
2021 metai 

 

Meninio ugdymo fakulteto užsiėmimai vyksta  MČTAU adr. Studentų g. 39 (karantino metu – 

nuotoliniu būdu). 

 

2021 m. sausio mėn. 29 d. 10 val. Romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ susitikimas su 

MČTAU rektore dr.Z.Žebrauskiene. MČTAU veiklos nuotoliniu būdu ypatumai. 

 

2021 m. vasario mėn. 4 d. 12 val. Ansamblio „Romantikai“ dalyvių siūlomų naujų dainų 

išklausymas ir aptarimas. 

 

2021 m. vasario mėn. 11 d. 12 val. Ansamblio „Romantikai“ patriotinių dainų bazinio sąrašo 

parengimas ir nagrinėjimas. 

 

2021 m. vasario mėn. 26 d. 9:30 val. Fakulteto klausytojų bendras užsiėmimas. EK „Žaliosios 

knygos“ apie senėjimą aptarimas. 

 

2021 m. kovo mėn. 4 d. 11 val. Skaitovų grupės užsiėmimas. Pasirengimas Kovo 11-osios 

minėjimui. 

 

2021 m. kovo mėn. 5 d. 11 val. Ansamblio „Romantikai“ dalyvių grupės užsiėmimas. 

Pasirengimas Kovo 11-osios minėjimui.  

 

2021 m. kovo mėn. 6 d. 10 val. „Romantikų“ dalyvių grupės užsiėmimas. Vientiso dainavimo po 

vieną tiesiogiai virtualioje erdvėje ypatumai ir galimybės. 

 

2021 m. kovo mėn. 7 d. 9:30 val. Būsimos šventinio sveikinimo programos bandomasis 

pristatymas Informacinių technologijų fakulteto dekanui O.Gabrėnui. 

 

2021 m. kovo mėn. 9 d. 20 val.  Skaitovių ir „Romantikų“ dalyvių grupės šventinio sveikinimo 

programos generalinė repeticija, dalyvaujant Informacinių technologijų fakulteto dekanui 

O.Gabrėnui ir Istorijos fakulteto dekanei doc.V.Kniūraitei. 

 

2021 m. kovo mėn. 10 d. 11 val. Fakulteto klausytojų dalyvavimas Istorijos fakulteto paskaitoje – 

Kovo 11-osios minėjime ir šventinis sveikinimas. 

 

2021 m. kovo mėn. 19 d. 10 val. Ansamblio „Romantikai“ užsiėmimas. Dalyvis A.Pociūnas apie 

aktyvų gyvenimą karantino laikotarpiu, senjorų mankšta. Žinomų P.Širvio dainų pakartojimas. 

 

2021 m. kovo mėn. 25 d. 11 val. Skaitovų grupės užsiėmimas „Tu – versmė, tu – giesmė“. P.Širvio 

meilės lyrikos skaitymas. Balandžio mėn. veiklos aptarimas. 

 

2021 m. kovo mėn. 26 d. 10 val. Ansamblio „Romantikai“ naujų P.Širvio dainų išklausymas ir 

mokymasis. Balandžio mėn. veiklos aptarimas. 

 

2021 m. kovo mėn. 31 d. 12 val. Dalyvavimas virtualaus MČTAU renginio „Šv.Velykų 

belaukiant“ – susitikimo su MČTAU kapelionu kun. V.Rapaliu programoje. Skaitovė V.Vanagaitė 

skaito eiles, dekanė I.Bražiūnienė pasakoja apie Velykų tradicijas. 

 

2021 m. balandžio mėn. 8 d. 11 val. Skaitovų grupės užsiėmimas „Pavasario vainikas“. Lietuvių 

poetų kūrybos skaitymas. 

 



2021 m. balandžio mėn. 9 d. 10 val. Ansamblio „Romantikai“ užsiėmimas „Pavasario garsai“. 

Jubiliatės R.Gabrijolavičienės sveikinimas. 

 

2021 m. balandžio mėn. 22 d. 10 val. Skaitovų grupės užsiėmimas, skirtas  poeto Vytauto 

Mačernio kūrybai. Pasirinktų eilių skaitymas ir atranka būsimo renginio programai. 

 

2021 m. balandžio mėn. 28 d. 10 val. Būsimo renginio „Gyvenimas yra gražus“ 

generalinė repeticija su Informacinių technologijų fakulteto dekanu O.Gabrėnu. 

 

2021 m. balandžio mėn. 29 d. 11 val. Viešas virtualus fakulteto renginys „Gyvenimas yra gražus“, 

skirtas poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Skaitovų grupės ir 

ansamblio „Romantikai“ dalyvė N.Šereikienė apie poeto V.Mačernio gyvenimą ir kūrybą. Renginio 

viešnia – prof. Rita Aleknaitė Bieliauskienė. Poeto kūrybos skaitymas ir įrašų klausymas. 

 

2021 m. gegužės mėn. 4 d. 11 val. Skaitovų grupės atstovių dalyvavimas MČTAU kronikos 

mėnraščio filmavime. 

 

2021 m. gegužės mėn. 7 d. 10 val. Ansamblio „Romantikai“ užsiėmimas. Naujų dainų mokymasis, 

klausant įrašus. Tolesnės veiklos aptarimas. 

 

2021 m. gegužės mėn. 13 d. 10 val. Skaitovų grupės užsiėmimas „Pavasario giesmė“. Vasaros 

planų aptarimas. 

 

2021 m. gegužės mėn. 18 d. 12 val. Ansamblio „Romantikai“ užsiėmimas „Mūsų dienos kaip 

šventė“. Jubiliatės N.Šereikienės sveikinimas. Vasaros planų aptarimas.     

 

*** 

2020 metai 

 

2020 m. spalio 6 d. 11 val. Fakulteto mokslo metų atidarymas. Įžanginis žodis – MČTAU rektorė 

dr. Zita Žebrauskienė. Fakulteto veiklos planai – dekanė Izabelė Janina Bražiūnienė. Pasidainavimai 

su „Romantikais“. Susipažinimas su naujais fakulteto klausytojais. 

 

2020 m. lapkričio 3 d. 11 val. Lietuviška estradinė muzika išeivijos gyvenime 1944–1990 m. 

Lektorius Lietuvių fondo įgaliotinis Lietuvai Leonas Narbutis. Po paskaitos pasidainavimai su 

„Romantikais“ tema „Ruduo“. 

 

2020 m. lapkričio 16 d. 12 val. Kalbos kultūros pagrindai. Lektorė metodininkė, skaitovų grupės 

vadovė Nijolė Gradauskienė. 

 

Užsiėmimai grupėse 

Skaitovų grupė. Pirmadieniais nuo 12 val. 

 

Romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“. Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 11 val. 

Kiekvieno mėnesio pirmą antradienį po bendro užsiėmimo-paskaitos vyksta „Pasidainavimai su 

„Romantikais“. 

 

Renginiai 

2020 m. rugsėjo 26 d. 13 val. Fakulteto atlikėjų Algimanto Baltakio poezijos ir dainų pristatymas 

Vilniaus m. Antakalnio skyriaus „Bočiai“ ir senjorų klubo bičiulystės popietėje, dalyvaujant poetui, 

minint žymiųjų antakalniečių jubiliejinius gimimo metus. 

 



2020 m. spalio 5 d. A8 aud. Romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ ir skaitovų 

koncertinės grupės programos pristatymas MČTAU aktyvui ir svečiams mokslo metų pradžios 

renginyje. 

 

2020 m. spalio 15 d. 13 val. Skaitovų grupės edukacinės programos „Žodžio galia“ pristatymas 

Garbės narių klubo popietėje „Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje“. 

 

2020 m. lapkričio 19 d. 13 val. Romantinio muzikavimo ansamblio „Romantikai“ edukacinės 

programos „Tėvyne, tu laisva“ pristatymas Garbės narių klubo užsiėmime „Istoriniai lūžiai 1939–

1940 m. ir 1990 m. Lietuvos Nepriklausomybės atgavimas“. 

 

2020 m. gruodžio mėn. Renginys, skirtas poeto Pauliaus Širvio 100-mečiui paminėti (bus 

patikslinta). 

Romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“. 


