
MČTAU Turizmo fakulteto 2019–2020 mokslo metų užsiėmimai 

Turizmo fakulteto užsiėmimai vyksta pagal išankstinį susitarimą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 

karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekos salėje, Šv. Ignoto g. 6 bei Vilniaus įgulos 

karininkų ramovėje, Pamėnklnio g. 13. Datą ir laiką jums atsiųs elektronine žinute arba sužinosite 

paskambinę grupės seniūnei. 

TIKSLAS 

Skatinti klausytojų bendrystę ir fizinį aktyvumą, keliauti, pažinti savo ir kitų kraštų gamtą, istoriją ir 

etnokultūrą. 

UŽDAVINIAI 

1. Tęsti Vilniaus krašto istorijos, etnokultūrinio ir gamtinio paveldo studijas. Aplankyti gamtą 

tausojančius ekologinius objektus, pramonės įmones. Daug dėmesio skirti ekskursijoms po dar neatrastas 

Vilniaus miesto vietas ir Vilnijos krašto tautų palikimui bei tradicijoms. Konferencijoje apibendrinti 

paskaitų ir kelionių po Vilniaus kraštą rezultatus. 

2. Tęsti aktyvaus poilsio ir sveikatingumo stovyklas Šventojoje bei Druskininkuose. 

3. Dalyvauti sportinėje-turistinėje veikloje, organizuoti pažintinius žygius po Vilniaus apylinkes. 

4. Vykdyti savanorystės talkas Vilniaus universiteto Kairėnų ir Vingio botanikos soduose. 

5. Keliauti po Pabaltijo šalis, vykti į tolimesnes poilsines, pažintines ir piligrimines keliones. 

6. Dalyvauti MČTAU rektorato organizuojamuose renginiuose, lankyti muziejus, teatrus, koncertus. 

Užsiėmimai fakultete 

2019 m. spalio 5 d. 12 – 15 val. Turizmo fakulteto mokslo metų pradžios šventė Vilniaus universiteto 

Botanikos sode „Vingis“. 

2019 m. spalio 14 d. 12 val. Turizmo fakulteto klausytojų, įstojusių šiais mokslo metais, krykštynos. 

Rinktis Maironio g. prie paminklo Adomui Mickevičiui. 

2019 m. spalio 29 d. 14 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13. Įspūdžiai iš kelionės 

po JAV Vakarų pakrantės didžiuosius miestus ir nacionalinius parkus. Popietę veda dekanė Teodora.  

2019 m. lapkričio 5 d. 11 val. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir 

technologijų bibliotekos salė, Šv. Ignoto g. 6. Paskaita fakulteto klausytojų pageidavimu „Kaip 

patobulinti draudimą senjorams, vykstantiems į keliones”. Į šiuos ir kitus klausimus atsakys Bankų 

asociacijos ir banko atstovai. 

2019 m. lapkričio 14 d. Edukacinė ekskursija į senuosius ir naujai statomus energetinius objektus 

Vilniuje. 

2019 m. lapkričio 26 d. 14 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13. Įspūdžiai iš 

ekspedicijos po Gvatemalą „Nuo Ramiojo iki Atlanto“. Popietę veda ekspedicijos vadovas Vilius. Savo 

įspūdžius pasakos keliautoja, Turizmo fakulteto klausytoja Laimutė Keinienė.  



2019 m. gruodžio 4 d. 14 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13. Ekologinio švietimo 

seminaras „Gamtosauga energetiniuose Vilniaus krašto objektuose“. Astravo atominės elektrinės 

įvertinimas. 

2019 m. gruodžio mėn. Tradicinė kelionė į prieškalėdinį Kauną. 

2019 m. spalio 13 – 17, lapkričio 10 – 14, lapkričio 17 – 21 ir gruodžio 8 – 12 dienomis. Edukacinės 

fizinio aktyvumo stovyklos Druskininkuose. Kartu su Druskininkų TAU senjorais dalyvausime žygiuose 

po miesto apylinkes. Mankštinsimės K. Dineikos sveikatingumo parke vadovaujant kineziterapeutams. 

Sveikatinimo procedūros Vandens parke. 

2019 m. gruodžio 29 – sausio 1 d. Naujųjų Metų sutikimas Šventojoje, „Energetike“ (4 d./3 n. su 

pusryčiais). Aktyvus poilsis ir speciali naujametinė programa su vaišėmis. 

2020 m. sausio 28 d. 14 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13. Popietė 

„Nepažįstamų šalių magija” (Jurgos Ivanauskaitės knygų motyvais). 

2020 m. sausio 12–16; vasario 2–6; kovo 1–5; balandžio 5–9; gegužės 17–21 dienomis. Edukacinės 

fizinio aktyvumo stovyklos Druskininkuose. Kartu su Druskininkų TAU senjorais dalyvausime 

žygiuose po miesto apylinkes. Mankštinsimės Dineikos sveikatingumo parke vadovaujant 

kineziterapeutams. Sveikatinimo procedūros Vandens parke ir kitur. 

2020 m. vasario 13 d. 13 val. Turizmo fakulteto Užgavėnių šventė Vilniaus universiteto botanikos sode 

„Vingis“. Švęsime kartu su Kauno, Ukmergės, Elektrėnų, Druskininkų, Trakų trečiojo amžiaus 

universitetų senjorais. Su Lašininiu ir Kanapiniu, su dainininkais ir šokėjais „duosom garo“. Rinksim 

gražiausią kaukę, didžiausią skraistę, ilgiausią šaliką. 

2020 m. vasario 22 d. Ekskursija į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. 

2020 m. vasario 25 d. 14 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13. Popietė „Iš kelionių 

sugrįžus – Islandija”. Veda dekanė Teodora Dilkienė. 

2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną dėl COVID-19 viruso, fakulteto renginiai atšaukiami. 

2020 m. kovo 24 d. 14 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13. Popietė „Nuo Pamyro 

iki Tianšanio”. Popietę veda ekspedicijų po Pamyro ir Tian Šanio kalnus dalyvis fotografas Vytautas 

Zinkevičius. 

2020 m. balandžio – gegužės mėn. Fakulteto išvykos ir žygiai skirti „Vilniaus krašto studijoms”. 

2020 m. gegužės 27 d. Konferencija, skirta Vilniaus kraštui (vieta ir laikas derinama). 

2020 m. liepos mėn. Turizmo fakulteto vasaros šventė „Sportuokime išradingai ir linksmai” (renginio 

data ir vieta derinama).  

2020 m. birželio 1–10 d. (10d/9n.); rugpjūčio 24 – rugsėjo 2 d. (10d/9n.); rugsėjo 2–11 d. (10d/9n.). 

Aktyvaus poilsio stovyklos Šventojoje, sveikatos centre „Energetikas“ Konferencijų salėje bus 

organizuojamos paskaitos ir kiti renginiai.  

2020 m. kelionės po Vilniaus kraštą. Vilniaus krašto studijos – „Istorija, atmintis ir ši diena“. 

Ekskursijas veda gidas Raimundas Šakalys. 

Registruotis ir vykti į pasirinktą kelionę gali visi MČTAU klausytojai.  

Kovo 25 d. Ekskursija „Gyvenimas dviejose demarkacinės linijos pusėje“ (vietos, susijusios su okupuotu 



Vilniumi ir Vilniaus kraštu – Dūkštos, Maišiagala, Musninkai, Širvintos, Giedraičiai). 

Balandžio 7 d. Ekskursija „Pažinkime rytinį Lietuvos pakraštį“. Bezdonys, Nemenčinė, Zalavas, 

Švenčionys. 

Balandžio 15 d. Ekskursija po Vilniaus kraštą „Gynybinių pilių žiedas aplink Vilnių“. I dalis.  Medininkų 

aukštuma – Paulavos respublika, Medininkų pilis, Bareikiškės, Šumskas. 

Balandžio 17 d. Ekskursija po Vilniaus kraštą „Gynybinių pilių žiedas aplink Vilnių“. Lyda, 

Naugardukas, Krėva, Myras (Baltarusijoje). 

Balandžio 21 d. Ekskursija „Kodėl Vilniuje nebuvo nutiestas tramvajus“. Liubavas, Nemenčinė, 

Bezdonys, Zalavas, Švenčionys. 

Balandžio 22 d. Ekskursija po daugiakultūrinį Vilniaus kraštą – totorių, karaimų, romų turtinga ir 

spalvinga kultūra bei papročiai. Trakai, Keturiasdešimt totorių kaimas, Nemiežis – gurmaniška edukacinė 

programa, Aukštieji Paneriai. 

Balandžio 23 d. Ekskursija po Vilniaus kraštą – ,,Gynybinių pilių žiedas aplink Vilnių“. I dalis – 

Medininkų kraštas. 

Balandžio 28 d. Ekskursija po Vilniaus kraštą – „Gyvenimas abipus Nemuno“ – vietos, susijusios su 

totoriais ir karaimais: Trakai, Birštonas, Punia, Raižiai. 

Gegužės 5 d. Ekskursija po Vilniaus kraštą „Gynybinių pilių žiedas aplink Vilnių“. Lyda, Naugardukas, 

Krėva, Myras (Baltarusijoje). Jungtinė ekskursija. 

Gegužės 7–8 d. Ekskursija (2 dienos) „LDK keliais“. Gardinas, Slonimas, Smurgonys, Nesvyčius, 

Minskas (Baltarusijoje). Esant galimybei, spektaklio lankymas Minsko operoje. 

Gegužės 12 d. Ekskursija Baltų istorijos pažinimo keliu Kernavėje. 

Gegužės 14 d. Kelionė „Mano vaikystės ir jaunystės takais” (autentiška Audronės istorija). Dūkštos, 

Kernavė, Grabijolai, Musninkai, Bagaslaviškis. 

Gegužės 22 d. Ekskursija po Dieveniškių kraštą – Jašiūnai, Šalčininkai, Poškonys, Rimašiai , 

Dieveniškės, Norviliškės. Žygis Gaujos upės pažintiniu taku. 

Birželio 5 d. Ekskursija po Vilniaus kraštą „Gynybinių pilių žiedas aplink Vilnių“. II dalis – Lyda, 

Naugardukas, Myras, Krėva (Baltarusijoje). 

Birželio 12 d. Ekskursija po Vilniaus kraštą „Gynybinių pilių žiedas aplink Vilnių“. II dalis – Lyda, 

Naugardukas, Myras, Krėva (Baltarusijoje). Jungtinė ekskursija. 

Liepos 8 – 9 d. Ekskursija (2 dienos) „Daugava nuo Daugpilio iki Salaspilio“. 

Teodora Dilkienė, Turizmo fakulteto dekanė 


