustinos
relikvijas. Čia ilsisi palaimintojo Teofilio Matulionio palaikai. Žiežmariose pamatysime senąją sinagogą.
Kaina 15 Eur + mokami objektai (turėkite apie 5 Eur).
Registruoja grupių kuratoriai.

2017 m. lapkričio 22 d. nuo 12 iki 16 val. Lietuvos Mokslų Akademijos didžiojoje salėje konferencija
„Kelionių ciklo po Mažosios Lietuvos istorines žemes apibendrinimas ir analizė.“ Pasidalinsime mintimis
apie mūsų šalies istorinę praeitį. Šis renginys skirtas Lietuvos 100-mečiui.
2017 m. gruodžio 20 d. Tradicinė kelionė į prieškalėdinį Kauną. Speciali programa. Rotušės aikštėje
pasidžiaugsime Kalėdine egle. Kaina 10 Eur. Atsakingi grupių kuratoriai.
Registruoja prodekanė Danguolė Bertašiūtė, mob.8 684 71 714, el.p. danguole.bertasiute@gmail.com
2017 m. gruodžio – sausio mėn. Edukacinės fizinio aktyvumo stovyklos Druskininkuose. Kartu su
Druskininkų TAU senjorais dalyvausime žygiuose po miesto apylinkes. Mankštinsimės Karolio Dineikos
sveikatingumo parke vadovaujant kineziterapeutams. Sveikatinimo procedūros Vandens parke. Kaina ir
konkrečios datos bus praneštos. Atsakingas prodekanas Vytautas Petrokas.
Registruoja prodekanė Lina Dilbienė, mob. 8 645 41 168, el.p. linosdi@gmail.com
Veikla grupėse
Pirmasis užsiėmimas grupėse „Pasikalbėjimai”.
Spalio 9 d., pirmadienis, 13 – 15 val. 9 grupė.
Spalio 11 d., trečiadienis, 11 – 13 val. 6 grupė.
Spalio 11 d., trečiadienis, 13 – 15 val. 4 grupė.
Spalio 12 d., ketvirtadienis, 11 – 13 val. 3 grupė.
Spalio 12 d., ketvirtadienis, 13 – 15 val. 2 grupė.
Spalio 13 d., penktadienis, 11 – 13 val. 5 grupė.
Spalio 13 d., penktadienis, 13 – 15 val. 8 grupė.
Spalio 16 d., pirmadienis, 13 – 15 val. 7 grupė.
Spalio 18 d., trečiadienis, 11 – 13 val. 1 grupė.
Spalio 19 d., ketvirtadienis, 11 – 13 val. 10 grupė.
2017 m. spalio – gruodžio mėn. Aktyviai dalyvausime MČTAU, Turizmo fakulteto, Vilniaus miesto
renginiuose, organizuojamose ekskursijose, kelionėse ir žygiuose.
2017 m. spalio mėn. nuo 12 iki 16 val. planuojamos savanorystės talkos VU Botanikos sode Kairėnuose
ir VU botanikos sode „Vingis“.
2017 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. Ekskursijos ir žygiai „Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo
apylinkes”.
Turizmo fakulteto profiliuotų grupių veikla.
Būtina registracija nurodytais telefonais.
Pasikalbėjimų angliškai klubas “Chatline group”.
Vadovas Rimvydas Pranaitis, tel. 8 615 73 870, el.p. rimvydaspr2@gmail.com
Užsiėmimai vyks pirmadieniais 11 – 13 val. Lietuvos technikos bibliotekos salėje (Šv. Ignoto 6).
Pirmasis užsiėmimas spalio 9 d. 11 val.

Veikla: Savarankiški dalyvių pasisakymai savo pasirinkta tema. Interneto tinkluose rastos gyvos anglų
kalbos metodinės medžiagos peržiūros ekrane ir aptarimas. Susitikimai su anglakalbiais svečiais. Kelionių
įspūdžiai, diskusijos, aptarimai, poezija ir dainos.
Bendravimo su užsienio senjorais grupė.
Vadovė Marija Aukštuolienė, mob. 8 698 84 664, el.p. m.aukstuoliene@mezon.lt
Užsiėmimai vyks pirmadieniais 14 – 16 val. Lietuvos technikos bibliotekos salėje (Šv. Ignoto 6).
Pirmasis užsiėmimas spalio 5 d. 14 val.
Veikla: Internetinė pažintis su kitų šalių ir miestų TAU veikla, ryšių užmezgimas su pasirinkto regiono
senjorais, susirašinėjimas. Pažintis su kitų valstybių kultūra ir vyresnio amžiaus žmonių visuomenine
veikla organizuojant mainų projektus. Savo šalies pristatymas susirašinėjant ir nuvykus į svečius.
Tolesnis bendradarbiavimas su Baltarusijos Gardino miesto Auksinio amžiaus universiteto klausytojais
(pagal atskirą planą).
Tolimų kelionių mėgėjų klubas „Kelionių pavilioti”.
Klubo vadovė Nijolė Netikšienė, tel. 8 687 25 777, el.p. vytnet@gmail.com
Popietės vyks kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį 14 – 15 val. Lietuvos technikos bibliotekos salėje
(Šv. Ignoto g. 6).
Veikla: Virtuali pažintis su valstybėmis, kuriose keliavome ir į kurias ruošiamės keliauti. Pirmasis
užsiėmimas spalio 24 d. 14 val. Kalbėsime apie keliones. Dalinsimės įspūdžiais iš kelionės po Islandiją.
Aktyvios gyvensenos klubas „Šaltinis”.
Koordinatorė Dalė Klepšienė, mob. 8 698 32 206, el.p. dale.klepsiene@gmail.com
Registruoja grupių vadovai. Užsiėmimų laiką ir vietą sužinosite užsiregistravę.
Moterų teniso žaidėjų grupė. Vadovė Teresė Svirnelienė, mob. 8 640 43 565, el.p.
kudabaite.terese@gmail.com
Vyrų teniso žaidėjų grupė. Vadovas Albinas Milašiūnas, mob. 8 687 56 601, el.p.
albinas.milasiunas@gmail.com
Žygeivių grupė. Vadovė Laimutė Keinienė, mob. 8 676 15 662, el.p. laimuteOK9@gmail.com
Fizinio aktyvumo grupės
1 grupės vadovė Ramutė Bernotienė, mob. 8 655 24 425, el.p. rbernotiene@gmail.com
2 grupės vadovė Natalija Kaselienė, mob. 8 616 01 460, el.p. natakas@inbox.lt
Kelionės po Lietuvą ir tolimesnius kraštus
Abiejų pusių bendradarbiavimo sutarties pagrindu MČTAU keliones vykdo kelionių organizatorius
„Kelionių laikas“, Kalvarijų 14, (Konstitucijos ir Kalvarijų kampas). Tik apmokėjus už kelionę
klausytojai yra užregistruojami ir suderinama vieta autobuse. Atsakinga už keliones Lietuvoje
vadybininkė Eglė, tel. 8 662 21 298, egle@kelioniulaikas.lt. Atsakinga už tolimesnes keliones
vadybininkė Rūta, tel. 8 615 96 065 ruta@kelioniulaikas.lt. Daugiau apie šias ir kitas keliones sužinosite
agentūroje.
2017 m. rugsėjo 3 – 10 ir rugsėjo 10 – 17 (8d./7n.). MČTAU senjorų kelionė į Islandiją. Vežame
„100 Ačiū Islandijai”. Tai pirmoji šalis, kuri pripažino atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Speciali
pažintinė programa. Susitikimas su Reikjaviko TAU senjorais ir lietuviais, gyvenančiais Islandijoje.
Kaina 1400 Eur. (kita kelionė planuojama 2018 m. liepos mėn.).

2017 m. Spalio 1 – 3 d. (3d/2n). Speciali kelionė senjorams kruiziniu laivu į Stokholmą. Kaina 89 Eur.
Tokia kaina būna tik vieną kartą metuose. Grupę lydės dekanė Teodora.
2017 m. spalio 22 d. ir 27 d. Seinai, Augustavas, Suvalkai, Vygriai – istorinės Lietuvos ir jotvingių
žemės. Kaina 20 Eur.
2017 m. spalio 8 –18 d. (11d/10n). Poilsinė kelionė į Alaniją Turkijoje. Kaina nuo 599 Eur. Viešbutis
Gardenia 4*, Alanijoje, ant jūros kranto. Iki senamiesčio ir pilies apie 500 m. Maitinimas: pusryčiai ir
vakarienė. Grupę lydės dekanė Teodora. Už papildomą mokestį bus pasiūlyta ekskursinė-pramoginė
programa.
2017 m. spalio 19 – 22 d. (4d/3n.). Nacionalinė kelionė į Fatimą Portugalijoje. Lietuvos dienos
Fatimos šventovėje skirtos 100-mečio jubiliejui. Kaina 550 Eur. Grupę lydės dekanė Teodora.
2017 m. spalio 26 – lapkričio 5 d. (11d./8n.). Poilsinė kelionė į Maltą. Kaina apie 650 Eur. Viešbutis
„Canifor"4* Budžibos kurorte, vaizdingoje šiaurinėje Maltos pakrantėje, 500 metrų iki jūros, 15 km nuo
sostinės Valetos. Maitinimas: pusryčiai ir vakarienė. Už papildomą mokestį bus pasiūlyta ekskursinėpramoginė programa. Grupę lydės dekanė Teodora.
2018 m. sausio 18 d. 17 val. Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje salėje. Paskaita „Aš esu Etmės Evė.
Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose”. Naują atsiminimų knygą apie Mažosios Lietuvos istorinės
lemties įamžintoją Ievą Simonaitytę pristatys jos sudarytojas Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos
mokslų akademijos tikrasis narys, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas akademikas Domas Kaunas ir
kiti pranešėjai. Atsakingas prodekanas Vytautas Petrokas. Įėjimas laisvas.
2018 m. sausio 14 – 18 d.; vasario 4 – 8 d.; vasario 25 – kovo 1 d., kovo 4 – 8 d. Aktyvaus poilsio
stovyklos Druskininkuose (atskira programa). Gyvensime viešbutyje “REGINA”, T. Kosciuškos g. 3,
Kaina nuo 76 Eur (5d./ 4n.). Įskaičiuota: apgyvendinimas (dviviečiai, triviečiai kambariai), pusryčiai,
kurorto mokestis, mokymų, mankštų ir žygių organizavimas. Kartu su Druskininkų TAU senjorais
dalyvausime žygiuose po miesto apylinkes. Mankštinsimės Dineikos sveikatingumo parke. Sveikatinimo
pocedūros Vandens parke ir kitos pramogos už papildomą kainą.
Registruoja: prodekanė Lina Dilbienė mob. 8 645 41 168, el.p. linosdi@gmail.com ir tarybos narė
Kristina Gaigalienė, mob. 8 616 39 206, el.p. kgaigaliene@gmail.com
2018 m. vasario 10 d. Edukacinė ekskursija į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Lietuvos
100-mečio jubiliejų švęsime linksmame Užgavėnių šokio sūkuryje kartu su ansambliais ir kapelomis.
Išvykstame 10 val. iš Vašingtono skvero (prie Lukiškių a.). Kaina 12 Eur.
Registruoja 10 gr. kuratorė Gražina Jackūnienė, mob. 8 687 97 088, el.p. grazina.bernackaite@gmail.com
2018 m. balandžio 13 d. Taikos Vėliavos ir Kultūros dienos paminėjimas Seime. Programa ruošiama,
bus atskiras pranešimas.
2018 m. gegužės 15 d. Edukacinė ekskursija po Vidurio Lietuvą. Paparčiuose sužinosime Domininkonų
vienuolyno istoriją, aplankysime Paparčių Aušrinės Marijos (dar vadinamą Betliejaus seserų) vienuolyną.
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje praeisime slėpinių kelią, rekolekcijų namuose pamatysime
rožinių ekspoziciją. Pasivaikščiosime po Žaslių miestelį, kurio istorija mena romėniškuosius laikus.
Kaišiadorių Atsimainymo katedroje pagerbsime čia saugomas Šv. Jono Pauliaus II ir Šv. Faustinos
relikvijas. Čia ilsisi palaimintojo Teofilio Matulionio palaikai. Žiežmariuose pamatysime senąją sinagogą.
Išvykstame 8 val. iš Vašingtono skvero (prie Lukiškių a.). Kaina 12 Eur.
Registruoja prodekanė Danguolė Bertašiūtė, mob.8 684 71 714, el.p. danguole.bertasiute@gmail.com
2018 m. gegužės 18 d. Edukacinė ekskursija „Kitoks Kaunas: fortai ir atominis bunkeris“. XIX a.
pabaigoje Kaunas buvo paverstas I klasės karine tvirtove, 1890 m. jį uždaru žiedu apjuosė 8 fortai, 9
baterijos bei centralizuotų įtvirtinimų linija. Pamatysime to meto inžinerijos sprendimus. VII ir IX fortų
gynybiniuose įtvirtinimuose įkurti muziejai, kuriuose susipažinsime su fortifikacijos istorija. Ekskursija į
„Atominį bunkerį“. Tai unikali sovietmečio kolekcija, kurioje paviešinta slapta sekimo įranga ir prietaisai,
naudoti NKVD, KGB ir milicijos spec. tarnybose. Iki šiol apie KGB naudotą sekimo techniką galėjome

tik paskaityti knygose arba pamatyti kino filmuose apie Džeimsą Bondą. Išvykstame 8 val. iš Vašingtono
skvero (prie Lukiškių a.). Kaina 12 Eur.
Registruoja 6 gr. kuratorė Danguolė Švėgždienė, mob. 8 650 71 876, el.p. dangasv@gmail.com
2018 m. gegužės 22 d. Edukacinė ekskursija po Jonavos kraštą. Susipažinsime su Jonavos miesto
įkūrimo istorija, senųjų miestelėnų gyvenimo būdu, žymiausiomis asmenybėmis, išlikusiais paveldo
objektais. Aplankysime Jonavos senamiestį, bažnyčios rūsius, senąsias žydų kapines, sinagogą, žymiems
kultūros veikėjams skirtus paminklus. Susitikimas su Jonavos TAU senjorais. Grįždami aplankysime
žymiausius Jonavos rajono objektus ir vaizdingiausias vietas: Skarulių bažnyčią, Samulevičių sodybą,
Žeimių bažnyčią ir dvarą, Kulviečio obeliską. Išvykstame 8 val. iš Vašingtono skvero (prie Lukiškių a.).
Kaina 12 Eur.
Registruoja 10 gr. kuratorė Gražina Jackūnienė mob. 8 687 97 088, grazina.bernackaite@gmail.com
2018 m. birželio 10 – 19 d. planuojama stovykla sveikatos centre „Energetikas“ Šventojoje.
Kelionės po Lietuvą ir tolimesnius kraštus kartu su „Kelionių laiku“. Kainos paskaičiuotos tik MČTAU
senjorams, turėkite MČTAU klausytojo pažymėjimą.
Abiejų pusių bendradarbiavimo sutarties pagrindu MČTAU keliones vykdo kelionių organizatorius
„Kelionių laikas“, Kalvarijų 14, (Konstitucijos ir Kalvarijų kampas). Tik apmokėjus už kelionę
klausytojai yra užregistruojami ir suderinama vieta autobuse. Atsakinga už keliones Lietuvoje
vadybininkė Eglė, mob. 8 662 21 298, el.p. egle@kelioniulaikas.lt Atsakinga už tolimesnes keliones
vadybininkė Rūta, mob. 8 615 96 065 Daugiau apie šias ir kitas keliones sužinosite „Kelionių laiko“
agentūroje.
2018 m. sausio 17 – 24 d. (8d./7n.) Poilsinė – pažintinė kelionė į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emiratai).
2018 m. balandžio 8 – 10 d. (3d/2n) ir rugsėjo 30 – spalio 1 d., (3d./2n.). Speciali kelionė senjorams
kruiziniu laivu į Stokholmą. Dovana vykstantiems – vieni pusryčiai laive. Kaina 89 Eur. Tokia kaina būna
tik du kartus metuose.
2018 m. balandžio 10 – 27 d. (18d./16n.). Pažintinė kelionė po JAV Vakarų pakrantę ir Nacionalinius
parkus. Ypatinga programa. Kaina 2200 Eur + skrydis apie 800 Eur.
2018 m. gegužės 7 – 9 d. (3d./2n.) Kelionė po Mažają Lietuvą – Karaliaučiaus kraštą. Savanorystės
talkos prie Martyno Mažvydo palaidojimo vietos Ragainėje ir prie K. Donelaičio muziejaus
Tolminkiemyje. Susitikimas su Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomene. Kelionės kaina 100 Eur +
viza (ieškosime kelių gauti nemokamas vizas).
2018 m. gegužės 24 – birželio 3 d. (11d./10n.). Poilsinė kelionė į Maltą. Viešbutis „Canifor“4* Budžibos
kurorte, vaizdingoje šiaurinėje Maltos pakrantėje, 500 metrų iki jūros, 15 km nuo sostinės Valetos.
Maitinimas: pusryčiai ir vakarienė. Kaina ~ 650 Eur. Už papildomą mokestį bus pasiūlyta ekskursinėpramoginė programa.
2018 m. liepos 14 – 15 d. (2d/1n). Kelionė į Varšuvą. Senamiestis, Karališkasis traktas, universitetai ir
karališkieji parkai. Galimybė aplankyti spektaklį, susitikti su Varšuvos TAU senjorais. Kaina 75 Eur.
2018 m. liepos 26 d. – rugpjūčio 2 d. (8d./7n.). MČTAU senjorų kelionė į Islandiją. Nuvešime „100
AČIŪ” šaliai, kuri pirmoji pripažino atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Speciali pažintinė programa.
Susitiksime su Reikjaviko TAU senjorais ir lietuviais, gyvenančiais Islandijoje. Kaina 1600 Eur.
2018 m. rugpjūčio 4 – 5 d. (2d/1n). Mažosios Lietuvos istorinės žemės Mozūrų krašte Lenkijoje.
Ypatingą istoriją turintis Mozūrų kraštas primins mums jau žinomų lietuvninkų gyvenimą ir iki šių dienų
išlikusias tradicijas su netikėtais miestelių pavadinimais (pvz. „Klaipėda”). Kaina 75 Eur.
2018 m. rugsėjo 18 – 23 d. (6 d./5n.). Lietuvos istorijos paveldas Ukrainoje. Lankysime vietas, kurios
primins Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikus. Sužinosime LDK valdovų ir didikų bei šiose žemėse
gyvenusių žmonių istorijas. Pamatysime įspūdingų pilių ir dvarų architektūrą. Kaina 199 Eur.

2018 m. spalio – lapkričio mėn. Planuojamos poilsinės kelionės į Kipro, Kretos ir Rodo salas.
Šis veiklos planas sudarytas remiantis klausytojų pageidavimais ir aptartas Turizmo fakulteto tarybos
posėdžiuose 2017 m. rugpjūčio 8-11 ir 2018 m. sausio 9 dienomis.
Teodora Dilkienė, Turizmo fakulteto dekanė

