
2021 – 2022 mokslo metų I semestro veiklos planas

Turizmo fakultetui skirtos auditorijos: 208a ir A8. Jas rasite MČTAU būstinėje (Studentų g. 
39). Užsiėmimų datą ir laiką atsiųsime el. paštu arba sužinosite paskambinę.

***

Gruodžio mėn. renginiai

Gruodžio 4 d. (šeštadienis). Dalyvavimas Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje Vilniaus 
Rotušės aikštėje. Už lapkričio mėn. vykusios parodos dalyvių paaukotus darbus surinktos 
lėšos bus skirtos mažamečių vaikų, jaunuolių ir senyvo amžiaus žmonių gerove 
besirūpinančioms organizacijoms. 

Atsakingi: prodekanai Albina Varanauskienė, mob. 8 612 90330 ir Rimantas Subačius, 
kuratorė Danutė Mateikienė, Elena Dobrovolskienė, Vida Vaišvilienė, Regina Vinciūnienė,

Gruodžio 5 d. (sekmadienis). Baigiamasis žygių maratono "133 km. APLINK VILNIŲ", XI 
etapas. Vadovas Ovidijus Gabrėnas. Registruoja Audronė Gabrėnienė, mob. 8 670 49931 

Gruodžio 9 d. (ketvirtadienis) 19:00–20:30 val.

Virtuali paskaita "KĄ MENA VILNIAUS PILYS?".

NEPASĖDŲ gr. kuratorė Danutė, kviečia visus MČ TAU klausytojus į šią virtualią paskaitą, 
kurią dovanoja mūsų senjorams Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos 
edukatorė dr. Angelė Danutė Čepėnaitė.

Prisijungimo nuorodą atsiųsime.

Gruodžio 11 d. (šeštadienis) MČTAU Turizmo fakulteto išvyka į prieškalėdinį Kauną. 
Speciali edukacinė programa su grafiene Rozalija Raudondvario dvare. Linksmas 
kermošius Rotušės aikštėje prie Kalėdinės eglutės. Norintys galės aplankyti Rotušės 
požemius ir pasivaikščioti po šventiškai pasipuošusią Laisvės alėją.

18:00 val. Nacionaliniame Kauno dramos teatre spektaklis “Aš – Moljeras”. Dviejų veiksmų
komedija. Vyksta visų grupių klausytojai. Registracija būtina.

Atsakinga VĖTRUNGĖS grupės kuratorė Elvyra Giliasevičienė, mob. 8 683 66640, 
egiliaseviciene@gmail.com     

Registruoja Joalita Katinienė, mob. 8 618 89370, jolka.katine@gmail.com

Gruodžio 15 d. (trečiadienis), 15:00 val. MČTAU Turizmo fakulteto tarybos narės Elenos 
Dobrovolskienės karpinių, floristinių ir monotipijos darbų parodos 

„JAUKI ŠV. KALĖDŲ ŠVIESA“ atidarymas LR Seime, II rūmų parodų galerijoje (įėjimas 
nuo upės pusės). Paroda bus eksponuojama iki 2022 sausio 3 d.

Atsakinga tarybos narė Janina Balsienė.

Gruodžio 16 d. (ketvirtadienis). Organizuojamas pėsčiųjų žygis Verkių regioniniame 
parke. 

Žygio pradžia 12:00 val. ir pabaiga apie 14:30 val. toje pačioje Kurklių stotelėje. Vykti 
autobusais Nr. 35, 36, 66, 76 iki Kurklių stotelės.  Būtina registracija.
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Žygio vadovas Marijonas Trapnauskas, tel. 8674 19034. 

Registruoja Marija Kupčiūnaitė, mob.  8 673 34365, marijak34@gmail.com

Atsakingas prodekanas Rimantas Subačius, mob. 8 686 07429

Gruodžio 18 d. (šeštadienis) MČTAU Turizmo fakulteto išvyka į prieškalėdinį Kauną. 
Speciali edukacinė programa su grafiene Rozalija Raudondvario dvare. Linksmas 
kermošius Rotušės aikštėje prie Kalėdinės eglutės. Norintys galės aplankyti Rotušės 
požemius ir pasivaikščioti po šventiškai pasipuošusią Laisvės alėją.

18:00 val. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre spektaklis “Makbetas”. Dviejų dalių G. 
Verdi opera Kaune pastatyta pirmą kartą.

Atsakinga FORTŪNOS grupės kuratorė Milda Stanevičienė,

mob. 8 685 52660 milda.staneviciene@gmail.com

Vyksta visų grupių klausytojai. Registracija būtina.

Vyksta turininga veikla grupėse, skirta Vilniaus miesto pažinimui. 

KALĖDINES ŠVENTES organizuoja kiekviena grupė atskirai.

***

Lapkričio mėn. renginiai

LAPKRIČIO 10 d. (trečiadienį) kviečiame į žygį po Sapieginės kalvas.

Pats pavadinimas sako, kad šios vietos anksčiau priklausė didikams Sapiegoms. Paviršių 
išraižiusios raguvos ir į 53 metrų aukštį iššovę atragiai sukuria kalnų  įvaizdį. Kraštovaizdis 
čia tikrai unikalus, turtingas apžvalgos vietomis, o tuo pačiu ir saugantis karines paslaptis.
Tarpukariu Lenkijos kariuomenė čia įrengė gynybinius įtvirtinimus, kurie taip ir nebuvo 
panaudoti pagal paskirtį. 

Renkamės 12:00 val. prie pagrindinio įėjimo į Antakalnio karių kapines. Žygio trukmė  apie
2,5 val. Orientacinis žygio kelias iki 8 km. Žygio pradžia ir pabaiga toje pačioje vietoje.

Žygio vedlys Marijonas Trapnauskas, fakulteto tarybos narys. 

Registruoja Marija Kupčiūnaitė, tel. 8 673 34365, el.p. marijak34@gmail.com 

Atsakingas prodekanas Rimantas Subačius, tel. 8 686 07429

LAPKRIČIO 11 d. (ketvirtadienį) kviečiame į savanorystės talką VU Botanikos sode 
Kairėnuose.

Turinys: Renkamės 11:00 val. prie pagrindinio įėjimo į Botanikos sodą. Autobusas nr. 18 
iš Antakalnio žiedo išvyksta 10:24 ir 10:46 val. Turėkite darbui skirtas pirštines. Botanikos 
sodo atsakingas žmogus duos reikalingus įrankius ir parodys darbų atlikimo vietą. Po 
talkos galėsite išgerti arbatos, suvalgyti atsineštą lauknešėlį ir dar pasivaikščioti po parką - 
čia visada gražu.

Registruoja ir talkai vadovauja Birutė Jukonienė, tel. 8 611 50956, 
el.p. birutelejuk  @gmail.com      
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Atsakingas prodekanas Rimantas Subačius, tel. 8 686 07429

LAPKRIČIO 16 - 17 - 18 dienomis MČTAU būstinės (Studentų g. 39) 208 a auditorijoje
vyks paroda "KARANTINAS - BUVOME NAMIE"

Tai turizmo fakulteto klausytojų darbų, sukurtų per karantiną, paroda.  Organizatorės Elena
Dobrovolskienė, Danute Mateikienė ir Nepasėdų grupė.  

Jeigu turite darbų, sukurtų COVIDo karantino laikotarpiu, registruokitės ir dalyvaukite 
parodoje.

Darbų registracija vyks iki lapkričio 10 d.  Registruoja Elena Dobrovolskienė 

Telefonas 8 671 77277, el. paštas dobrovolskiene.elena@gmail.com   

Parodos lankymas nuo lapkričio 16 d. 13 val. iki lapkričio 18 d. 14 val.

Parodos aptarimas ir uždarymas lapkričio 18 d. 14 val.

Organizatoriai: TF taryba ir Nepasėdų grupė.

LAPKRIČIO 8 - 12/13 dienomis BIRŠTONE. Gyvensime viešbutyje “Birštono 
Banginukas” Birutės g. 29, ant Nemuno kranto, 200 metrų iki Šv. Antano Paduviečio 
bažnyčios. Rytinės mankštos gamtoje pagal Karolio Dineikos ir Sebastiano Kneipo 
rekomendacijas, pažintiniai žygiai Nemuno kilpų regioniniame parke, muziejų lankymas ir 
sveikarinimo programos bei gydomoji mineralinio vandens galia padės stiprinti sveikatą ir 
grūdinti organizmą. Kainuos: 18Eur./1para/1žm. už apgyvendinimą dviviečiuose 
kambariuose. 1 Eur./1para/1žm. už kurorto mokestį. Papildomai reikės mokėti už 
maitinimą (švediškas stalas) šalia esančioje sanatorijoje „Tulpė“ (pusryčiai –  7 Eur. ir 
pietūs –  7 Eur.),  už procedūras (bus taikoma nuolaida), už mankštų, žygių, paskaitų 
organizavimą ir kitas organizacines išlaidas, kurios priklausys nuo konkrečių susitarimų ir 
vykstančiųjų skaičiaus.  Nuvykimas  ir grįžimas savo transportu arba  tarpmiestiniu 
maršrutiniu autobusu. Registruoja ir daugiau informacijos suteiks prodekanė Lina, mob.8 
645 41168, linosdi@gmail.com   

LAPKRIČIO  21 – 25/26 d.  ir   GRUODŽIO 5 - 9/10 d. DRUSKININKUOSE. 

Mūsų viešnage rūpinsis, mankštas ir žygius organizuos Druskininkų TAU sveikatos 
fakulteto dekanas ir Karolio Dineikos sveikatingumo parko instruktorius  Gediminas 
Grigelis. Dalyvausime unikalioje sveikatingumo programoje "Sveikatos ratas". 
Gyvensimeviešbutyje  “Regina”, T.Kosciuškos g. 3. Viešbutis centre, šalia Vandens parko 
ir keltuvo į Sniego Areną. Kambariai vienviečiai, dviviečiai, su patogumais, TV.

Viešbutyje galima užsisakyti pietus, kainuos apie 5,00 Eur.Dienos metu veikia 
bufetas. Parduotuvė “IKI” už dviejų namų. 

Kaina  - 22 Eur./1para/1žm. Į kainą įskaičiuota nakvynės su pusryčiais, kurorto mokestis ir 
organizacinės vykdymo išlaidos. Registruoja ir daugiau informacijos suteiks prodekanė 
Lina, mob.8 645 41168, linosdi@gmail.com   

LAPKRIČIO 26 d. 11:00 val. vyks nuotolinė paskaita 

"VILNIAUS KRAŠTO GAMTINIAI  IR KULTŪRINIAI YPATUMAI".
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Prisijungimo nuoroda: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89906755476?
pwd=ZDNjNmxTblNCM1VBZTBsT1JqTSttdz09 Meeting ID: 899 0675 5476 Passcode: 
502173

Vyksta ŽYGIŲ MARATONAS "133 km. APLINK VILNIŲ". Vadovas Ovidijus Gabrėnas. 
Registruoja Audronė Gabrėnienė, tel. 8 670 49931,  gaudrone@gmail.com 

***

Grupių veiklos planai 2021/2022 mokslo metų pirmame semestere

Grupė “VĖTRUNGĖ”, kuratorė Elvyra Giliasevičienė.

Spalis

22 d. Ekskursija po Žvėryną, dalyvavimas muzikinėje popietėje, skirtoje

kompozitoriaus Vytauto Laurušo palikimui.

27 d. Grupės susirinkimas. Pirmo pusmečio planų aptarimas.

Lapkritis

26 d. Ekskursija į Nacionalinę filharmoniją.

28 d Ekskursija į Valdovų rūmų muziejų, aplankant naujai atidarytas rūmų erdves. 

24 d. Grupės susirinkimas.

Gruodis

14 d. Ekskursija į Operos ir baleto teatrą.

17 d. Ekskursija po Kalėdinį Vilnių.

Kitos ekskursijos Vilniaus mieste (datos derinamos).

Ekskursija į prieškalėdinį Kauną arba Panevėžį, aplankant spektaklį.

Ekskursija į Pakruojo dvarą dalyvauti festivalyje Stebuklų šalyje, kelionėje

aplankant ir kt. žymias vietoves.

29 d. Naujametinė vakaronė, pasveikinant grupės jubiliatus.

Dalyvavimas visuose fakulteto mastu organizuojamuose renginiuose, žygiuose,

talkose, aktyvaus poilsio stovyklose,  ekskursijose ir kelionėse.

Grupė “FORTŪNA”, kuratorė Milda Stanevičienė

Rugsėjis

30 d. Naujokų grupės susirinkimas 

Spalis

13 d.- Talka Europos parke

 15 d .- Naujokų krikštynos Europos parke 

20 d.-  Ekskursija,,Panemunės pilių keliu"
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24 d.-  Ekskursija ,,Meilės pėdsakai Vilniaus senamiestyje."

25 d. -  Ekskursija,,Trys Vilniaus pilys" 

27 d. -  Grupės susirinkimas

28 d.-  Talka VU Botanikos sodo Vingio skyriuje

Lapkritis

04 d.- Ekskursija ,,Kreivoji pilis ir Kreivasis miestas"

07 d.- Ekskursija ,,Šeškinės žydų kapinės ir M.Saukos skulptūrų parkas"

08 d.- Ekskursija ,,Rusėnų kvartalas Vilniuje"

11 d. -Ekskursija ,,Nuodėmingasis Vilnius"

19 d.- Spektaklis „Dabar many visai kita ugnis“ pagal S.Beckett (rež. S.Varnas). 
Teatre ,,Vilniaus klasika"

24 d. - Grupės susirinkimas

Gruodis (datos derinamos)

Tariamasi dėl ekskursijos į Seimą ir susitikimo su Seimo nariu

Planuojama ekskursija į prieškalėdinį Kauną ir Raudondvarį

29 d.- Kalėdų vakaronė

Ketiname aktyviai dalyvauti MČTAU ir Turizmo fakulteto renginiuose.

Grupė “NEPASĖDOS”, kuratorė Danutė Ona Mateikienė. 

Rugsėjis

13 d. – Naujų mokslo metų pirmasis V grupės susirinkimas, veiklos už praėjusius mokslo 
metus apbendrinimas ir veiklos plano šių mokslo metų I semestrui aptarimas. MČTAU 
nario mokesčio rinkimas.

16 d. – Ekskursija „Molėtai – Mindūnai- Labanoras- Ginučių malūnas – Ladakalnis- Rojus- 
A. Hrebnickio muziejus- Visaginas ir Visagino atominė elektrinė“.

28 d. – Pasiruošimas Turizmo fakulteto šventei “Jaunatviška branda- gyvenimo receptai”. 
Dalyvaujančių šventėje 80 - mečių sukvietimas ir sutikimas.

Spalis

6 d. – ekskursija po Aukštaitijos dvarus (Veriovkinos dvaras, Šeiminiškių konglomeratas- 
Kamajai- Strazdelio kapas, Salų dvaras, Rokiškio dvaras su edukacija Sūrio keliu, Mato 
bažnyčia ir Ilzenbergo dvaras).

12 d. – ekskursija “Trys Vilniaus pilys”.

19 d. – susitikimas su IV grupės, prijungtos prie V grupės, klausytojais. Naujų mokslo metų
veiklos I semestrui plano aptarimas.

21 d. - ekskursija “Trys Vilniaus pilys”.



22 d. – pasivaikščiojimas po Žvėryną ir dalyvavimas muzikinėje popietėje, skirtoje 
kompozitoriaus Vytauto Laurušo palikimui.

Lapkritis

9 d. 11 val. – ekskursija “M.K. Čiurlionio gatve link Vingio parko”.

Talka VU botanikos sode Vingis (pagal susitarimą su Botanikos sodu)

16- 18 d. – MČTAU 208 a auditorija. Turizmo fakulteto parodos “Karantinas- buvome 
namuose“ organizavimas.

24 d. 15 val. - MČTAU 208 a auditorija. Edukacinis užsiėmimas Monotipija. Užsiėmimą 
veda Elena Dobrovolskienė.

25 d. 11 val. - Istorijų namai (T. Kosciuškos g. 3). Ekskursija po parodą “Deivės ir kariai: 
Marijos Gimbutienei – 100”.

Gruodis

9 d. 12 val. – ekskursija po naujai atvertas Vilniaus Katedros koplyčias ir požemius.

21 d. 11 val. – Kalėdinė vakaronė.

Grupė „BITUTĖS“, kuratorė Danguolė Bertašiūtė.

Spalis

21 d. ekskursija "Trys  Vilniaus pilys"

22 d. ekskursija atgimusiame Paupio rajone.

28 d. talka BS "Vingis".

Lapkritis

11 d. talka BS Kairėnuose.

16 d. ekskursija atgimusiame Paupio rajone .

Ekskursija po Žvėryną (data derinama). 

Ekskursija po pilių teritoriją (data derinama).

28 d. ekskursija po Valdovų rūmus.

Gruodis (datos derinamos)

Prieškalėdinė kelionė į prieškalėdinį Kauną.

Kelionė į Žibintų festivalį Pakruojo dvaro sodyboje.

Grupė “ŠALAVIJAI”, kuratorė Virginija Keršulytė.

Rugsėjis

24 d. Ekskursija po miesto gynybinę sieną. 

27 d. Ekskursija ,,Kur prasideda Antakalnis“. 

Spalis



06 d., Ekskursija ,,Imperinis Vilnius“. 

18 d., Ekskursija „Pamirštos Antakalnio istorijos“.

26 d., Ekskursija į Rasų kapines;. apie 30 žmonių 

28 d. Savanorystės talka VU botanikos sode „Vingis“. 

Lapkritis

15 ir 16 d. Ekskursija į Žydų kapines Vilniuje. 

09 d., Grupės susitikimas, veiklos aptarimas. 

11 d. Savanorystės talka Kairėnų botanikos sode.

25 d. Ekskursija ,,Vilniečių istorijos ir pramogos XIX a.pab. – XX a. pradžia“. 

Gruodis (datos derinamos). 

Ekskursija į Istorijų namus. 

Prieškalėdinė šventė ir susitikimas su įdomiu žmogumi.

Aktyviai dalyvaujame MČTAU ir TF organizuojamuose renginiuose, paskaitose, 
susitikimuose.

***

ŠIEMET FAKULTETO MOKSLO METUS PRADEDAME RUGPJŪTĮ

Rugpjūčio 7 d. - kelionė į Balstogę.

Rugpjūčio 12 d. MČTAU kartu su Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutu 
organizuojama išvyka į ekologinį B. Vošterio ūkį Širvintų rajone.

Rugpjūčio 11 - 15 d. – kelionė į Meiseną, Drezdeną ir Saksonijos bei Čekijos Šveicariją.

Rugpjūčio 22 – 31 d. ir rugpjūčio 31- rugsėjo 9 d. Aktyvaus poilsio stovykla 
„Energetike“ Šventojoje.

Rugsėjo 12 d. – Padėkos kelionė į Šiluvą – UŽ LAIMINGĄ GYVENIMĄ ŠEIMOJE. 
Susipažinsime su Tytuvėnų regioninio parko įdomiausiomis vietomis. Aplankysime vieną 
didingiausių baroko paminklų Šiaurės rytų Europoje -buvusį Tytuvėnų bernardinų 
vienuolyno ansamblį. Piligriminis žygis Tytuvėnai – Šiluva (8 kilometrai). Pagrindinė 
atlaidų diena Šiluvoje - ŠEIMŲ DIENA. Dalyvausime Šv. Mišiose už sveikas ir tvirtas 
šeimas. Registruoja Danguolė Bertašiūtė tel. 8 684 71714, 
danguole.bertasiute@gmail.com 

Nuo rugsėjo 18 d. - Kartojamas žygių maratonas “133 km. aplink Vilnių”. Projekto 
vadovas Ovidijus Gabrėnas. Būtina registracija, savo galimybių objektyvus įvertinimas, 
tinkamas pasiruošimas. 

Registruoja Audronė Gabrėnienė, tel. 8 670 49931, gaudrone@gmail.com 

Išsamesnę informaciją sužinosite užsiregistravę.
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Rugsėjo 28 d. – Turizmo fakulteto šventė „JAUNATVIŠKA BRANDA – GYVENIMO 
RECEPTAI“. Pagerbsime tuos klausytojus, kurie sulaukė 80 ir daugiau metų. Šventė vyks 
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13).

Spalio 9 - 10 d. ir 23 – 24 d. Kelionė - Lenkijos gotikos perlai Torūnės krašte. Abiejų 
šalių bendradarbiavimo sutarties pagrindu MČTAU keliones vykdo UAB „Kelionių laikas“, 
www.kelioniulaikas.lt Už kelionės vykdymą atsakinga vadybininkė Danutė, tel. 8 612 
61124; danute@kelioniulaikas.lt 

Ypatingos nuolaidos taikomos tik pateikus MČTAU pažymėjimą.

Kelionės po Lietuvą ir į tolimesnius kraštus, jeigu nesutrukdys karantinas, bus 
pasiūlytos mokslo metų eigoje. 

Spalio 15 d. Europos parke – Naujokų „KRIKŠTYNŲ“ šventė, skirta naujai įstojusiems 
klausytojams, kurie planuoja lankyti Turizmo fakultetą.

Atsakingos: Elena Dobrovolskienė, mob. 8 671 77277, 
dobrovolskiene.elena@gmail.com

Milda Stanevičienė, kuratorė, mob. 8 685 52660, milda.staneviciene@gmail.com 

Spalio 22 d., penktadienį, 15:00 val., pasivaikščiojimas po  Žvėryną su gide Audrone.
Istorija, architektūra, žmonės...

17:00 val. Kompozitorių namuose vyks  muzikinė popietė, skirta kompozitoriaus 
Vytauto Laurušo palikimui. Dalyvaus kompozitoriaus anūkas Antanas Laurušas, 
dainininkė Julija Stupnianek ir pianistė Giedrė Muralytė. Popietę ves prof. dr. Rita 
Bieliauskienė. Būtina registracija.

Registruoja  Sutkevičienė Irena, mob. 8 652 34017,  irena.sutkeviciene@gmail.com.- 

Spalio 24 d., sekmadienį, Vėlinių žygis Barsukynės miškuose, Pavilnių regioniniame
parke. Miško taku kopsime į aukštą Barsukynės piliakalnį. Vėlinių šventėje dalyvaus 
folkloro ansamblis „Varangė“ ir mitologai. Žygio vadovė ir renginio organizatorė geografė 
Nijolė Balčiūnienė. Žygio startas 14:00 val. stotelėje “Užtvanka”, Kojalavičiaus gatvėje 
(autobusas nr. 27 stoja Tuskulėnų ir Olandų g.) Dėl pandemijos būtina registracija. 

Registruoja Nijolė Rudinskienė, 8 698 03502, nijole.rudinskiene@gmail.com

TRADICINĖS AKTYVAUS POILSIO STOVYKLOS: 

Spalio 24 – 28/29 d. (5d./4n.) arba (6d./5n.) aktyvaus poilsio stovykla 
DRUSKININKUOSE.

Gyvensime viešbutyje “REGINA”, T. Kosciuškos g. 3., visai šalia Vandens parko.

Kaina 22,00 Eur/žm./1naktis. Mokėsime už nakvynę su pusryčiais, pagalvės mokestį 
ir sveikatinimo programą (mankštos, žygiai). Papildomai kainuos nuvykimo ir 
parvykimo paslaugos, sveikatinimo procedūros, muziejai ir pramogos. 

Registruoja prodekanė Lina Dilbienė, tel. 8 645 41168, linosdi@gmail.com

Lapkričio. 8 – 14 d. (7d./6n.) aktyvaus poilsio stovykla BIRŠTONE.
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Gyvensime viešbutyje “BIRŠTONO BANGINUKAS”, Birutės g. 29, ant Nemuno kranto, 
200 metrų iki Šv. Antano Paduviečio bažnyčios. Šalia yra sanatorijos "Tulpė" baseinas ir 
gydyklos. Kambariai dviviečiai, su patogumais, TV, arbatinukas, 2 puodukai.

Nakvynės kaina 18,00 Eur/žm./1naktis dviviečiame kambaryje ir kurorto mokestis. 

Papildomai mokėsime nuvykę: 7,00 Eur - pusryčiai, 7,00 Eur. - pietūs, 1,00 Eur rytinė
mankšta su kineziterapeutu. Papildomai kainuos nuvykimo ir parvykimo paslaugos, 
sveikatinimo procedūros, muziejai ir pramogos. 

Registruoja prodekanė Lina Dilbienė, tel. 8 645 41168, linosdi@gmail.com

Gruodžio 6 – 10 d. (5d./4n.) Prieškalėdinė aktyvaus poilsio stovykla „ENERGETIKE“,
ŠVENTOJOJE. www.energetikas.lt

Nakvynė kainuos: 22,00 Eur/žm./1 naktis dviviečiame kambaryje, 20,00 Eur./žm./1 
naktis triviečiame kambaryje,

Papildomai kainuos: 1,00 Eur/žm./1naktis. – pagalvės mokestis, 8,00 Eur - pusryčiai,
4,00 Eur. – pietūs. 

Registruoja prodekanė Lina Dilbienė, tel. 8 645 41168, linosdi@gmail.com

Lapkričio 16 - 17 – 18 dienomis MČTAU TURIZMO FAKULTETO PARODA

„KARANTINAS – BUVOME NAMIE“ Fakulteto klausytojai eksponuos savos kūrybos 
darbus, sukurtus karantino metu.

Atsakingos: Elena Dobrovolskienė, mob. 8 671 77277, 
dobrovolskiene.elena@gmail.com

ir Danutė Mateikienė, kuratorė, mob. 8 650 55255 danuteona.m@gmail.com

Gruodžio 14 – 30 d. paroda Seime ”SENJORŲ KALĖDOS”. 

Tęsiame studijas „VILNIAUS KRAŠTO ISTORIJA, ATMINTIS IR ŠI DIENA“.

Paskaitose gyvai arba virtualiai klausysimės iškiliausių žmonių pasakojimų. Vykdysime 
pažintinius žygius ir keliones po Vilniaus kraštą. Konferencija „Neišsenkantys Vilniaus 
krašto pažinimo klodai“ planuojama 2022 pavasarį.

Lapkričio 26 d. paskaita Vilniaus krašto gamtiniai ypatumai (pranešime).

***

Savanorystės talkos VU Botanikos soduose Kairėnuose, “Vingis” bei Europos 
parke. Išsamesnę informaciją sužinosite paskambinę nurodytais telefonais. 

Spalio 13d. ir spalio 21d. talka Europos parke.

Registruoja Kupčiūnaitė Marija, mob.  8 673 34365. marijak34@gmail.com

Spalio 22 d. ir lapkričio 11 d. talka VU BS Kairėnuose.

Registruoja Birutė Jukonienė, mob. 8 611 50956, birutelejuk@gmail.com

Spalio 28 d. talka VU BS „Vingis“
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Registruoja Danutė Plytnikienė, mob. 8 656 19320, danaply@gmail.com 

VEIKLA GRUPĖSE bus vykdoma pagal atskirą kiekvienos grupės planą, suderintą su 
dekane ir prodekane Albina. Renginių datą ir laiką sužinosite paskambinę savo grupės 
kuratoriams arba gavę laišką į el. paštą. 

Pasikalbėjimų angliškai klubo “Chatline group” užsiėmimai vyks kiekvieną 
ANTRADIENĮ, 11:00 – 13:00 val. , MČTAU būstinėje 208a auditorijoje. 

Savarankiški dalyvių pasisakymai pačių pasirinkta tema, interneto tinkluose rastos ganglų 
kalbos metodinės medžiagos peržiūros ir aptarimai. Kelionių įspūdžiai, diskusijos, 
aptarimai, poezija ir dainos. Vadovas Rimvydas Pranaitis, (būtina registracija nurodytu 
telefonu).

tel. 8 615 73870, rimvydaspr2@gmail.com

Fizinio aktyvumo grupių užsiėmimai vyksta:

I grupė –sporto klube “SANUS” ( Pamėnkalnio g. 1)

pirmadienį ir trečiadienį 9:00 - 10:00 val. ir 10:00 - 11:00 val.

Registruoja vadovė Ramutė Bernotienė 

tel. 8 655 24425, rbernotiene@gmail.com

II grupė – Verslo centre, Žemaitės g. 21.

pirmadienį ir trečiadienį 9:00 – 10:00 val., 

sporto klube “SANUS” ( Pamėnkalnio g. 1)

antradienį ir ketvirtadienį 8:30 - 9:30 val. 

Registruoja vadovė Natalija Kaselienė, tel. 8 616 01460, natakas@inbox.lt

Dekanė Teodora Dilkienė, 

tel. 8 686 10113; 8 615 19650, teodora.dilkiene@gmail.com

Prodekanė Albina Varanauskienė,

mob. 8 612 90330, avaranauskiene@gmail.com 

Prodekanas Rimantas Subačius 

mob. 8 68607429, rimantas0405@gmail.com
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