
MČTAU Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto 2021-2022 mokslo metų užsiėmimai

2021 m. spalio 5 d. 14 val. Ekskursiją po Vilnių „Valstybingumo keliu“

2021 m. spalio 14 d. 12 val. 208 a. Diskusija: „Pandemijų valdymas ir masinės 
vakcinacijos. Asmenybės laisvės ir visuomenės saugumo derinimas jų metu“.

2021 m. spalio 20 d. 12 val. A8 a. Paskaita: „Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ 
planai, požiūris į dabartinės vyriausybės veiklą“. Lektorius - Saulius Skvernelis.

2021 m. spalio 27 d. 12 val. A8 aud. Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto susirinkimas
„Susipažinkime, pasikalbėkime“. 

2021 m spalio 28 d. 12 val. 208 a. aud. Diskusija: „Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“
atsiradimas - kas tai naujas Lietuvos gelbėtojas 2024 m rinkimams ar  šio šaukimo seimo 
reiškinys“. 

2021 m. lapkričio 3 d. 12 val. A8 aud. Paskaita "ES ateitis. Dabartinės Lietuvos 
vyriausybės veikla". Lektorė -  EP narė Aušra Maldeikienė.  

2021 m. lapkričio 11 d.  12 val. Politikos, teisės ir ekonomikos faklulteto diskusija tema 
„Migracijos aspektai: žmogaus teisės, darbo rinka, multikultūralizmas“, įvadinis pranešimas
- B. Pečiulevičiūtė. Diskusija keliama į virtualią platformą Google Meet. 

2021 m. lapkričio 17 d. 12 val.  A8 aud. paskaita „ES teisės viršenybės klausimai 
Lenkijoje ir Vengrijoje“. Lektorius – žurnalistas Vykintas Pugačiauskas.

2021 m. lapkričio 25 d. A8 aud. Diskusijų klubo paskaita-diskusija “Infliacija, kaip 
išsaugoti santaupas. Smulkaus investuotojo patirtis”. Lektorius - Egidijus Saulius Juodis.  
pdf icon 32 Pristatymo skaidrės

2021 m. gruodžio 1 d. 12 val. A8 aud. Paskaita „Administracinių teismų vaidmuo 
valstybėje“. Lektorius: Gediminas Užubalis, Vilniaus apygardos administracinio teismo 
teisėjas, socialinių mokslų daktaras. 

2021 m. gruodžio 8 d. A8 aud. Paskaita „Šių dienų karybos tendencijos. Pasienio krizė“. 
Lektorius - TSPMI doc. dr. Deividas Šlekys.

2021 m. gruodžio 10 d. A8 aud. Diskusijų klubo paskaita-diskusija “Energijos kainos. 
Energijos kainų kitimo tendencijos”. Lektorius - habilituotas technologijos mokslų daktaras,
energetikos ekonomistas Vidmantas Jankauskas.

2022 m. sausio 13 d., 15 val. A8 aud. Paskaita "2022 m. Lietuvos biudžetas". Lektorius - 
finansų viceministras Gediminas Norkūnas.

2022 m. sausio 19 d. 10 val. Ekskursija į Vilniaus antrąją elektrinę, Elektrinės g. 2.

2022 sausio 20 d. 15 val. A8 aud. Paskaita "Prancūzija pirmininkauja ES tarybai". 
Lektorius - Vytenis Povilas Andriukaitis, buvęs ES komisaras.

2022 sausio 20 d. 15 val. A8 aud. Paskaita "Prancūzija pirmininkauja ES tarybai". 
Lektorius - Vytenis Povilas Andriukaitis, buvęs ES komisaras.



2022 m. sausio 27 d., 15 val. Diskusijų klubo nuotolinis renginys. Diskusijos tema: 
„Energetinis skurdas Lietuvoje. Sprendimai kovoje su energetiniu skurdu (S.T.E.P 
projektas)“. Pranešėjai: Rūta Trainytė,Vartotojų aljanso Tarybos narė, Kęstutis Kupšys, 
Vartotojų aljanso viceprezidentas, Erikas Dailydė, Vartotojų aljanso energetinis patarėjas. 

2022 m. vasario 3 d. 15 val. Nuotolinė paskaita „Dabartiniai iššūkiai Lietuvos 
ekonomikai“. Lektorius – Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Verslo aplinkos ir 
ekonomikos departamento direktorius Tomas Garuolis atsakys į klausimus ir komentarus. 

2022 m. vasario 17 d. 15 val. Nuotolinė paskaita „Kas vyksta Ukrainoje“. Lektorius - 
ambasadorius Antanas Valionis. 

2022 m. vasario 24 d. 15 val. Diskusijų klubo užsiėmimas "Kinijos ir Lietuvos santykiai 
2020/2021 m." Pranešėjas: TSPMI docentas Konstantinas Andrijauskas. 

2022 m. kovo 3 d. 15 val.  A4 aud. Valstybės mobilizacinė sistema. Lektorius - 
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM direktorius Virginijus 
Vilkelis.

2022 m. kovo 10 d. 15 val.  A4 aud. Pasitinkant kovo 11-ąją. Lektorius - Česlovas 
Juršėnas.

2022 m. kovo 17 d. 15 val. Pokalbis-konferencija „Daugiau siekianti Lietuva ir Europa“. 
Pranešėjai – politikai Vytenis Andriukaitus ir Egidijus Vareikis. Konferencija - Google Meet 
platformoje.

2022 m. kovo 24 d. 15 val. A4 aud. Paskaita „Lietuvos saugumas Rusijos agresijos prieš 
Ukrainą kontekste“. Lektorius: krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus.

2022 m. kovo 31 d. 15 val. A4 aud. Paskaita „Lietuvos jaunimas ir jaunimo organizacijos“.
Lektorius - Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas.

2022 m. balandžio 7 d. 15 val. A4 aud. Diskusijų klubo diskusija “Kur mano vieta 
Lietuvoje? Individo pasirinkimai, vaidmuo ir likimas valstybėje ir visuomenėje”. Pranešėja-
moderatorė: Birutė Pečiulevičiūtė.

2022 m. balandžio 14 d.15 val. A4 aud. Paskaita "Kodėl Ukrainai reikia laimėti?". 
Lektorius - buvęs Seimo narys, URM atstovas Egidijus Vareikis. pdf icon 32 Pristatymo 
skaidrės

2022 m. gegužės 5 d. 15 val. A4 aud. Egidijaus Vareikio paskaita "Europos ateities 
modelis". pdf icon 32 Pristatymo skaidrės

2022 m. gegužės 12 d. 15 val. A4 aud. paskaita „Europos komisijos atstovybės Lietuvoje 
veikla“. Pranešėjas – Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega.

2022 m. gegužės 27 d. 11 val. Konferencija „Žmonių laikai 2022“ („Human times 2022“) – 
baigiamasis Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto 2021-2022 mokslo metų renginys. 


