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ARCHEOLOGIJOS RŪSIO 
SEMINARŲ ERDVĖ

BENDROJI ERDVĖ ( 10-19 val.)

Informacinis konsultacijų stendas „Archeologija 
Lietuvoje: kas, kur, kada, kodėl?“ 
Viskas apie archeologiją po vienu stogu. Parodos 
lankytojai kviečiami dalyvauti konsultacijose su 
specialistais apie archeologinius tyrimus, jų 
poreikių nustatymą, metodikos parinkimą, teisinį 
reglamentavimą ir kitą kiekvienam projektų 
vystytojui ar paveldo objektų savininkui (valdyto-
jui) būtiną žinoti informaciją. Informaciniame 
stende dirbantys specialistai stengsis atsakyti į 
įvairiausius dalyviams kylančius klausimus, tiek 
mokslinius, tiek smalsumo vedinus. Nepraleiskite 
progos betarpiškai pabendrauti su tyrėjais!

Bioarcheologijos laboratorija
Archeobotanika. Tyrimų metodikos ir galimybių 
pristatymas, medžiagos interpretacijos galimybių 
analizė, praktiniai užsiėmimai mikroskopo 
pagalba;
Zooarcheologija. Zooarcheologinės medžiagos 
interpretacijos, tyrimų metodų ir kaulinės medžia-
gos pristatymas;
Dendrologija. Medžio rūšių nustatymo metodikos 
pristatymas ir pavyzdžiai, dendrochronologijos, 
kaip absoliutaus datavimo metodo, pristatymas. 

Archeologiniai lauko tyrimai.
Lauko tyrimai. Destrukcinių tyrimų ir fiksacijos 
metodų pristatymai, archeologo „kasdienybės“ ir 
tyrimų perkasos, archeologinių radinių pažinimo, 
identifikavimo dirbtuvės. 
Nedestrukciniai tyrimų metodai. Nedestrukcinių 
tyrimų metodų ir įrangos pristatymas: georadaras, 
magnetometras, metalo ieškiklis, tacheometras, 
bepilotės skraidyklės (dronai) ir kt. Tyrimų rezul-
tatų ir pavyzdžių iliustravimas. 

Povandeninė archeologija. 
Video filmų peržiūra, įrangos ekspozicija, infor-
macinis stendas su pagrindine tyrimus iliustruo-
jančia medžiaga, anketų apie galimus povande-
ninius objektus pildymas (informacijos 
surinkimas), konsultacijos su specialistais.

Archeologijos biblioteka
Leidiniai apie archeologijos mokslą ir žinias po 
vienu stogu. Tiek skaityti, tiek ir įsigyti.
Tai puiki galimybė susipažinti su archeologijos 

mokslu išsamiau Jus dominčiomis temomis: arche-
ologiniais objektais, tyrimų rezultatais, taikomais 
metodais ir kita įdomia informacija kiekvienam 
archeologijos, istorijos ir Lietuvos nekilnojamojo 
paveldo gerbėjui.

PASKAITOS IR DIRBTUVĖS

Gegužės mėn. 18 d. (penktadienis)

11-12 val. Paskaita „Kas yra archeologiniai tyrimai, 
kada ir kokie jie yra būtini bei naudingi“. Agnė 
Žilinskaitė (Lietuvos archeologijos draugija)
Teorinės paskaitos tikslas atskleisti archeologijos 
mokslo poreikį ir būtinybę, tikslingą metodikos ir 
žinių taikymą, siekiant atskleisti potencialą ne tik 
mokslininkui, tačiau ir kiekvienam, besirengiančiam 
vykdyti žemės judinimo darbus potencialiai svarbi-
ose archeologinę vertę turinčiose vietovėse. Pas-
kaita kviečia dalyvauti tiek projektų vystytojus, tiek 
paveldo objektų savininkus (valdytojus), tiek 
smalsuolius.

12-13 val. Paskaita „Istorinės aerofotonuotraukos: 
kultūros paveldo apsauga, tyrimai ir propagavi-
mas“. Dr. Romas Jarockis (VšĮ „Archaeoheritage“)
Paskaita dalyviams sieks atskleisti aerofotografijos 
galimybes atrasti tai, kas pastebima tik iš paukščio 
skrydžio. Paskaitos lektorius nagrinės istorinių 
aerofotonuotraukų tyrimų rezultatus ir galimybes. 
Tai puiki galimybė sužinoti apie šiuose istoriniuose 
dokumentuose slypintį potencialą atrasti ir pažinti 
mūsų kultūros paveldą.

13-15 val. Mokslinės dirbtuvės „Augalai ir gyvūnai 
archeologo akimis (zooarcheologija, paleobotani-
ka ir dendrologija)“. Dr. Dalia Kisielienė (Gamtos 
tyrimų centras), Dr. Giedrė Piličiauskienė, Kęstu-
tis Peseckas (Vilniaus universitetas)
Mums visiems gerai žinomi archeologiniai radiniai 
(keramika, titnagas, metaliniai dirbiniai ir kt.) yra 
anaiptol ne vienintelis šaltinis buvusių bendruome-
nių gyvensenos pažinime. Labai svarbūs ir kiti 
archeologinių tyrimų metu surandami ekofaktai – 
gyvūnų kaulai, augalų liekanos – kurie tiriami 
laboratorijose. Paskaitos metu mokslininkai atskleis 
tokių laboratorinių tyrimų galimybes, jų svarbą, 
kintančias ir tobulėjančias  metodikas. Ar 
galėtumėme pilnai rekonstruoti bendruomenių 
gyvenseną, nežinodami tuometinės gamtinės 

Gegužės 18 d. (penktadienis)

11.00–12.00 
Agnė Žilinskaitė (Lietuvos archeologijos 
draugija) „Kas yra archeologiniai tyrimai, kada 
ir kokie jie yra būtini bei naudingi“. Kalba: 
lietuvių.

12.00–13.00
 Dr. Romas Jarockis (VšĮ „Archaeoheritage“) 
„Istorinės aerofotonuotraukos: kultūros pavel-
do apsauga, tyrimai ir propagavimas“. Kalba: 
lietuvių.

aplinkos, klimato, supusios augmenijos, faunos ir 
jos specifikos?

15-16 val. Paskaita „Kultūros paveldo tyrėjas. 
Studijų galimybės ir perspektyvos“. Dr. Justina 
Poškienė (Vilniaus universitetas) ir Ieva Masi-
ulienė (Klaipėdos universitetas)
Paskaita itin laukiam moksleivių, tėvelių ir peda-
gogų, kuriems bus siekiama atskleisti ne tik 
archeologijos mokslo studijų, tačiau ir kitų gretu-
tinių humanitarinių ir tiksliųjų mokslų specialybių 
galimybes. Istorijos, paveldosaugos ir archeologi-
jos studijos Lietuvoje – tikslai, uždaviniai ir pers-
pektyvos trumpai.

16-17 val. Paskaita „Archeologijos apsauga  in 
situ: problemos ir galimybės“. Dr. Justina 
Poškienė (Vilniaus universitetas)
Paskaita yra skirta gerosios praktikos 
pavyzdžiams analizuoti, kuomet archeologijos 
paveldas yra saugomas ir eksponuojamas jo 
originalioje radimo vietoje. Atskleidžiama tokių 
sprendimų problematika bei galimybės, sprendini-
ai galintys lemti pridėtinę finansinę, ekonominę ar 
moralinę pridėtinę tokio sprendimo vertę. Paskaita 
itin aktuali kultūros paveldą tiriantiems ir jį turinti-
ems.

17-18 val. Paskaita „Archeologinio radinio kelias 
(vertė, pagrindinės grupės, radimas-restauravi-
mas-muziejus-ekspozicija)“. Sigita Venckūnienė 
(Lietuvos nacionalinis muziejus LDK Valdovų 
rūmai)
Bus pristatyta nematoma muziejaus pusė: muzie-
jininko darbas - archeologinių radinių tvarkymas ir 
apskaita. Darbas laboratorijoje – radinių konser-
vavimas ir restauravimas. Saugyklų sistema. 
Eksponatų atranka  į ekspoziciją. Parodos rengimo 
paslaptys.

Gegužės mėn. 19 d. (šeštadienis)

11-13 val. Kūrybinės dirbtuvės „Archeologija 
vaikams“.
Veiklos metu siekiama pademonstruoti, kaip 
šiuolaikiniame muziejuje lankytojams atskleidžia-
ma archeologijos mokslo tyrimų specifika ir 
metodika, kompleksiškai taikant moderniosios 
muzeologijos principus, asmeninę patirtį bei 
papildant tai mokslo populiarinimo leidiniais, kaip 
kaip aktualizuojama archeologijos mokslo svarba 
bei reikšmė praeities pažinimui.   
Dalyvauja: VšĮ Žaislų muziejus archeologijos 

14-15 val. Paskaita "Ir mirusieji pasakoja istori-
jas: bioarcheologiniai praeities žmonių tyrimai". 
Justina Kozakaitė (Vilniaus universitetas)
Tai nėra originali mintis, bet sakoma, kad 
žmogus miršta du kartus: pirmą kartą biologine 
mirtimi, antrą kartą - kai jo vardas ištariamas 
paskutinį kartą. Bioarcheologo darbo iššūkiai - 
lyties, amžiaus, įvairiausių ligų nustatymas - 
leidžia bent trumpam prikelti į užmarštį nuėjusį 
praeities žmogų ir pažinti jo kasdienio gyvenimo 
negandas ar akimirkas, pasaldintas nedidelėmis 
pagundomis.

17-19 val. Viktorina „Ką turi žinoti kiekvienas 
Indiana Džounsas ir kiekviena Lara Kroft?“ 
Kas laikomas pirmuoju archeologu pasaulyje? 
Kada Lietuvoje apsigyveno pirmieji žmonės? 
Kodėl buvo pastatytas Stounhendžas?  Ar 
Lietuvoje gyveno mamutai? Įvairūs klausimai 
apie Lietuvą ir pasaulį iš archeologinės perspek-
tyvos. Galimybė laimėti puikių prizų!

ARCHEOLOGIJOS RŪSYS



KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

Gegužės 18 d. (penktadienis)

10:00 - 19:00
Dailidystės ir stalystės dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu mokoma restauruoti senuosius 
langus, duris, supažindinama su technologiniais 
procesais, dailidystės įrankiais, konstrukcijų ir 
apdailos detalėmis, senaisiais apkaustais, pristato-
mas surenkamas medinio tradicinio namo maketas.
Dirbtuves pristato Lietuvos liaudies buities muzie-
jus, Medžio meistrų draugija, UAB „Jautmalkės 
lėpis”, IĮ „Sakalų svetainė”, UAB „Mokmedis”.

10:00–19:00
Krosnių, židinių ir dūmtraukių dirbtuvės (SV) 
Dirbtuvių metu vyks krosnies koklių statymo ir 
dėliojimo pamokos vaikams bei suaugusiems, 
pristatomi istorinių krosnių ir židinių koklių 
pavyzdžiai, darbo įrankiai ir technologijos.
Dirbtuves pristato krosnių, židinių ir kaminų meis-
tras Artūras Šuliokas. 

10:00–19:00
Tradicinių tinkų ir dažų kūrybinės dirbtuvės (SV)
Parodos lankytojai dirbtuvių metu galės išmėginti 

tinkavimą įvairiais tinkais, sudalyvauti kolektyvini-
ame lipdyme molio tinku ir atkurti istorines spalvas 
iš natūralių pigmentų
Dirbtuves pristato Saulius Jackevičius, meistras 
amatininkas, natūralių statybinių medžiagų kūrėjas, 
technologas ir lektorius. 

10:00–19:00
Fotografavimas  senoviniu momentinės fotografi-
jos būdu – penkiaminute (SV)
Visos parodos metu galėsite nusifotografuoti 
senoviniu dumpliniu fotoaparatu ir gauti fotografiją 
atminimui.
Dirbtuves pristato “Atvirosios fotografijos dirbtu-
vės”.
 
10:00–19:00
Savanorių dirbtuvės „Info-point” (SV)
Grupė iniciatyvių miestiečių vedama jaunų 
architektų Gabrielės Šarkauskienės ir Antano 
Šarkausko bandys sukurti ir įgyvendinti informac-
inio taško erdvę bažnyčioje.
Dirbtuves pristato “Š A atelier”.

10:00–11:30
Dirbtinio storasluoksnio marmuro ir skaljolos 
meno dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu Alvydas Mandeika mokys primirštų 
brangių medžiagų imitavimo technikų:   savo 
rankomis pasigaminus dirbtinio marmuro plokštelę 
ir dekoravus ją skaljolos technika, parodos lankyto-
jų akims naujomis spalvomis atsivers daugelio 
Lietuvos bažnyčių interjerai ir jų puošyba.
Dirbtuves pristato Vilniaus dailės akademijos 
Paminklotvarkos katedra.

11:00–12:00
Lavinamosios lentos gamyba (SV)
Dirbtuves pristato XX a. vidurio vintažinių ir 
restauruotų baldų salonas “Matyta.lt”.

 

11:30–13:00
Paveikslų retušavimo praktika (SV)
Dirbtuvių dalyviai, gavę paveikslo „Šv. Juozapas” 
kopijos fragmentą, vedami  tapybos restauratorės, 
galės patys išmėginti tapybos netekčių vietų 
retušavimo techniką.
Dirbtuves pristato Lietuvos dailės muziejaus  
Prano Gudyno restauravimo centras.

11:30–13:00
Auksavimas – seniausia dekoravimo technika 
(SV)
Dirbtuvių metu sužinosite apie populiariausias 
auksavimo technikas - blizgųjį polimentinį, matinį 

aliejinį auksavimą ir auksavimą trintu auksu bei 
išbandysite šią – vieną seniausių dekoravimo 
technikų.
Dirbtuves pristato Lietuvos dailės muziejaus  
Prano Gudyno restauravimo centras.

12:00–13:00
Gipso liejimo dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu bus galima susipažinti su plastiška 
ir lengvai formuojama skulptūrine medžiaga - 
gipsu ir jo liejimu formose. Tai viena plačiausiai 
naudojamų medžiagų dekoruojant pastatų interje-
rus.
Dirbtuves pristato Vilniaus dailės akademijos 
Paminklotvarkos katedra.

12:30–14:00
Spalvų laboratorija (SV)
Dirbtuvių metu naudojant natūralius pigmentus, 
juos maišant bus bandoma išgauti etalonines 
spalvas.
Dirbtuves pristato Saulius Jackevičius, meistras 
amatininkas, natūralių statybinių medžiagų 
kūrėjas, technologas ir lektorius.

13:30–15:00
Dirbtinio storasluoksnio marmuro ir skaljolos 
meno dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu Alvydas Mandeika mokys prim-
irštų brangių medžiagų imitavimo technikų: savo 
rankomis pasigaminus dirbtinio marmuro 
plokštelę ir dekoravus ją skaljolos technika, paro-
dos lankytojų akims naujomis spalvomis atsivers 
daugelio Lietuvos bažnyčių interjerai ir jų puošy-
ba.
Dirbtuves pristato Vilniaus dailės akademijos 
Paminklotvarkos katedra.

14:00–16:00
Tradicinių šiaudinių sodų rišimo dirbtuvės (SV)
Dirbtuvėse susipažinsite su sodų medžiaga,  
paruošimu, išmoksite susikarpyti ir susirišite po 
nedidelį sodelį. Dirbtuves veda tautodailininkė 
Marija Liugienė.

14:30–16:00
Paveikslų retušavimo praktika (SV)
Dirbtuvių dalyviai, gavę paveikslo „Šv. Juozapas” 
kopijos fragmentą, vadovaujami tapybos restaura-
torės, galės patys išmėginti tapybos netekčių 
retušavimo techniką.
Dirbtuves pristato Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Gudyno restauravimo centras.

14:30–16:00
Auksavimas – seniausia dekoravimo technika 
(SV)
Dirbtuvių metu sužinosite apie populiariausias 
auksavimo technikas - blizgųjį polimentinį, matinį 
aliejinį auksavimą ir auksavimą trintu auksu bei 
išbandysite šią vieną seniausių dekoravimo 
technikų.
Dirbtuves pristato Lietuvos dailės muziejaus  
Prano Gudyno restauravimo centras

15:30–16:30
Stiuko lipdybos dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu išbandysite įvairių dekoro 
elementų formavimą pačia archaiškiausia forma - 
lipdant vietoje iš stiuko. 
Dirbtuves pristato Vilniaus dailės akademijos 
Paminklotvarkos katedra. 

15:30–17:00
Spalvų laboratorija (SV)
Dirbtuvių metu naudojant natūralius pigmentus, 
juos maišant bandoma išgauti etalonines spalvas.
Dirbtuves pristato Saulius Jackevičius, meistras 
amatininkas, natūralių statybinių medžiagų 
kūrėjas, technologas ir lektorius. 

16.00 - 17.00Lavinamosios lentos gamyba (SV)
Dirbtuvėse iš įvairiausių parankinių priemonių 
kuriama lavinamoji lenta - įdomus žaidimas, 
leisiantis išradingai ir linksmai žvelgti į kasdienę 
buitinę aplinką. Dirbtuves pristato XX a. vidurio 
vintažinių ir restauruotų baldų salonas “Matyta.lt”
 
17:00–18:30
Dirbtinio storasluoksnio marmuro ir skaljolos 
meno dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu Alvydas Mandeika mokys prim-
irštų brangių medžiagų imitavimo technikų: savo 
rankomis pasigaminus dirbtinio marmuro 
plokštelę ir dekoravus ją skaljolos technika, 
parodos lankytojų akims naujomis spalvomis 
atsivers daugelio Lietuvos bažnyčių interjerai ir jų 
puošyba. Dirbtuves pristato Vilniaus dailės 
akademijos Paminklotvarkos katedra.

17:00–19:00
Tradicinių šiaudinių sodų rišimo dirbtuvės (SV)
Dirbtuvėse susipažinsite su sodų medžiaga, 
paruošimu, išmoksite susikarpyti ir susirišite po 
nedidelį sodelį.
Dirbtuves veda tautodailininkė Marija Liugienė.

17:00–18:00 (S)
Medinio namo restauravimo konsultacijos.

15.00–16.00 
Dr. Justina Poškienė (Vilniaus universitetas) ir Ieva 
Masiulienė (Klaipėdos universitetas) „Kultūros 
paveldo tyrėjas. Studijų galimybės ir perspektyvos“. 
Kalba: lietuvių.

16.00–17.00 
Dr. Justina Poškienė (Vilniaus universitetas) 
„Archeologijos apsauga  in situ: problemos ir 
galimybės“. Kalba: lietuvių. 

17.00–18.00
Sigita Venckūnienė (Lietuvos nacionalinis muziejus 
LDK Valdovų rūmai)  „Archeologinio radinio kelias 
(vertė, pagrindinės grupės, radimas-restauravi-
mas-muziejus-ekspozicija)“. Kalba: lietuvių.

Gegužės 19 d. (šeštadienis)

14.00–15.00 
Justina Kozakaitė (Vilniaus universitetas) „Ir 
mirusieji pasakoja istorijas: bioarcheologiniai 
praeities žmonių tyrimai“. Kalba: lietuvių.

1 AUKŠTAS
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS



17:30–19:00
Paveikslų retušavimo praktika (SV)
Dirbtuvių dalyviai, gavę paveikslo „Šv. Juozapas” 
kopijos fragmentą, vadovaujami tapybos restaura-
torės, galės patys išmėginti tapybos netekčių 
retušavimo techniką.
Dirbtuves pristato Lietuvos dailės muziejaus  
Prano Gudyno restauravimo centras.

17:30–19:00 (SV)
Tekstilės restauravimo dirbtuvės didelių 
netekimų atkūrimas gobelenine technika. 
Dirbtuvių metu kopijuojamas unikalus sieninio 
kilimo fragmentas, kartojant autentišką techniką - 
audžiant vertikaliomis staklėmis.
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restau-
ravimo centras.
 
Gegužės 19 d. (šeštadienis)

10.00-19.00 
Dailidystės ir stalystės dirbtuvės
Dirbtuvių metu mokoma restauruoti senuosius 
langus, duris, supažindinama su technologiniais 
procesais, dailidystės įrankiais, konstrukcijų ir 
apdailos detalėmis, senaisiais apkaustais, pristato-
mas surenkamas medinio tradicinio namo make-
tas.
Dirbtuves pristato Lietuvos liaudies buities muzie-
jus, Medžio meistrų draugija, UAB „Jautmalkės 
lėpis”, IĮ „Sakalų svetainė”, UAB „Mokmedis”.

10:00–19:00
Krosnių, židinių ir dūmtraukių dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu vyks krosnies koklių staty-
mo/dėliojimo pamokos vaikams ir suaugusiems, 
bus pristatomi istorinių krosnių ir židinių koklių 
pavyzdžiai, darbo įrankiai ir technologijos.
Dirbtuves pristato krosnių, židinių ir kaminų 
meistras Artūras Šuliokas. 

10:00–19:00
Tradicinių tinkų ir dažų kūrybinės dirbtuvės (SV)
Parodos lankytojai dirbtuvių metu galės išmėginti 
tinkavimą įvairiais tinkais, sudalyvauti kolektyvini-
ame lipdyme molio tinku ir atkurti istorines spal-
vas iš natūralių pigmentų.

Dirbtuves pristato Saulius Jackevičius, meistras  
amatininkas, natūralių statybinių medžiagų  kūrė-
jas, technologas ir lektorius. 

 10:00–19:00
Savanorių dirbtuvės „Info-point” (SV)
Grupė iniciatyvių miestiečių vedama jaunų 
architektų Gabrielės Šarkauskienės ir Antano 
Šarkausko bandys sukurti ir įgyvendinti informac-
inio taško erdvę bažnyčioje.
Dirbtuves pristato “Š A atelier”

10:00–19:00
Fotografavimas  senoviniu momentinės fotografi-
jos būdu – penkiaminute (SV)
Visos parodos metu galėsite nusifotografuoti 
senoviniu dumpliniu fotoaparatu ir gauti fotografiją 
atminimui.
Dirbtuves pristato “Atvirosios fotografijos dirbtu-
vės”.

10:00–13:30
Spalvų laboratorija (SV)
Dirbtuvių metu naudojant natūralius pigmentus, 
juos maišant bus bandoma išgauti etalonines 
spalvas.
Dirbtuves pristato Saulius Jackevičius, meistras 
amatininkas, natūralių statybinių medžiagų kūrėjas, 
technologas ir lektorius. 

10:00–11:30
Dirbtinio storasluoksnio marmuro ir skaljolos 
meno dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu Alvydas Mandeika mokys primirštų 
brangių medžiagų imitavimo technikų: savo 
rankomis pasigaminus dirbtinio marmuro plokštelę 
ir dekoravus ją skaljolos technika, parodos lankyto-
jų akims naujomis spalvomis atsivers daugelio 
Lietuvos bažnyčių interjerai ir jų puošyba.
Dirbtuves pristato Vilniaus dailės akademijos 
Paminklotvarkos katedra.

11:30–13:00
Paveikslų retušavimo praktika (SV)
Dirbtuvių dalyviai, gavę paveikslo „Šv. Juozapas”  
kopijos fragmentą, vadovaujami tapybos restaura-
torės, galės patys išmėginti tapybos netekčių 
retušavimo techniką.
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restau-
ravimo centras.

11:30–13:00
Keramikos restauravimo dirbtuvės: sudužusio 
puodelio likimas – klijuoti ar išmesti? (SV)
Atsinešę sudužusį stiklo, keramikos ar porceliano 

 dirbinį su profesionalios restauratorės pagalba 
prikelsite jį naujam gyvenimui.
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restau-
ravimo centras.

12:00–13:00
Gipso liejimo dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu bus galima susipažinti su plastiška 
ir lengvai formuojama skulptūrine medžiaga - 
gipsu ir jo liejimu formose. Tai viena plačiausiai 
naudojamų medžiagų dekoruojant pastatų interje-
rus.
Dirbtuves pristato Vilniaus dailės akademijos 
Paminklotvarkos katedra.

13:30–15:00
Dirbtinio storasluoksnio marmuro ir skaljolos 
meno dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu Alvydas Mandeika mokys prim-
irštų brangių medžiagų imitavimo technikų:  savo 
rankomis pasigaminus dirbtinio marmuro 
plokštelę ir dekoravus ją skaljolos technika, paro-
dos lankytojų akims naujomis spalvomis atsivers 
daugelio Lietuvos bažnyčių interjerai ir jų puošy-
ba.
Dirbtuves pristato Vilniaus dailės akademijos 
Paminklotvarkos katedra.

14:30–16:00
Sudužusio puodelio likimas – klijuoti ar išmesti? 
(SV)
Atsinešę sudužusį stiklo, keramikos ar porceliano 
dirbinį su profesionalios restauratorės pagalba 
prikelsite jį naujam gyvenimui.
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restau-
ravimo centras.

14:30–16:00
Trimačių polichromuotų objektų retušavimo 
dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių dalyviai sužinos polichromuotų medinių 
skulptūrų retušavimo etinius ir estetinius princi-
pus bei praktikoje naudojamus sprendimus.
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restau-
ravimo centras.

15:30–17:00
Spalvų laboratorija (SV)
Dirbtuvių metu naudojant natūralius pigmentus, 
juos maišant bus bandoma išgauti etalonines 
spalvas.
Dirbtuves pristato Saulius Jackevičius, meistras 
amatininkas, natūralių statybinių medžiagų 
kūrėjas, technologas ir lektorius.

16:00–17:00
Stiuko lipdybos dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu išbandysite įvairių dekoro 
elementų formavimą pačia archaiškiausia forma 
- lipdant vietoje iš stiuko. 
Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos 
katedra.

17:00–18:30
Trimačių polichromuotų objektų retušavimo 
dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių dalyviai sužinos polichromuotų med-
inių skulptūrų retušavimo etinius ir estetinius 
principus bei praktikoje naudojamus sprendimus.
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restau-
ravimo centras.

17:00–18:30
Tekstilės restauravimo dirbtuvės – didelių 
netekimų atkūrimas gobelenine technika (SV)
Dirbtuvių metu kopijuojamas unikalus sieninio 
kilimo fragmentas, kartojant autentišką techniką 
- audžiant vertikaliomis staklėmis.
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restau-
ravimo centras.

17:30–19:00
Dirbtinio storasluoksnio marmuro ir skaljolos 
meno dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu Alvydas Mandeika mokys prim-
irštų brangių medžiagų imitavimo technikų:    
savo rankomis pasigaminus dirbtinio marmuro 
plokštelę ir dekoravus ją skaljolos technika, 
parodos lankytojų akims naujomis spalvomis 
atsivers daugelio Lietuvos bažnyčių interjerai ir jų 
puošyba.
Dirbtuves pristato Vilniaus dailės akademijos 
Paminklotvarkos katedra.

Vieta: Archeologijos rūsys, bažnyčios rūsiai

Gegužės 18 d. (penktadienis)

13.00–15.00 
Mokslinės dirbtuvės „Augalai ir gyvūnai arche-
ologo akimis: zooarcheologija,
paleobotanika ir dendrologija“ (SV)
Keramika, titnagas, metaliniai dirbiniai yra anaip-
tol ne vienintelis šaltinis buvusių bendruomenių 
gyvensenos pažinime. Dirbtuvių metu mok-
slininkai atskleis mažiau žinomų archeologinių 
radinių – gyvūnų kaulų, augalų liekanų – labora-
torinių tyrimų galimybes, jų svarbą, kintančias ir 
tobulėjančias metodikas.  

Profesionalių medinio paveldo restauratorių - 
architektų ir meistrų - konsultacijos, patarimai ir  
idėjos Jūsų medinuko tvarkymui.
Konsultacijas teiks: architektė Rasa Bertašiūtė, 
meistrai Laimonas Bartkus, Kęstutis Cikanas
Saulius Sakalas, Romas Valantis, Valentinas Kirelis, 
Artūras Šuliokas, Saulius Jackevičius 



2 AUKŠTAS
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Gegužės 19 d. (šeštadienis)

11.00–13.00 
Kūrybinės dirbtuvės su Žaislų muziejumi „Arche-
ologija vaikams“ (SV)
„Žaislų muziejus“ įtrauks vaikus ir visą šeimą į 
paslapčių kupiną ir nepaprastai įdomų archeologi-
jos pasaulį.

Vieta: Bažnyčios kiemas, Laisvalaikio ir vaikų 
erdvė

Gegužės 18 d. (penktadienis)

10:00–12:00, 13:00–15:00, 16:00–17:00, 
18:00–19:00
Kalvystės dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu bus gaminamos tradicinės dekora-
tyvinės saulutės, restauruojamos senosios, 
galėsite prisiliesti prie bažnyčios durų ir langų 
senųjų metalinių dalių restauravimo. 
Dirbtuves pristato Raimondas Vaitkūnas, UAB 
“Vilniaus kalviai”.

17.30-18.30
Gedimino bokšto statymo čempionatas šeimoms 
(SV)
Ar kada rungėtės, kas pirmesnis pastatys savo 
Gedimino bokštą? Šeimos kviečiamos išbandyti  
autentišką medinį žaislą–dėlionę, patirti smagų 
azartą rungiantis architektų čempionate ir laimėti 
bilietus į "Gatvės gyvos vaikams" ekskursijas!
Čempionatą organizuoja VšĮ “Gatvės gyvos ”.

17:30–19:00
Vaikų (6–9 m.) edukacinės architektūros dirbtu-
vės “Atvira forma” (V)
Kurdami realaus dydžio erdvines struktūras vaikai 
žaidimo forma mokysis eksperimentuoti su erdve: 
ją pajusti, išbandyti, kritikuoti, patobulinti ir 
pritaikyti sau.
Dirbtuves pristato architektai Gabrielė ir Antanas 
Šarkauskai (“Š A atelier”).

Gegužės 19 d. (šeštadienis) 

10:00–11:30
Vaikų (6–9 m.) edukacinės architektūros dirbtu-
vės “Atvira forma” (V)
Kurdami realaus dydžio erdvines stru ktūras vaikai 
žaidimo forma mokysis eksperimentuoti su erdve: 
ją pajusti, išbandyti, kritikuoti, patobulinti ir 
pritaikyti sau.
Dirbtuves pristato architektai Gabrielė ir Antanas 
Šarkauskai (“Š A atelier”).
 

10:00–12:00, 13:00–15:00, 16:00–17:00, 
18:00–19:00
Kalvystės dirbtuvės (SV)
Dirbtuvių metu bus gaminamos tradicinės dekora-
tyvinės saulutės, restauruojamos senosios, 
galėsite prisiliesti prie bažnyčios durų ir langų 
senųjų metalinių dalių restauravimo. 
Dirbtuves pristato Raimondas Vaitkūnas, UAB 
“Vilniaus kalviai”.

11.00–13.30
Gamtos darželio „Po smilgom“ edukacinė 
programa vaikams (3-9 m.)„Stebuklingas miškas” 
(V)
Kartu su vaikais pinamos draugystės apyrankės, 
gaminami magnetukai, veiks nykštukų dirbtuvėlės, 
bus galima apsilankyti pasakų palapinėje.

13:00–14:30
Vaikų (6–9 m.) edukacinės architektūros dirbtu-
vės “Atvira forma” (V)
Kurdami realaus dydžio erdvines struktūras vaikai 
žaidimo forma mokysis eksperimentuoti su erdve: 
ją pajusti, išbandyti, kritikuoti, patobulinti ir 
pritaikyti sau.
Dirbtuves pristato architektai Gabrielė ir Antanas 
Šarkauskai (“Š A atelier”).

15.00–17.30 
Gamtos darželio „Po smilgom“ edukacinė 
programa vaikams (3-9 m.)„Stebuklingas miškas” 
(V)
gaminami magnetukai, veiks nykštukų dirbtuvėlės, 
bus galima apsilankyti pasakų palapinėje.

14:00 – 15:00
Protmūšis apie Vilniaus paveldą (VšĮ “Gatvės 
gyvos”)(vyks Seminarų erdvėje, Tapybos patal-
poje, II a.) (SV)
Vilniaus pastatai ir gatvelės slepia daugybę įdomi-
ausių faktų ir istorijų! Kviečiame šeimas išbandyti 
save sprendžiant paveldo galvosūkius bei pratur-
tinti  žinias apie sostinės paveldą. Laimėtojų laukia 
dovana – bilietai į „Gatvės gyvos vaikams“ 
ekskursijas!

17.20–17.50
 Prof. Valdas Rakutis ir Erlandas Lazauskas (VŠĮ 
Kauno tvirtovės parkas) „Nekilnojamojo kultūros 
paveldo tvarkymo atvejai: pergalės ir klaidos 
Kauno tvirtovės objektuose“. Kalba: lietuvių.

18.00–18.30 
Marius Putrimas (UAB Terra Modus) „3D lazerinis 
skenavimas ir fotogrametriniai matavimai kultūros 
paveldo tyrimuose. Mitai ir realybė“. Kalba: lietuvių.

Gegužės 19 d. (šeštadienis)

10.00–10.20 
Dr. Alantė Valtaitė-Gagač (Kultūros paveldo 
centras, Europos sietynų, šviesos ir apšvietimo 
draugijos ir dokumentacijos centro “Šviesa ir 
stiklas” narė) „Pažinti spindesį: Lietuvos sietynų 
paveldas internete“. Kalba: lietuvių.

10.30–11.00 
Dr. Margarita Janušonienė (Kultūros paveldo 
departamentas) „Pivašiūnų ir Simno bažnyčių 
altorių tyrimai ir restauravimas“. Kalba: lietuvių.

11.10–11.40 
Dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė (Nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka) „Pažintis. Vilniaus 
Šv. Eufrosinijos (Liepkalnio) kapinių paminklai“. 
Kalba: lietuvių.

11.50–12.10 
Dr. Aelita Ambrulevičiūtė (Vilniaus universitetas) 
„NE-PAVELDAS: WC ir kiti miesto sanitarines-hi-
gienines sistemos objektai“. Kalba: lietuvių.

12.20–13.10 
Dr. Dalia Klajumienė (Vilniaus dailės akademijos 
Dailėtyros institutas) „Kaip skaityti XVIII a. II p. – 
XX a. pr. Lietuvos pasaulietinių interjerų dekoro 
raštą?“. Kalba: lietuvių.

13.20-13.50 
Indrė Valkiūnienė (UAB Opus Optimum) „Pakruo-
jo sinagoga. XIX a. tapyba ir sienų apmušalai“. 
Kalba: lietuvių.

14.00-14.30 
Eglė Bagušinskaitė (Vilniaus dailės akademija, 
Kultūros paveldo centras) „Kokie baldai puošė 
XIX a. II p. – XX a. pr. Vilniaus interjerus?“. Kalba: 
lietuvių

14.40–15.10 
Aistė Dičkalnytė (Vilniaus dailės akademija) „Art 

Gegužės 18 d. (penktadienis)

10.00–12.00 
Michael Pojarov (Remmers Gruppe AG) „Istorinių 
pastatų priežiūra ir restauravimas“. Kalba: anglų.

12.10–12.50 
UAB Inospectra „Bruker prietaisai ir sprendimai, 
skirti kultūros paveldui ir medžiagoms analizuo-
ti“. Kalba: anglų.

13.00–13.30 
Darius Daunoras (Vilniaus savivaldybės Miesto 
plėtros departamentas) ir Kęstutis Masaitis 
(Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra) 
„Projektavimo darbai Kultūros paveldo objek 
-tuose. Vilniaus m. savivaldybės paramos 
programos”. Kalba: lietuvių.

13.40–14.10 
Dr. Claus Peter Echter (CIVVIH, ICOMOS, 
EUROPA NOSTRA) „Kultūros paveldo vertės ir 
tvarus vystymasis“. Kalba: anglų.

14.20–14.50 
Andrijana Filinaitė (Kauno miesto savivaldybės 
Kultūros paveldo skyrius, Valstybinės kultūros 
paveldo komisijos narė) „Pasaulio paveldo vietos 
kultūrinio turizmo kontekste: ar mes padarėme 
namų darbus?“. Kalba: anglų.

15.00–15.30 
Viktorija Bružaitė-Kazlauskienė (Valstybinis 
turizmo departamentas) „Kultūros paveldas ir 
darnusis turizmas: kaip ugdyti keliautoją?“. 
Kalba: lietuvių.

15.30–16.00 
UAB Opus Optimum „Restauratoriaus kelias“ 
(filmas).

16.00–16.30 
Valstybinė kultūros paveldo komisija „Pažangi 
apsauga: Europos kultūros paveldo strategija XXI 
amžiuje". Kalba: lietuvių.

16.40–17.10 
Jūratė Markevičienė (ICOMOS, ICOMOS CIF, 
VKPK narė) „Prižiūrėti, konservuoti, restauruoti: 
apie žinias ir kompetencijas“. Kalba: lietuvių.



PRANEŠĖJAI IR ANOTACIJOS

Andrijana Filinaitė.  Nuo 2014 m. dirba kultūros paveldo srityje. Šiuo metu yra Kauno miesto saviv-
aldybės Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė – Kauno modernizmo architektūros įrašymo 
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą kuratorė. Nuo 2017 m. – Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
narė.  Paroda „Heritas“ yra puiki platforma siekiant kultūros paveldo lauko atsinaujinimo, sykiu skati-
nant bendrystę, dialogą ir efektyvesnius darbo rezultatus.

TEMA - Pasaulio paveldo vietos kultūrinio turizmo kontekste: ar mes padarėme namų darbus?
Kultūrinis turizmas – vis dar neišnaudota Lietuvos galimybė tiek lokaliu, tiek ir tarptautiniu mastu. 
Ypač jei kalbame apie Pasaulio paveldo vietas Lietuvoje. Ar didžioji visuomenės dalis jau atrado auten-
tišką Lietuvą? Ar informacijos sklaida, susijusi su Lietuvos kultūros, istorijos ir gamtos vertybėmis, 
įtrauktomis į UNESCO sąrašus, yra pakankama? Ko galėtume pasimokyti iš kitų šalių?

deco baldai Lietuvoje: dizainas ir istorija”. Kalba: 
lietuvių.

15.10–15.40 
UAB Opus Optimum „Restauratoriaus kelias“ 
(filmas).

15.40–16.10 
Audronė Audzevičiūtė-Daubarienė „Medis, kaip 
paveldo aplinką formuojantis veiksnys“. Kalba: 
lietuvių.

16.20–16.50 
Dr. Adomas Vitas (Vytauto Didžiojo universitetas) 
„Dendrachronologinis datavimas Lietuvoje ir jo 
perspektyvos“. Kalba: lietuvių.

17.00–17.30
 Eglė Gražėnaitė ir Asta Grubinskaitė (Kultūros 
paveldo centras) – „Nekilnojamas kultūros pavel-
das pro mikroskopą: nematoma realybė“. Kalba: 
lietuvių.

17.40–18.10 
Marius Putrimas (UAB Terra Modus) „Dronų 
matavimų duomenų integravimas į kultūros 
paveldo tyrimus ir projektavimą“. Kalba: lietuvių.



Jūratė Markevičienė. ICOMOS narė, ICOMOS tarptautinio mokslinio komiteto mokymui (ICOMOS CIF) 
narė-ekspertė, Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos narė. 

TEMA - Prižiūrėti, konservuoti, restauruoti: apie žinias ir kompetencijas
Pranešime nagrinėjami mokslinių tyrimų ir profesinių kompetencijų paveldo saugos praktikoje ypatu-
mai, klasifikuojamos skirtingiems procesams, etapams ir veikloms būtinos žinios ir kompetencijos – 
nuo mokslinių tyrėjų ir restauratorių iki amatininkų ir paveldo savininkų.

Pagrindiniai saugos procesai yra: identifikavimas bei interpretavimas, priežiūra bei tvarkymas, konser-
vavimas, restauravimas, pateiktis, pritaikymas naudoti. Kiekvienam reikia nevienodos rūšies, turinio 
bei aprėpties mokslinių žinių, duomenų ir kvalifikacijos.
Neapibrėžus šių skirtumų, neįmanoma kryptinga, sklandi ir efektyvi paveldo sauga. Todėl praktikoje 
pasitaiko neatitinkamų – perteklinių, nepakankamų, nesusijusių, ne laiku, net nekompetentingai atliktų 
tyrimų ir darbų.  Jiems išvaistomi finansiniai, žmogiškieji ir laiko ištekliai, o dėl netinkamai parinktų 
žinių sričių, veiklų ir profesijų kyla grėsmių paveldui. Pranešime, lyginant su tarptautine patirtimi, 
siūloma, kaip galėtume sisteminti mokslinius tyrimus, veiklas ir kompetencijas, siekdami Lietuvoje 
efektyviausios praktikos.

Aistė Dičkalnytė. Menotyrininkė, VDA doktorantė

TEMA - Art deco baldai Lietuvoje: dizainas ir istorija
Pastaraisiais metais padidėjo ne tik tyrėjų, bet ir visuomenės dėmesys tarpukario Lietuvos dizainui. 
Prie išaugusio populiarumo neabejotinai prisidėjo Kaunui suteiktas dizaino miesto statusas bei Euro-
pos paveldo ženklas ,,1919-1940 m. Kaunui“. Rengiamos šio laikotarpio kasdienybės kultūrą 
pristatančios parodos, kuriose demonstruojami ir art deco baldai. Tad šio stiliaus baldai neblogai 
žinomi visuomenėje, turi paklausą ne tik tarp antikvaro mylėtojų, bet ir tarp eilinių gyventojų, kuomet 
dėl modernumo yra lengvai priderinami prie šiuolaikinio interjero. Visgi nepaisant šio stiliaus baldų 
populiarėjimo, stokojama gilesnių žinių apie jų dizaino specifiką, raidos istoriją ir paplitimą Lietuvoje. 
Pranešime siekiama atskleisti art deco koncepciją, nulėmusią dizaino savitumus, bei stilistinius skirtu-
mus nuo modernizmo baldų. Taip pat bus apžvelgiamas lietuviškasis istorinis kontekstas. Gilinamasi, 
kada ir kokių gyventojų interjeruose šie baldai išpopuliarėjo, kas juos gamino, kokios buvo kūrybinės 
įtakos. 

Dr. Margarita Janušonienė. Humanitarinių mokslų daktarė, dailėtyrininkė, paveldosaugininkė. Nuo 
1991 m. dirba Kultūros paveldo departamente. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, Lietuvos 
kultūros tarybos ekspertė. Nuo 1996 m. – atestuota nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
ekspertė (etnokultūrinio, architektūrinio, istorinio, memorialinio, dailės nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo specialioji ekspertizė).

TEMA - Pivašiūnų ir Simno bažnyčių altorių tyrimai ir restauravimas
Pranešime bus pristatyti Pivašiūnų ir Simno bažnyčių altorių ir jų priklausinių (skulptūrų, paveikslų) 
tyrimų ir restauravimo darbai. 
Pivašiūnų bažnyčios interjero ir altorių tyrimo bei restauravimo darbai buvo atliekami 2008-2015 
metais. Atlikus istorinius ir polichromijos tyrimus nustatyti pirminiai altorių spalviniai sprendimai. Jie 
akivaizdžiai skyrėsi nuo sovietmečio remontų metu suformuoto interjero vaizdo. Po altorių ir juose 
buvusių skulptūrų bei paveikslų restauravimo darbų bent iš dalies buvo atskleistas pirminis bažnyčios 
interjero dekoravimo spalvinis sprendimas.
Simno bažnyčios didžiojo altoriaus tyrimo ir restauravimo darbai vyko 2015-2017 metais. Pirminė 
altoriaus restauravimo koncepcija buvo nuosaiki ir siūlomo spalvinio sprendimo visuma mažai kuo 
skyrėsi nuo buvusio įprastinio šio altoriaus vaizdo, kuriame dominavo pasteliniai žemės spalvų atspal-
viai. Pradėjus altoriaus restauravimo darbus ir atidengus didesnius paviršių plotus, visą restauravimo 
darbų koncepciją teko pakeisti, kadangi polichromijos tyrimai rodė, kad altorius buvo polichromuotas 
imituojant tamsų, juosvos pelenų spalvos marmurą. Buvo pakoreguota altoriaus restauravimo meto-
dika ir restauravimo programa, iš esmės pakeitusi didžiojo altoriaus vaizdą. Pranešime taip pat bus 
pristatyti 2017 m. buvo atliktų šoninių altorių bei sakyklos polichromijos tyrimų rezultatai.

Eglė Bagušinskaitė. Istorikė, VDA doktorantė, dirba Kultūros paveldo centre Kilnojamųjų objektų 
poskyryje. 

TEMA - Kokie baldai puošė XIX a. II p. – XX a. pr. Vilniaus interjerus?
Remiantis rašytiniais, ikonografiniais šaltiniais pranešime pristatoma XIX a. II p. – XX a. pr. Vilniaus 
privačiose ir viešose erdvėse naudotų baldų įvairovė – tipai, gamyboje naudotos medžiagos, jų apdir-
bimo technologijos, dekoro elementai. Parodomos tuo laikotarpiu plitusios mados, modernizacijos 
veikiamų procesų įtaka ir atspindžiai baldų išvaizdoje. Atkreipiamas dėmesys į įsigalėjusios masinės 
baldų produkcijos specifiką, supažindinama su baldų gamintojų atribucijos klausimais ir galimybėmis. 
Pranešime pasitelkiama vizualinė medžiaga – praeities pasaulietinių interjerų, juose naudotų baldų 
vaizdai, užfiksuoti senosiose istorinėse fotografijose, taip pat parodomos erdvės, kuriose išliko auten-
tiškas patalpų suskirstymas bei apstatymas.



Dr. Alantė Valtaitė-Gagač. Nuo 2009 metų dirba Kultūros paveldo centre. 2012 m. ji tapo Europos 
sietynų, šviesos ir apšvietimo draugijos ir dokumentacijos centro “Šviesa ir stiklas” nare. 2015 m. Vilni-
aus dailės akademijoje apgynusi daktaro disertaciją „XVII a.–XX a. 4 dešimtmečio sietynų paveldas 
Lietuvoje“ Alantė tęsia tyrimus istorinių apšvietimo priemonių srityje.

TEMA - Pažinti spindesį: Lietuvos sietynų paveldas internete
Pačios puošniausios, nuo lubų nuleidžiamos ir daug šviesos skleidžiančios apšvietimo priemonės 
vadinamos sietynais. Jų ilga ir turtinga istorija atskiruose Europos kraštuose dar tik pradedama 
išsamiau tyrinėti. Beveik dešimtmetį sietynų raidą Lietuvoje tirianti Alantė Valtaitė-Gagač pristato 
inovatyvų projektą – virtualų katalogą „Lietuvos sietynų paveldas“. I-asis etapas, kurio metu suskait-
meninta ir aprašyta  daugiau nei 50 sietynų iš Lietuvos nacionalinio, Lietuvos dailės, Trakų istorijos 
muziejų, bažnyčių ir įv. viešų interjerų Vilniaus apskrityje, buvo įgyvendintas per 2017-2018 metų 
pradžią su Lietuvos kultūros tarybos parama. Kataloge pateikiamos profesionalų darytos sietynų 
fotografijos, duomenys apie sietynų pagaminimo laiką, vietą, medžiagas, technikas, išsamūs dirbinių 
aprašai. Tikimasi, kad svetainė pasitarnaus ne tik kultūros paveldo specialistams, muziejininkams, 
restauratoriams, kuriantiems ir atkuriantiems interjerus, bet žiniomis prisidės prie pačių sietynų 
išsaugojimo.

Audronė Audzevičiūtė – Daubarienė.
Dendrologė, Birštono miesto kraštovaizdžio 
architektė.

TEMA - Medis, kaip paveldo aplinką formuo-
jantis veiksnys
Medžių reikšmė ir vaidmuo kraštovaizdyje  ir 
kultūros paveldo paminklų aplinkoje: kas yra 
svarbu ir į ką reikia kreipti dėmesį, tvarkant  
aplinką <.......>. Kaip žmogus tvarkydamas medį 
keičia ne tik tą medį, bet ir visą aplinką. Ar tikrai 
dideli medžiai yra grėsmingi ir pavojingi? Kaip 
jie tampa pavojingais?  Pagrindinės daromos 
klaidos, kai bandoma keisti ar tvarkyti medžius 
ir ką reikia žinoti, kad jų  nebedarytume.

Dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė. Menotyros krypties humanitarinių mokslų daktarė, dirba Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.  Mokslininių tyrimų kryptys: sepulkralinė kultūra, dailieji 
geležies ir ketaus dirbiniai.

TEMA - Pažintis. Vilniaus Šv. Eufrosinijos (Liepkalnio) kapinių paminklai
Pranešime pristatomos vienintelės išlikusios ir tebeveikiančios Vilniaus stačiatikių kapinės – Šv. 
Eufrosinijos arba Liepkalnio: istoriškai susiformavusi kapinių struktūra, svarbiausieji statiniai, reti, ir 
didžiausią meninę ir/ar istorinę vertę turintys antkapiniai paminklai. Pranešimo tikslas – atkreipti 
visuomenės ir tyrinėtojų dėmesį į menkai pažįstamą Vilniaus stačiatikių kultūros paveldo objektą, 
savo reikšme prilygstantį kitoms istorinėms Vilniaus kapinėms.

Michael Pojarov. "Remmers Gruppe AG" Rytų  Europos regiono vadovas. Nuo 2015 m. dalyvauja įvair-
iuose strateginiuose projektuose "Remmers International" padalinio tolesniam vystymuisi. Nuo 2018 
m. jis yra "Statinių apsaugos ir renovacijos" komandos vadovas ir aktyviai remia "Remmers Gruppe" 
internacionalizavimą.
 
TEMA – Istorinių pastatų restauracija ir priežiūra
1. Arte Mundit – unikali pastatų restauravimo ir valymo sistema, kuri buvo specialiai sukurta istorinių 
pastatų priežiūrai. Švelnios procedūros metu nuvalomi vertingų skulptūrų ir ornamentų paviršiai – 
pradedant nuo pavienių akmenėlių iki visos katedros.
2. Kiesol C – apsauga nuo kylančios mūro drėgmės. Greitas ir paprastas horizontalios hidroizoliacijos 
įrengimas. WTA sertifikuotas efektyvus injektavimas net ir esant itin didelei mūro drėgmei (iki 95 %).

Dr. Aelita Ambrulevičiūtė. Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas (vyresnioji mokslo darbuotoja).

TEMA - NE-PAVELDAS: WC ir kiti miesto sanitarines-higienines sistemos objektai
Sanitarinės-higieninės sistemos modernizacija – yra vienas svarbiausių moderniųjų laikų miesto 
modernizavimo(si) bruožų (greta modernaus miesto komunikacijos tinklo ir viešojo transporto, 
apšvietimo ir kita), tačiau šios gyvenimo sferos „paveldo objektai“ kaip menkaverčiai arba nugriauti, 
neišsaugoti, apleisti, arba užkasti giliai po žeme. Šiuo pranešimu ir sieksime atkreipti dėmesį į miestų 
sanitarinės-higieninės sistemos paveldo objektus, miesto ekologijos problemas XIX a. Vilniuje. 
Pranešimas parengtas įgyvendinant mokslo projektą „Vilniaus, Kauno, Gardino ekologija ir sani-
tarinė-higieninė sistema 1870–1914 m. Europos miestų modernizacijos kontekstuose“ (sutarties Nr. 
S-MOD-17-9), vykdomą pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamą veiklos kryptį Modernybė Lietuvoje.



Asta Grubinskaitė. I–os kategorijos restauravimo chemikė – technologė, nuo 2012 m. dirbanti 
Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus Detaliųjų tyrimų poskyryje paminklotvarkininke. Vykdo 
nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų cheminius tyrimus bei teikia restauruojamų objektų tech-
nologines rekomendacijas. Nuo 2017 m. dėsto Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedroje.
Eglė Gražėnaitė. Chemikė, nuo 2016 m. dirbanti Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus Detaliųjų 
tyrimų poskyryje paminklotvarkininke. II–os kategorijos restauravimo technologijų chemikė – tyrėja, 
besispecializuojanti polichromijos cheminiuose tyrimuose.

TEMA - Nekilnojamas kultūros paveldas pro mikroskopą: nematoma realybė
Turbūt jau daugeliui iš mūsų einant gatve yra įprasta stebėti ir pastebėti mus supančių pastatų grožį, 
architektūrinius niuansus, tačiau retas kuris susimąstome apie jų medžiagiškumą ir svarbą. Ne tik 
mums įprasti taikomosios dailės kūriniai, bet ir pastatų senas tinkas, lipdyba ir sienų tapyba yra ypač 
vertingi kultūros paveldo objektai. Kultūros paveldo pastatų priežiūra ir restauravimas prasideda nuo 
tyrimų. Norint išsaugoti autentiškumą ir išlikusius elementus, būtina žinoti, iš ko jie padaryti, kokie 
pokyčiai juose vyksta ir kokias technologijas taikyti juos restauruojant. Pranešime bus pristatoma, 
kokia yra taikomųjų mokslinių tyrimų svarba, aktualumas istoriniu lygmeniu ir kokias meistrų paslap-
tis jie gali atskleisti.

Dr. Adomas Vitas. Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkos tyrimų centras

TEMA - Dendrochronologinis datavimas Lietuvoje ir jo perspektyvos
Pranešime apžvelgiama dabartinė dendrochronologinio medienos datavimo būklė Lietuvoje ir 
ateities perspektyvos. Medinių objektų (pastatų konstrukcijų, baldų, ant medžio lentų tapytų paveik-
slų ir t.t.) datavimas dendrochronologiniu metodu yra plačiai taikomas tyrimo metodas Vakarų 
Europoje. Pirmieji pastatų datavimai atlikti Vokietijoje XX a. 4 deš., nors platus metodo taikymas 
prasidėjo tik 6–7 deš.
Lietuvoje, skirtingai nuo Vakarų Europos, pirmieji dendrochronologinio datavimo darbai atlikti tik XX 
a. pabaigoje. Tą lėmė įvairios priežastys: skirtingos medžių rūšys pastatų konstrukcijose, riboti mok-
slinės informacijos mainai iki 1990 m. bei itin retas absoliučiai datuotų ilgaamžių chronologijų tinklas 
gretimose šalyse. Bažnyčių, vienuolynų ir kitų senų pastatų konstrukcijų mediena, paimta XX a. 8–9 
deš. vykusių rekonstrukcijų metu, sudarė sąlygas sudaryti ilgaamžes pušies ir eglės chronologijas 
Lietuvai. Valdovų rūmų teritorijoje vykę archeologiniai kasinėjimai suteikė unikalią galimybę panau-
doti dendrochronologinį datavimą bei praturtino dendrochronologinių duomenų bazę Lietuvoje nauja 
ir unikalia informacija.
Dabartiniai dendrochronologinio datavimo pasiekimai, patirtis ir sukurtos ąžuolo, pušies bei eglės 
chronologijos sudaro pakankamai plačias galimybes šio metodo, kaip pagalbinio instrumento, taiky-
mui Lietuvos kultūros paveldo objektų datavimui. Pranešime bus pristatomi svarbiausi dendrochro-
nologinio datavimo rezultatai Lietuvoje bei metodo galimybių ribos.

Viktorija Bružaitė-Kazlauskienė. Valstybinis turizmo departamentas, projektų vadovė.

TEMA - Kultūros paveldas ir darnusis turizmas: kaip ugdyti keliautoją?
Turizmas – viena jautriausių industrijų, daranti tiesioginę įtaką gamtai, kultūros paveldui ir vietos ben-
druomenėms. Tarptautinės organizacijos atkreipia dėmesį – siekiant išvengti neigiamų ir dažnai 
negrįžtamų padarinių, norint nukreipti turizmo plėtrą teigiama linkme, būtina taikyti darnios plėtros 
principus. Komunikacija čia tampa vienu iš kertinių aspektų - kaip reikėtų perteikti žinutę atvykusiam 
turistui, siekiant skatinti jo sąmoningą, atsakingą požiūrį į paveldo vertybę? Kokias rinkodaros 
priemones galime panaudoti, siekdami darnesnio turizmo mūsų šalyje?

Dr Claus-Peter Echter .

TEMA - Kultūros paveldo vertės ir tvarus vystymasis
Daugelyje pasaulio šalių mokslininkai, aktyvistai ir miestai parengė vertinimo sistemas, kurių tikslas - 
įvertinti ir vizualizuoti kultūros paveldo vaidmenį tvaraus vystymosi procese, įskaitant jo socialinę, 
ekonominę, aplinkosauginę ir kultūrinius įtaką. Ekonomistų teigimu kultūros paveldo apsauga ir kon-
servavimas sukuria darbo vietas, daro didesnį poveikį vietos darbo jėgos paklausai ir vietiniams 
tiekėjams, yra veiksminga miestų ir kaimo ekonominės plėtros strategija, gali būti įtraukta į pramonės 
ir gamybos įmonių pritraukimo strategiją.
Šis pranešimas supažindins su įvairiomis tarptautinėmis patirtimis kultūros paveldo srityje ir atsakys 
į klausimą, kokie yra socialiniai-ekonominiai kultūros paveldo projektų pranašumai?



Darius Daunoras. Nuo 1990 m. dirba kultūros paveldo srityje. Šiuo metu yra Vilniaus miesto saviv-
aldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjas. K. Masaitis Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje 
dirba nuo 2003 metų, atsakingas už Vilniaus m. savivaldybės vykdomas kultūros paveldo objektų 
tvarkybos rėmimo programas, kultūros paveldo objektų stebėsenos vykdymą.

TEMA – Projektavimo darbai Kultūros paveldo objektuose. Vilniaus m. savivaldybės paramos 
programos.
Daugeliui nežinomi atsirandantys klausimai ir jų sprendimo būdai įsigijus būstą kultūros paveldo stati-
niuose (nesvarbu butas ar medinis namas, senamiestyje ar naujamiestyje). Kokius kelius reikia nueiti 
ir kokius duomenis reikia surinkti, nuo ko pradėti, ką įvertinti? Vilniaus miesto savivaldybė, skatinda-
ma viešąjį sektorių ir privačius asmenis bei organizacijas bendromis jėgomis tvarkyti kultūros paveldo 
statinius, skiria finansinę paramą šių statinių išorei ir jų aplinkos tvarkybai.

Indrė Valkiūnienė . Aukščiausios kategorijos sienų tapybos restauratorė, polichromijos tyrėja
TEMA - Pakruojo sinagoga. XIX a. tapyba ir sienų apmušalai
Žydai Pakruojyje pradėjo kurtis  XVIII a., jų bendruomenė XIX a. pabaigoje jau buvo gerokai išsiplėtusi, 
per 1897 m. gyventojų surašymą miestelyje surašyti 1545 gyventojai iš jų 1093 žydai.
Sinagoga stovi miesto centrinėje dalyje ant Kruojos upelio dešiniojo kranto. Pereinamųjų iš baroko į 
klasicizmą formų.   Pakruojo sinagoga buvo pastatyta 1801 m., užrašas ant vidinių durų, vedančių į 
„štibl“, rodo 5161 metus pagal žydų skaičiavimą. Medinė sinagoga buvo naudojama kaip vasarinė, ben-
druomenės nariai labiau lankė (ypač žiemą) kitą, priešais stovėjusią mūrinę sinagogą. Šalia medinės 
sinagogos buvo siuvėjų kloizas, tačiau 1938 m. jis jau nebuvo naudojamas. 
1938 m. lingvistas ir judaikos tyrinėtojas Chackelis Lemchenas iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus surengė 
ekspediciją, kurios metu aprašė ir užfiksavo fotografijose sinagogos būklę. Tuo metu sinagoga buvo 
labai apleista: grindys pusiau supuvusios, molai išklibę, daug dulkių. Sinagogoje buvo labai gražus 
drožinėtas ir dažytas aron kodešas; neįprastos formos bima; gausi ir įdomi sienų bei lubų poli-
chrominė tapyba.  
Pokario metais medinėje sinagogoje buvo įrengtas klubas. 1954 m. rekonstrukcijos metu buvo išardy-
tas ir sunaikintas tapytas skliautas, aron kodešas bei bima, užkalti langai, vidinės pertvaros perstaty-
tos, o sienos apkaltos ir užtinkuotos. Čia vykdavo šokių vakarai, buvo rodomi kino filmai, vėliau – 
įrengta sporto salė, o paskutiniaisiais metais čia buvo rajono Švietimo skyriaus sandėlis. Nuo 1993 m. 
rugsėjo 28 dienos sinagoga buvo perduota Lietuvos žydų bendruomenei. Sinagogos pastatą smarkiai 
apgadino keletas gaisrų.
Rekonstrukcijos darbų metu buvo atrsasta autentiškų tapetų likučių bei keletas tapytų skliauto lentų, 
kurios buvo panaudotos kaip statybinė medžiaga 1954 m.  Autentiškos tapytos lentos tapo atspirties 
tašku atkuriant skliauto tapybą, kuri visa buvo užfiksuota 1938 m. fotografijose, tačiau negatyvai tuo 
metu buvo tik juodai balti. Ištyrus lentų polichromijos sluoksnį buvo surinkta tapybos spalvų paletė, 
remiantis ja, bei nespalvotomis fotografijomis buvo  atkurta skliautų tapyba. Skliautas kompoziciškai 
suskirstytas į keturias dalis, kurias galima susieti su keturiomis pasaulio šalimis. Tapybos kompozici-
joje gausu medžių ir paukščių, vaizduojamas rojaus sodas, bei kiti įdomūs žydų religiniai simboliai 
tokie kaip leviatanas, liūtas, elnias, aron kodešas su toros ritiniais, interpretuojantys torą ir kitus 
sakralinius tekstus. Autentiška tapyba buvo atlikta savitu primityvistiniu stiliumi, gana ekspresyviais 
potėpiais įvedant ir tuo metu naujus simbolius, tokius kaip traukinys. 
 Šiame objekte pirmą kartą Lietuvos restauravimo istorijoje buvo išsaugoti autentiškų popierinių 
sienų apmušalų fragmentai. Jie buvo ne tik restauruoti, bet ir sėkmingai rekonstruoti visu buvusiu 
plotu. Tokiu būdu buvo atkurtas pilnas interjero dekoras. 

Prof. Valdas Rakutis ir Erlandas Lazauskas (VŠĮ Kauno tvirtovės parkas).

TEMA - Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo atvejai: pergalės ir klaidos Kauno tvirtovės 
objektuose
Kauno tvirtovės parkui šiuo metu priklauso apie 60 objektų Kauno mieste patikėjimo teise ir 6 objektai 
panaudos teise Kauno rajone. Darbuotojams buvo didelis iššūkis pradėti tvarkyti tokį kiekį objektų, 
kurie stovėjo apleisti ir nesaugomi daugiau kaip kaip 20 metų. Fortai tiesiog griuvo – dar prieš II 
pasaulinį karą pavogtos hidroizoliacinės dangos, ilgametė nepriežiūra, netrukdomai augę medžiai darė 
savo - formavosi nuošliaužos, šiukšlės užkimšo drenažo sistemą, dėl to drėko patalpos, trupėjo 
karnizai ir t.t. Visų pirma reikėjo apsispręsti, kas yra svarbiausia, nuo ko pradėti tvarkyti, – čia prasidėjo 
iššūkiai...



Kultūros paveldo 
departamentas

Heritas parodoje laisvai samdomi specialistai (architektūra, menotyra, restauratoriai, lipdyba, 
skulptūra, archeologija, medžio apdirbimas, baldų restauravimas, kalvystė (tik architektūrinės detalės 
ir kt.) privačios įmonės (restauravimas, tyrimai, statybinės medžiagos ir įranga, tinkama kultūros 
paveldo tvarkybai, dažai, apšiltinimo, vėdinimo sistemos, apdailos medžiagos, architektai, modernios 
technologijos, tyrimų aparatūra ir kt.), valstybinės įstaigos parodos Heritas metu interaktyviai, 
nestandartiškai pristato savo veiklą, produkciją.

3 AUKŠTO IR ARCHEOLOGIJOS RŪSIO DALYVIAI



Remmers kompanija pastatų restauravimo, medienos apsaugos ir grindų dangų 
srityse dirba jau daugiau nei 60 metų, todėl šiandien yra vieni iš lyderių Europoje. 
Ši sėkmė paženklinta gausybe sėkmingai įgyvendintų projektų garsiausiuose 
objektuose. Čia galioja pagrindinis principas – ne universalaus produkto panau-
dojimas, bet individualiai kiekvienam objektui pritaikytas sprendimas. Remmers 
ženklas yra architektūros paveldo apsaugos lyderis Europoje.

UAB „Vildoma“ - laboratorinės įrangos tiekėja ir profe-
sionali 16 asmenų komanda, sėkmingai gyvuojanti rinko-
je nuo 1996 metų. Įmonė Lietuvoje atstovauja žinomus 
gamintojus, siūlo ir parduoda jų gaminamą produkciją, 
konsultuoja visais susijusiais klausimais bei teikia garan-
tinį ir pogarantinį techninį aptarnavimą, kurį atlieka kvali-
fikuoti, didelę patirtį sukaupę inžinieriai.

REMĖJAS

GENERALINIS REMĖJAS

Žinomų laboratorinės įrangos gamintojų       
produkcija. 
Kvalifikuotos konsultacijos:
 laboratorinės įrangos  pasirinkimo;
 diegimo;
 techninio garantinio ir pogarantinio                              
aptarnavimo klausimais.
Nestandartiniai sprendimai:
 įrangos projektavimas ir gamyba
 pagal kliento poreikius.
Profesionalūs sprendimai:
 mokslinėms laboratorijoms;
 tyrimų centrams;
 pramonei.
Įranga įvairioms sritims:
 geologijos;
 žemės ūkio;
 chemijos; 
 maisto pramonės;
 farmacijos;
 gamtos mokslų;
 medžiagotyros ir ne tik.
Tyrimų spektras: 
 elektroninės ir optinės mikroskopijos;
 mėginių elementinės analizės;
 fizinių bei geometrinių parametrų matavimo.
Produkcijos įvairovė:
 sudėtingi stacionarūs prietaisai;
 smulki nešiojama įranga.

Parodos metu pristatoma tema: 
Istorinių pastatų restauracija ir priežiūra. 
Pristatomi du produktai. 
1. Arte Mundit – unikali pastatų restauravi-
mo ir valymo sistema, kuri buvo specialiai 
sukurta istorinių pastatų priežiūrai. Švelnios 
procedūros metu nuvalomi vertingų 
skulptūrų ir ornamentų paviršiai – praded-
ant nuo pavienių akmenėlių iki visos kat-
edros. 
2. Kiesol C – apsauga nuo kylančios mūro 
drėgmės. Greitas ir paprastas horizontalios 
hidroizoliacijos įrengimas. WTA sertifikuo-
tas efektyvus injektavimas net ir esant itin 
didelei mūro drėgmei (iki 95 %).

Kultūros paveldo centras renka materialią kultūros 
paveldo išraišką apibūdinančią, fiksuojančią dabartį ir 
praeitį informaciją, ją kaupia, tikslina ir sistemina; atlie-
ka istorinius ir fizinius tyrimus (išskyrus žvalgomuo-
sius ir detaliuosius archeologinius tyrimus), susijusius 
su kultūros paveldu, bei kaupia, tvarko ir rengia su tuo 
susijusius dokumentus ir informaciją; teikia sukauptus 
duomenis Kultūros paveldo departamentui; vykdo 
specialiosios paveldosaugos bibliotekos veiklą.

PARTNERIS



Archeodomus, IĮ - sieninės tapybos konservavimas, 
restauravimas. Polichromijos tyrimai. Projektavimas. 
Įmonės veiklos rezultatai yra žinomi nuo 1992 m. 
Įmonė atlieka kultūros paveldo tvarkybos darbus: 
polichrominius tyrimus, projektuoja, konservuoja, 
restauruoja, atkuria, rekonstruoja sieninę tapybą. 
Įmonės kvalifikaciją patvirtina turimos licencijos, spe-
cialistų atestatai, o profesionalumą - atlikti darbai.

Air Drone Productions - kompanija, teikianti profesio-
nalias ir kokybiškas filmavimo, fotografavimo dronu 
paslaugas, kurianti 3D virtualius turus bei 360° virtuali-
os realybės patirtis Jungtinėje Karalystėje ir Europoje.
Profesionalią ir kūrybiška komandą, sudaro pilnai 
licencijuoti bepiločių orlaivių pilotai, operatoriai ir reda-
guotojai, padedantys įgyvendinti viziją. 
Įmonės partneris ,,Matterport" yra technologijų rinkos 
lyderiai erdvės skenavimo srityje. Produktai suteikia 
galimybę pažinti ir aplankyti naujas vietas, pastatus net 
nepajudant iš vietos! Įmonės tikslas - kurti virtualias 
patirtis tikram verslui augti.

Opus Optimum - patyrusių sieninės tapybos restauratorių 
komanda, kuri susiformavo dirbant kartu, įvairiuose restau-
ravimo projektuose. Kadangi požiūris į meną, darbą ir mo-
tyvaciją ypatingai sutapo, kartu su komanda buvo nutarta 
imtis savarankiškų projektų. Komandos nariai studijavo 
Vilniaus Dailės Akademijoje, kai kurie specialistai studijas 
tęsė Florencijos restauravimo institute (Opifficio delle 
Pietre Dure). Komanda nuolat tobulina kvalifikaciją. Turime 
restauratoriaus – tyrėjo kvalifikaciją turinčių specialistų, 
kurie atlieka polichromijos tyrimus bei projektus. 2015 
metais įmonė gavo geriausio restauravimo projekto  nomi-
naciją  „Burbiškio dvaras – Tyrimai ir restauravimas“.

DRAUGAS

DRAUGAS

Inospectra tiekia aukštos kokybės laboratorinę, 
sudėtingą analitinę, metrologijos ir aukštųjų tech-
nologijų gamybos įrangą ir teikia jos aptarnavimo 
paslaugas didžiausiems ir žinomiausiems Baltijos 
šalių universitetams bei tyrimų institutams ir cen-
trams, pramonės įmonėms bei kitoms įstaigos. Įmonė 
atstovauja garsiausias tarptautines kompanijas, tokias 
kaip Carl Zeiss, Bruker AXS, PHI, MBraun ir kt. Ino-
spectra vertybės - klientai, profesionalumas, orientaci-
ja į ilgalaikį tikslą, atsakomybė, lojalumas, pagarba 
kolegoms, klientams, partneriams ir aplinkai.

DRAUGAS

DRAUGAS

DRAUGAS

Biometrija, UAB. Įmonė tiekia įrangą, diagnostinius 
reagentus ir reikmenis medicinos, mokslo ir pramonės 
laboratorijoms, mokymo įstaigoms. Įmonė įkurta 1995 
m. Kasdienis įmonės tikslas - teikti ilgalaikio ben-
dradarbiavimo vertas paslaugas ir aukštos kokybės 
produktus.

VIETŲ POSKYRIS

KILNOJAMŲJŲ 
OBJEKTŲ
POSKYRIS

URBANIZUOTŲ 
VIETOVIŲ
POSKYRIS

STATINIŲ 
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DETALIŲJŲ 
TYRIMŲ
POSKYRIS

PAVELDOSAUGOS
BIBLIOTEKA

PILIAKALNIAI, KAPINYNAI, 
SENOVĖS GYVENVIETĖS, 
SENOSIOS KAPINĖS, 
ŽYMIŲ ŽMONIŲ KAPAI, 
LIETUVOS PARTIZANŲ 
VEIKLOS IR ŽŪTIES VIETOS

BAŽNYTINĖS IR 
PASAULIETINĖS DAILĖS 
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Paveldo komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento 
ir Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės 
kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendini-
mo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Pagrindinė 
Paveldo komisijos misija – dalyvauti formuojant 
kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją, infor-
muoti Seimą, Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę 
apie kultūros paveldo apsaugos problemas, rengti 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros 
paveldo apsauga, projektus. Paveldo komisiją sudaro 
12 ekspertų, deleguotų Prezidento, Seimo, Ministro 
Pirmininko ir įregistruotų asociacijų, kurių veikla 
susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir 
propagavimu. Vienas iš pagrindinių Paveldo 
komisijos siekių yra ugdyti visų lygių politikų ir 
visuomenės suvokimą kultūros paveldo apsaugos 
politikos bei strategijos klausimais, aktualinti kultūros 
paveldo apsaugos politikos sampratą, tikslus bei jos 
svarbą.

PARTNERIS

PARTNERIS

UAB “Avesco Lithuania” – oficialus Cat technikos atsto-
vas Lietuvoje. Mūsų specializacija – naujos ir naudotos 
Cat statybinės technikos, įvairaus galingumo dyzelinių 
ir dujinių elektros generatorių, jūrinių bei lokomotyvų 
Cat variklių pardavimas, nuoma ir servisas. Klientai 
vertina Cat technikos patikimumą bei renkasi ją dar-
bams reikalaujantiems didelio technikos patikimumo ir 
ilgaamžiškumo.
Vartotojų nuomone, Cat statybinė technika atitinka 
geriausią kokybės ir kainos santykį Lietuvoje (remian-
tis „ICERTIAS Best Buy Award Construction 
2017/2018“ apklausa).

GLOBĖJAS

Vilniaus savivaldybės įsteigta Vilniaus senamiesčio 
atnaujinimo agentūra yra specializuota už UNESCO 
pasaulio paveldo vietovės, Vilniaus senamiesčio, pu-
oselėjimą ir atnaujinimą atsakinga institucija. 
Agentūra kaupia, apibendrina ir skleidžia informaciją 
apie Senamiesčio apsaugos ir tvarkybos poreikius, 
taip pat atlieka vietovės raidos stebėseną, rengia įvair-
ias pažintines-ugdomąsias paveldosaugos programas, 
įgyvendina su tuo susijusius projektus. Konsulta-
cine-šviečiamąja veikla Agentūra siekia, kad pastatų 
savininkai tinkamai pažintų ir puoselėtų istorines, 
kultūrines vertes, jaustų deramą atsakomybę už sost-
inės paveldo išsaugojimą. 

DRAUGAS

DRAUGAS

DRAUGAS

UAB „Šilputa“ projekto tikslas – tapti pirmaujančia 
polistireninio putplasčio plokščių, kompleksinių 
pastatų šiluminės izoliacijos medžiagų, fasadų, stogų, 
grindų ir pamatų šiltinimo medžiagų gamybos įmone 
Rytų ir Vidurio Europos rinkose. Įmonės pagrindinės 
veiklos rūšys yra: putų polistirolo plokščių gamyba; 
kompleksinių pastatų šiluminės izoliacijos medžiagų 
gamyba; pastatų, stogų, grindų ir pamatų šiltinimo 
medžiagos.

Renginių techninis aptarnavimas. Šviesos, garso ir 
scenos profesionalai.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – visuomenini-
ais pagrindais dirbantys 25 švietimo, mokslo ir 
kultūros specialistai: Lietuvos Respublikos Seimo, 
Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros 
ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos atstovai, 
ministerijoms pavaldžių institucijų darbuotojai, Lietu-
voje veikiančių UNESCO katedrų ir centrų, nevyri-
ausybinių organizacijų, veikiančių švietimo, mokslo, 
kultūros, aplinkos apsaugos, žiniasklaidos, ryšių ir 
informatikos srityse, nariai.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tikslas – 
laiduoti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą 
UNESCO veikloje, kuriant, vertinant ir įgyvendinant 
UNESCO tikslus atitinkančias programas.



PARTNERIS
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PARTNERIS
Lietuvos archeologijos draugija – mokslinė visuome-
ninė organizacija, vienijanti daugiau nei 200 Lietuvos 
ir užsienio archeologų bei visuomenės atstovų, 
aktyviai veikiančių archeologinio paveldo srityje. 
Populiarindama mokslinius tyrimus, prisidėdama prie 
archeologijos paveldo įstatyminės ir metodinės bazės 
tobulinimo, koordinuodama visuomenines veiklas, 
organizuodama mokslines konferencijas, skatindama 
tyrimų metodų tobulinimą, ugdydama besimokantį 
jaunimą Draugija nuo 1989 m. tiria, tvarko, saugo ir 
aktualizuoja Lietuvos archeologinį paveldą.

DRAUGAS

VšĮ Kultūros paveldo akademija gyvuoja nuo 1998 m. 
kuomet buvo įsteigta Kultūros ministerijos, Vilniaus 
universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto bei Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos. Tai įstaiga, 
kuri turi 20-ties metų patirtį mokslinių archeologinių 
tyrimų srityje, taip pat įgyvendina įvairius teorinius ir 
praktinius mokymus kultūros paveldo apsaugos tem-
omis, organizuoja renginius, vykdo nacionalinius ir 
tarptautinius projektus, susijusius su kultūros pavel-
du, bei užsiima moksline veikla.

VšĮ „Rasi“, leidžia žurnalą „Vintažo ženklai“, kuris vien-
intelis Lietuvoje, rašo apie antikvariatą, vintažą ir su 
tuo susijusią kultūrą bei istoriją. Tai švietėjiškas žur-
nalas, kuriame praeitis susipina su šiandiena, o buitis 
su būtimi. Siekiama, kad interjerai būtų įdomūs, 
įkvėpti paveldo, o meno apraiškos būtų kiekvienuose 
namuose.

DALYVIAI

MB „VIRMALDA“ - įmonė, kuri autentiškomis tech-
nologijomis vykdo kilnojamojo ir nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektų konservavimo ir restauravi-
mo darbus (lipdyba, tapyba, auksuotė, medžio poli-
chromija, skulptūra). Įmonė atlieka tyrimus, projektavi-
mą, ruošia visą restauravimo projektų dokumentaciją, 
įrengia kariljonus (varpus), gamina istorinius šviestu-
vus.

Jau dvidešimt metų UAB „Ekodora“ darbuojasi Lietu-
vos statybų rinkoje ir teikia aukščiausios kokybės 
kultūros paveldo objektų remonto ir restauravimo 
paslaugas. Ilgametė bendrovės specialistų patirtis – 
įmonės patikimumo garantas ir didžiausias bendrovės 
turtas. Įmonės personalas – tai didelę restauravimo 
darbų patirtį turintis kompetentingas kolektyvas, kuri-
ame yra Kultūros paveldo departamento atestuotų 
stogdengių, mūrininkų, tinkuotojų, dažytojų ir kitokių 
specializacijų darbuotojų. Įmonė atlieka natūralaus ir 
dirbtinio akmens, mūro ir tinkuotų dažytų paviršių 
restauravimo darbus, restauruoja stalių gaminius, 
medines konstrukcijas, medį ir metalą, atlieka konser-
vavimo darbus.

UAB „Terra Modus“ - matavimų ir duomenų apdoroji-
mo paslaugas teikianti įmonė, nuo 2007 m. pirmoji 
Lietuvoje pradėjusi teikti 3D matavimų paslaugas. 
Pagrindinės įmonės veiklos sritys:



MB „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės plytinė“ 
gamina rankų darbo plytas, čerpės, grindinius tais 
pačiais metodais, kaip buvo gaminama XIV - XIX 
amžiuje - maišo molį, drebia į medines formas, ir 
išdega malkinėje senovinėje lauko krosnyje aukštoje 
temperatūroje. Rankinė technologija leidžia pagaminti 
bet kokių formų ar dydžių plytas. Plytinė ne tik gamina 
bet ir stengiasi atkurti senovės paveldą, iš nuotrupų 
atkurdami gamybos technologiją. Plytinės gamina-
mos plytos ypač tinka restauracijai tais atvejais, kai 
norima, kad po restauracijos darbų kuo mažiau ma-
tytųsi skirtumas tarp senoviškų bei naujai įmūrytų 
plytų.

„Juodas šuo“ įsikūręs unikaliame, praeitimi alsuo-
jančiame Vilniaus senamiesčio bute, Pylimo gatvėje. 
Iki tol daug keliavęs po įvairias Lietuvos vietas ir 
kaupęs knygas tapo slapčiausiu Vilniaus knygynu, į 
kurį užsuka tie, kurie tikrai nori. Liko daug atsiminimų, 
istorijų ir žinoma - knygų. Dabar Juodas šuo knygomis 
dalijasi ir kviečia jas atrasti kitus.
Vienoje iš parodos erdvių įkurtame improvizuotame 
knygyne, Juodo šuns kolekcijos leidiniais galėsite ir 
pasigrožėti, ir įsigyti ir draugui rekomenduoti. Juodas 
šuo ypač džiaugiasi pokario laikotarpiu išeivijoje leista 
lietuviška literatūra. Knygyne taip pat veiks dirbtu-
vėlės.

UAB „Volonta" parodos metu pristatys prekinį ženklą 
„Allback“ (Švedija). „Allback“ pasaulinei rinkai gamina 
ekologiškus atsinaujinančių žaliavų produktus iš linų 
sėmenų. Šimtametės Europos, gerai dokumentuoja-
mos žinios, kartu su naujomis gamybos technologi-
jomis padėjo sukurti visiškai naują linų sėklų gamybos 
seriją seniems ir naujiems pastatams. Tai atitinka visus 
šiuolaikinius reikalavimus, susijusius su aplinka, 
ilgaamžiškumu, techninėmis charakteristikomis ir 
ekonomika.

Kauno tvirtovė – Kaune ir jo apylinkėse išsidėsčiusi 
karo architektūros bei fortifikacijos statinių, jų grupių, 
bei kitų su jais susijusių objektų visuma, turinti didelę 
istorinę, architektūrinę vertę ir potencialą. Kauno 
tvirtovės parko tikslas - šio nekilnojamo kultūros 
paveldo tvarkymas ir pritaikymas šių laikų reikmėms. 
Šiuo metu Kauno tvirtovės parkui priklauso 62 objektai 
Kauno mieste ir 6 objektai Kauno rajone.
Kauno tvirtovė  vakar – gynybinė, okupacinė, militaris-
tinė, brutali.
Kauno tvirtovė šiandien – griūvanti, kelianti susidomė-
jimą, potenciali, telkianti bendruomenes, saugoma, 
pasiruošusi kokybiniam šuoliui.
Kauno tvirtovė rytoj – sutvarkyta, saugi, įdomi, su 
veikiančiais edukaciniais ir bendruomenių centrais, 
išsiskirianti visos Europos kontekste panaudojimo ir 
pritaikymo galimybėmis.

MB „Meno kūrinių tyrimai“ – tai privati laboratorija, 
kurioje, pasitelkiant įvairius fizikinius, optinius, chemi-
nius, fotografinius ir kitus tyrimo metodus siekiama 
kuo daugiau sužinoti apie tiriamų objektų būklę, 
autentiškumą, autorystę, sukūrimo laikmetį, atlikimo 
technologijas, naudotas medžiagas, ankstesnius 
restauravimus. Tyrimai infraraudonaisiais, ultraviole

1. 3D lazerinio skenavimo ir fotogrametrinių matavi-
mų paslaugos Baltijos šalyse.
2. 3D matavimo duomenų apdorojimas ir konvertavi-
mas į 2D | 3D | BIM dokumentaciją dirbant kartu su 
užsienio ir Lietuvos partneriais.
3. Konsultacinė veikla integruojant 3D matavimų 
sprendimus ar jų rezultatus.
Įmonės ilgalaikis tikslas pagreitinti esamos situacijos 
„as-built dokumentacijos“ paruošimą naudojant 3D 
matavimų technologiją nuo užsakymo pateikimo iki 
galutinio produkto perdavimo.

Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“ įsteigtas 
2007 m. kovo 29 d.  Specializuojasi Vilniaus ir kitų 
miestų senamiesčių, dvarviečių, laidojimo paminklų 
archeologiniuose tyrinėjimuose. Bendrovės projektų 
vadovai – archeologai yra atestuoti KPD nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialistai, ilgiausiai tyr-
inėjantys senamiesčius bei kitus archeologijos pamin-
klus, darbo patirtį turi nuo 1987 metų.



Kultūros paveldo 
departamentas

tiniais, rentgeno spinduliais suteikia galimybę pama-
tyti autoriaus piešinį po dažų sluoksniais, perskaityti 
išnykusius užrašus, pažvelgti giliau paviršinių sluok-
snių, spręsti apie objekto konstrukcines ypatybes, kai 
kuriais atvejais ir preliminariai identifikuoti naudotas 
medžiagas bei atrasti kitokios papildomos informaci-
jos, kuri nematoma plika akimi.
Sukurta unikali, analogų Lietuvoje neturinti mobili 
laboratorija ant ratų suteikia galimybę atvykti į bet 
kurią lokaciją. Laboratorijoje sukomplektuota moderni 
kilnojama įranga ir sukurtos techninės sąlygos didžią-
ją dalį tyrimų atlikti pačiame automobilyje įrengtoje 
studijoje arba tiriamojo kūrinio buvimo vietoje. Tokiu 
būdu išvengiama dažnai sudėtingo (o kartais net ir 
fiziškai neįmanomo) kultūros vertybių transportavimo 
ir su tuo susijusių grėsmių bei papildomų kaštų, o taip 
pat padidinamas tokių tyrimų prieinamumas visoje 
Lietuvoje ir už jos ribų.

„Monaco Antiques“ – tai anktikvarinių baldų ir interje-
ro detalių salonas, prekiaujantis anktikvariniais balda-
is, vidaus ir lauko interjero detalėmis. Monaco An-
tiques baldai ir interjero detalės padeda sukurti klasi-
ka, prabanga ir komfortu alsuojantį interjerą. Veiklos 
filosofija – autentiškumas ir profesionalumas. Įmonė 
bendradarbiauja su Europos bei JAV anktivariatais, 
todėl gali pasiūlyti platų spektrą ypač retų ir išskirti-
nių daiktų Jūsų namams.

„Modernizmas ateičiai!“„Alio, alio. Kalba Kaunas. Lietu-
va“ – tokie buvo pirmieji į eterį 1926 m. išskrieję lietu-
viško radijo žodžiai iš Laikinosios sostinės. Sveiki, 
Modernistai! Šiandien jums taria „Kaunas 2022“ – 
šiuolaikinė Europos kultūros sostinė. Pirmuosius 
žingsnius žengia programa „Modernizmas ateičiai“, 
turinti kilnų tikslą – suvienyti aktyvią ir pilietišką mod-
ernizmo gerbėjų ir puoselėtojų bendruomenę.

Kartu su parneriais „Gražinkime Kauną“ siekiame, kad 
ne tik tarpukaris, bet ir fiziškasis jo palikimas taptų 
atminties, tapatybės, dialogo ir kūrybiškumo šaltiniu. 
Mugės metu pristatoma buriama durų koalicija, plan-
uojamas bendruomenines restauracijos dirbtuvės, 
edukacinės ekskursijos ir Pirmosios Respublikos stilių 
atspindintys taikomosios dailės ir meno kūriniai, jų 
restauracijos galimybės.VšĮ „Vargonų paveldo centras“ (VPC), veikinati nuo 

2007 m., vienintelė Lietuvoje visapusiškai atstovauja 
unikaliam mūsų krašto istorinių vargonų paveldui, 
apimdama platų veiklų spektrą:
atlieka vargonų restauravimo, rekonstravimo darbus,
rengia restauravimo programas, vykdo praktinius ir 
mokslinius tyrimus bei katalogavimą,
organizuoja knygų ir CD leidybą,
rengia koncertus, veda viešas paskaitas, seminarus ir 
ekskursijas,
bendradarbiauja rengiant radijo laidas, dokumentinius 
video siužetus.
Specializuoto Lietuvos vargonų centro idėja kilo 2006 
m., kai VPC direktorius dr. Girėnas Povilionis apgynė 
menotyros mokslų daktaro disertaciją „Vilniaus vėly-

vojo baroko vargondirbystės mokykla“. Per dešimt 
metų restauruota per 10 barokinių ir romantinių var-
gonų (Kauno Arkikatedra, Telšių Katedra, Akmenės, 
Kartenos, Žemaičių Kalvarijos ir kt. bažnyčios), išleis-
tos 2 monografijos-katalogai, surengta per 40 kon-
certų bažnyčių vargonais visoje Lietuvoje, įrašyti 3 cd, 
1 dvd, skaityta per 100 paskaitų ir seminarų, sukurta 
interaktyvi duomenų bazė-katalogas „Istoriniai Lietu-
vos vargonai“ www.vargonai.com, 2008 m. kartu su 
Kultūros paveldo departamentu organizuotas istorin-
iams vargonams dedikuotas kasmetinis renginys 
„Europos paveldo dienos 2008“.



STRAIPSNIAI



MES NE TOKIE TURTINGI, KAD OBJEKTĄ RESTAURUOTUMĖME DU KARTUS

Remmers GmbH pastatų restauravimo, medienos apsaugos ir grindų dangų srityse dirba jau daugiau 
nei 60 metų, todėl šiandien yra vieni iš lyderių Europoje. Ši sėkmė paženklinta gausybe sėkmingai 
įgyvendintų projektų garsiausiuose objektuose. Čia galioja pagrindinis principas – ne universalaus 
produkto panaudojimas, bet individualiai kiekvienam objektui pritaikytas sprendimas. Parodos HERI-
TAS organizatoriai apie darbą su kultūros paveldu ir jo reikšmę kalbina UAB „Remmers Baltica“ restau-
racijos ir fasadinių medžiagų vadybininką Egidijų Panavą.

Kiek laiko jau dirbate Remmers? Gal galėtumėte trumpai papasakoti, kuo užsiima Remmers kom-
panija?
UAB „Remmers Baltica“ dirbu jau 16 metų. Tuo metu kai įsidarbinau, kaip tik keitėsi valstybės ir žmonių 
požiūris į Lietuvos paveldą, atsirado didelis poreikis istorinių objektų restauracijai. Mane visuomet 
domino Lietuvos istorija, mūsų šalies kultūra, architektūrinis paveldas, vis pasvajodavau, kad vieną 
dieną didieji Lietuvos dvarai bus restauruoti. Remmers kompanijai kuriantis Lietuvoje turėjau galimybę 
tapti jos dalimi ir tokiu būdu prisidėti prie Lietuvos paveldo išsaugojimo. Tuo metu Remmers kompani-
ja garsėjo pasauliniais architektūros paveldo restauraciniais sprendimais. Pamažu kompanijos veikla 
plėtėsi ir šiai dienai apima tris plačias sritis: fasadų apsaugą ir restauraciją, grindų dangų sistemas, 
medienos apsaugą ir apdailą. 

Esate restauracijos ir fasadinių medžiagų vadybininkas, kuo išskirtinis Jūsų darbas ir kas jame Jums 
labiausiai patinka?
Vienas iš privalumų yra tas, kad turiu galimybę atverti duris, kurios dažnai sunkiai atsidaro kiekvienam 
pasauliečiui. Pavyzdžiui, užlipti ant bažnyčios stogo ar patekti į šimtmečiais  lankytojų nemačiusius 
rūsius. Patinka matyti kaip iš griuvėsių kyla, rodos, užmarštin nugrimzdę mūsų istoriniai pastatai ar 
žmonių atminčiai brangūs privatūs namai bei paminklai.  Visuomet malonu stebėti kaip keičiasi pastato 
vaizdas, ergonomika ar energetinis pastato efektyvumas juos pritaikant moderniam gyvenimui. 

Ar dažnai susiduriate su žmonėmis, kuriuos reikia įtikinti, kad geriau yra sutvarkyti/restauruoti 
seną, nei statyti naują pastatą/objektą ir pan.?
Taip, deja, tenka susidurti su tokiais atvejais ir labai pasistengti, kad įtikintumėme užsakovus restau-
ruoti pastatus, nepaisant to, kad naujoji statyba yra daug pigesnė. Mūsų protėvių statytas ir restauruo-
tas pastatas išlieka autentiškas, turi savo vertę ir ilgus amžius kurtą istoriją, kurią norisi išsaugoti 
ateities kartoms. Žinoma, ne kiekvienas pastatas yra to vertas, tačiau jei žinome, kad jis turi ilgą savo 
istoriją, stengiamės užsakovui tai paaiškinti ir pasiūlyti tinkamiausią sprendimą. 
Mes negalime daryti įtakos užsakovų norams ar paveldosaugininkų priimamiems nutarimams, bet 
dažnai medžiagos ir techniniai Remmers kompanijos sprendimai pakeičia iš anksto neigiamą požiūrį į 
restauraciją. 

Kokias matote didžiausias problemas kultūros paveldo srityje ir kaip su jomis susidoroti?
Manau, kad didelė problema yra šios srities specialistų profesinis, specializuotas parengimas. Tai nėra 
itin populiari sritis jaunimo tarpe, tad studijuoti ir domėtis architektūra gali tik tie, kuriems nuoširdžiai 
tai rūpi. Ko gero, trūksta visuomenės švietimo ir tiesioginio skatinimo domėtis mūsų kultūra bei pavel-
du.  Labai trūksta jaunų iniciatyvių architektų, restauratorių ir kitų šios srities specialistų, kurie būtų 
užsidegę idėja atgaivinti tai, kas pamiršta. Galima tik pagirti parodos HERITAS iniciatorius, dalyvius ir 
visus tuos, kurie prisidėjo prie šio renginio atsiradimo. Tikimės, kad auga nauja, motyvuota architektų 
bei restauratorių karta.  

Kodėl Remmers dalyvauja šioje parodoje?
Remmers kompanija yra specialistas restauracijos srityje, tad natūralu, kad tokiuose projektuose mielai 
dalyvaujame, juos skatiname ir remiame. Kultūros paveldo puoselėjimas yra mūsų darbo dalis. Kaip jau 
minėjau, man pačiam asmeniškai ši sritis labai artima ir aktuali. Tokios parodos kaip HERITAS – puiki 
galimybė susitikti su esamais specialistais bei atrasti naujus. Dalintis žiniomis ir patirtimi yra būtina, tai 
vienija bendruomenę, sujungia visus kilniam tikslui. Tai, ką sukursime šiandien, turi išliekamąją vertę, 
liks ateinančioms kartoms. 

HERITE pristatote dvi naujas restauravimo technologijas, gal galėtumėte trumpai papasakoti, kuo 
jos ypatingos ir išskirtinės?
Taip, pristatome du produktus, kurie ne tik dažnai reikalingi restauracijai, bet taip pat yra paprastai ir 
lengvai naudojami.
Arte Mundit – tai unikalus vidaus paviršių sausas valymas. Šiuo produktu galima nuvalyti įvairius 
nešvarumus nuo vidaus sienų, lubų, natūralaus akmens, gipso lipdinių ir pan. Pagrindinis  šio metodo 
privalumas yra tas, kad nebūtina uždaryti pastato, valymo darbus galima atlikti objekto eksploatacijos 
metu. Tai itin paprastas, greitas ir efektyvus paviršių valymo būdas. 
Kiesol C – tai apsauga nuo kylančios mūro drėgmės. Dauguma senų architektūrinių pastatų neturi 
horizontalios hidroizoliacijos ir dėl to kyla problemų dėl drėgmės patekimo į vidų. Ši medžiaga puikiai 
izoliuoja besiskverbiančią drėgmę iš apačios. Esminis privalumas – nereikia išdžiovinti sienos prieš 
padengimą, nes darbus galima atlikti sienos drėgnumui siekiant iki 95 %. Tai yra greitas ir kokybiškas 
horizontalios hidroizoliacijos įrengimas. 

Ar Remmers yra pasiekiama kiekvienam gyventojui? Kokiais klausimais į Jus turėtų/galėtų kreiptis 
žmonės?
Kaip jau minėjau, Remmers kompanijos veikla apima tris plačias sritis. Visose šiose srityse turime ką 
pasiūlyti kiekvienam gyventojui. Ko gero, populiariausia sritis tarp gyventojų yra medienos apsaugos 
produktai: turime itin platų medienos produktų asortimentą ir praktiškai visais klausimais turime ką 
pasiūlyti. 
Dirbame ne visai tik „parduotuvės principu“ – atėjau žinodamas ko noriu ir nusipirkau.  Labai dažnai 
būna, kad prieš pirkdami prekę žmonės nori pasitarti, padiskutuoti, išklausyti mūsų patarimus ir nuo-
mones, apžiūrėti mūsų ekspoziciją bei pavyzdžius. Juk mūsų produktai padeda gyventojams puoselėti 
savo namus, tad ir sprendimus priima atsakingai ir apgalvotai. Čia mes stengiamės nuoširdžiai padėti 
ir pasiūlome tinkamiausią sprendimą, remdamiesi savo ilgamete patirtimi. 

Ko palinkėtumėte kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams? Ko palinkėtumėte pavel-
dosaugos specialistams profesionalams?
Paveldo objektų savininkams palinkėčiau protingų, išmintingų sprendimų. Nereikia vaikytis greito ir 
laikino rezultato. Kaip mūsų kompanijoje mėgstama sakyti: „mes ne tokie turtingi, kad objektą restau-
ruotume du kartus“.  Paveldosaugos specialistams palinkėčiau kantrybės, daugiau iniciatyvos ir 
polėkio savo darbe. Skatinkime jaunąją specialistų kartą, padėkime jiems ir nebijokime priimti jų nova-
toriškų sprendimų, nes tik visi kartu galime pasiekti įspūdingų pergalių. Pasivaikščiokime po Vilniaus 
senamiestį, aplankykime Lietuvos dvarus ir bažnyčias,  apsidarykime –  kiek daug visi kartu padarėme, 
tai yra mūsų visų bendras rezultatas!

Egidijus Panavas
UAB „Remmers Baltica“
Restauracijos ir fasadinių medžiagų 
vadybininkas 



jimams reikalingais „prietaisais“ galima leistis į neužmirštamą kelionę ieškant paveldo paslapčių. 

Paroda „Heritas“ pakvies į atradimų kelionę su visa šeima
Vaikų psichologai ir ugdymo specialistai vieningai sutaria, kad kokybiškai kartu su tėvais leidžiamas 
laikas yra viena svarbiausių vaiko, kaip savarankiškos, kūrybiškos, atsakingos asmenybės formavimo 
sąlygų. Tyrinėdami, kurdami, atrasdami naujus dalykus kartu su vaiku, vėl išgyvendami senai pamirš-
tus potyrius, iš naujo „užauga“ ir tėvai. Tokiu būdu paveldo tyrinėjimų ekspedicijos gali tapti puikiu 
šeimą vienijančiu užsiėmimu, kurių metu ne tik įgyjama naujų žinių, bet ir ugdomas vaiko gebėjimas 
įveikti iššūkius, kūrybiškai spręsti problemas, išmokti pažinti ir suprasti savo jausmus, o tėvai gali 
pamatyti ir geriau suprasti, ką ir kaip vaikas galvoja, kas jam svarbu ir įdomu. 
Galimybę kiekvienam vaikui ir suaugusiajam pasijusti tyrinėtoju, restauratoriumi, skultoriumi, archeo-
logu, architektu, dailide, inžinieriumi, statytoju ar tiesiog kūrėju suteiks gegužės 18-19 dienomis Vilni-
aus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus g.15) vyksianti tarptautinė kultūros pavel-
do tvarkybos ir technologijų paroda “Heritas”. Visuomenei bus atvira visa bažnyčios ir jos kiemo erdvė, 
kur kultūros paveldo išsaugojimo srityje dirbančios įmonės ir meistrai pristatys savo veiklą, veiks 
kūrybinės dirbtuvės, edukacijos vaikams, viešos paskaitos ir seminarai, diskusijos. Į parodos siūlomas 
edukacines veiklas įvairaus amžiaus vaikams puikiai galės įsitraukti ir visa šeima, kuri, kaip komanda, 
bus kviečiama dalyvauti įvairiose rungtyse, tėvai galės pagelbėti savo atžaloms realizuojant jų kūry-
binius sumanymus, o ir patys neabejotinai atras naujų ir įdomių dalykų. 

Galimybė susirungti azartiškose „Gatvės gyvos vaikams“ rungtyse
Parodos metu savo vykdomas veiklas vaikams pristatys VšĮ „Gatvės gyvos“. Anot įstaigos vadovės 
Viktorijos Bružaitės, „gyvas prisilietimas prie istorijos daug giliau įsitvirtina vaikų atmintyje, nes vien 
vadovėliai ir teorinės žinios negali atskleisti viso istorijos žavesio, o įprastas gido pasakojimas 
ekskursijose vaikams greitai pabosta. Todėl mūsų tikslas – pateikti Lietuvos istorijos įvykius vaiko 
ritmu ir žvilgsniu“. „Gatvės gyvos vaikams“ rengia istorines – kultūrines dienos stovyklas, kurių 
programose integruotos ekskursijos, apsilankymai kultūros paveldo objektuose, įvairūs edukaciniai 
užsiėmimai, degustacijos, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Rengiamos ir specialiai vaikams pritaiky-
tos ekskursijos, kuriose gido pasakojimą papildo įvairios užduotys, žaidimai ir kiti interaktyvūs 
elementai. „Gatvės gyvos vaikams“ parodoje „Heritas“ kvies šeimas pasitikrinti savo žinias protmūšyje 
apie Vilniaus, kurio pastatai ir gatvės slepia daugybę įdomiausių faktų ir istorijų, paveldą, taip pat 
susirungti Gedimino bokšto statymo čempionate, o abiejų varžybų nugalėtojų lauks puikūs prizai – 
bilietai į „Gatvės gyvos vaikams“ ekskursijas. 

Per kūrybą – apie architektūros ir archeologijos įdomybes
Bažnyčios kiemo Laisvalaikio erdvėje veiks architektų Gabrielės ir Antano Šarkauskų (Š A atelier), 
kurie šiuo metu yra „Pelkių paviljono“ Venecijos architektūros bienalėje kūrybinės komandos nariai, 
vedamos vaikų edukacinės architektūros dirbtuvės. Jų metu vaikai turės galimybę žaidimo forma 
mokytis įvairių eksperimentavimo su erdvėmis būdų, sieks atrasti naujų formų santykį su istorine 
aplinka. Anot dirbtuvių vadovų, suteikiant galimybę vaikams patiems pasijusti architektais, žadinamas 
jų smalsumas, lavinamas vaikų pastabumas aplinkai, kūrybiškumas ir bendradarbiavimas, parodant, 
kad suvienijus jėgas ir pasitelkus vaizduotę galima sukurti nuostabių dalykų. 

„Žaislų muziejus“ įtrauks vaikus ir visą šeimą į paslapčių kupiną ir nepaprastai įdomų archeologijos 
pasaulį. „Savo edukacinėse programose siekiame suteikti kiekvienam dalyvaujančiajam nuostabų 
atradimo džiaugsmą, pažadinti tyrinėtojo instinktą, o tuo pačiu ir suteikti žinių apie tai, kaip dirba 
archeologai, ko jie ieško, kaip atpažįsta surastus daiktus ir kam reikalinga archeologija apskritai“ – sako 
Žaislų muziejaus įkūrėja Indrė Jovaišaitė-Blaževičienė.

Pasivaikščiojimas kurti kviečiančiame „Stebuklingame miške“
Gamtos darželis „Po smilgom“ kvies vaikus su tėveliais pasivaikščioti po „Stebuklingą mišką“, kuriame 
stebuklus bus galima sukurti ir patiems. „Vaikams siūlysime pinti draugystės apyrankes, gaminti mag-
netukus, veiks nykštukų dirbtuvėlės, kur galima bus pasigaminti nykštuką ir lovelę, staliuką, kėdutę 
jam – viską, ką pasiūlys jūsų vaizduotė. Juk nykštukų ir mitinių būtybių pasaulyje gali nutikti bet kas. 
Patiems mažiausiems kūrybinius sumanymus įgyvendinti galės padėti tėveliai, o vyresnieji su 

ISTORIJOS IR KULTŪROS PAVELDO LOBIŲ PAIEŠKOS ĮTRAUKIA VISĄ ŠEIMĄ

Milda Petrokaitė

Foto: VšĮ„Gatvės gyvos“

Artėjant vasaros atostogų metui, vaikus auginančioms šeimoms tradiciškai ir neišvengiamai iškyla 
vaikų laisvalaikio ir užimtumo klausimas – kaip įdomiai ir kokybiškai užpildyti vaikų laisvą laiką, kad jie 
galėtų ne tik pailsėti ir pasiruošti ateinantiems mokslo metams, bet ir įgytų naujų žinių, įgūdžių ir 
potyrių. 2018 – ieji paskelbti Europos kultūros paveldo metais ir tai puiki proga atkreipti didesnį 
dėmesį į vaikų edukaciją apie paveldą, susipažįstant su paveldu, jį tyrinėjant ir kuriant. Įkvepiantiems 
įspūdžiams dažnai nebūtinos tolimos kelionės į egzotiškus kraštus. „Ameriką atrasti“ galima ir savo 
kieme ar mieste, o atradimo džiaugsmu pasidalijus su šeima ir artimiausiais žmonėmis, jis tampa kelis 
kartus didesnis.

Augant vaikui – plečiasi ir pažinimo ratas
Vaiko asmenybės vystymuisi ir pasaulio pažinimo etapams įvairiais amžiaus tarpsniais būdingi 
skirtingi bruožai. Štai trimetis gali tėvų nesuskaičiuojamą daugybę kartų paklausti „kas čia?“, rody-
damas į tą patį daiktą, keturmečiams nuolat kyla klausimas „kodėl?“, penkiamečiai jau domisi „kam tai 
reikalinga?“, „kaip tai veikia?“, vėliau klausimai apie vaikus supančią aplinką ir vykstančius reiškinius 
tampa vis sudėtingesni, kol tam tikru momentu paauglystėje pasiekia tašką, kai nebeįdomu niekas, ką 
pasakoja suaugę. Kad šis tarpsnis netruktų ilgai, reikėtų nuolat, jau nuo ankstyvos vaikystės, ugdyti 
vaiko smalsumą, alkį žinioms, norą tyrinėti, pažinti ir kurti. Savo šalies ir giminės istorijos, paveldo 
vertybių pažinimas yra išties dėkinga sritis, kurią tyrinėdami vaikai kartu su savo tėvais gali patirti 
daug naujų ir tarpusavio ryšį stiprinančių potyrių.
Pagal apibendrintą kitų šalių ir Lietuvos paveldo edukatorių sukauptą patirtį, rekomenduojama vaiko 
žinias paveldo srityje pradėti kaupti remiantis „koncentrinių ratų“ principu nuo artimiausios vaiko 
aplinkos – jo namų ir šeimos, mokyklos (kuri ir pati gali būti istorinis pastatas) ir einant tolyn iki kaimo, 
miestelio, miesto, regiono, valstybės, Europos ir pasaulio paveldo objektų bei vietovių Lietuvoje ir 
užsienyje lankymo ir pažinimo. Kiek vyresnio amžiaus vaikai galėtų rengti projektus ar būti skatinami 
tapti gidais įvairių renginių metu vietos bendruomenei pristatant savo gyvenamojo miesto rajono, 
miestelio, gyvenvietės, konkretaus paminklo ar objekto (bažnyčios, dvaro sodybos, parko, kapinių, 
mitologinių, archeologinių ir memorialinių vietų, išlikusių tarpukario pastatų ir t.t.) istoriją, ją susiejant 
su valstybės ir pasaulio istoriniais įvykiais. Vyresniųjų klasių moksleiviai jau galėtų lankyti savo ben-
draamžius kito etnografinio regiono mokykloje, susipažinti su jo etnokultūriniais ypatumais ir paproči-
ais. Kelionių metu galėtų būti lankomos nacionalinio, europinio ir UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo 
vietovės Lietuvoje. (Čepaitienė R., Mikailienė Ž. Pasaulis prasideda čia: paveldo ugdymo principai 
mokyklinio amžiaus vaikams. – V.: Didakta, 2017 – p.66-67). Apsilankius miesto, regiono ar valsty-
biniuose muziejuose, nacionalinių ir regioninių parkų lankytojų ir turizmo informacijos centruose, o 
taip pat ir pasišnekėjus su seneliais, vyresniais giminaičiais, apsirūpinus žemėlapiais ir kitais tyrinė-



užduotimis puikiai susidoros ir patys. Miške bus galima užsukti ir į palapinę, kurioje sekamos pasakos, 
o jų klausyti verta ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Pasakos – lyg praeities aidas mūsų 
pasąmonėje, mūsų papročių ir tradicijų atspindys ir paveldo lobynas, kuris lavina, moko, žadina 
fantaziją ir vaizduotę“ – sako „Stebuklingo miško“ šeimininkė Milda Jankauskienė.

Galimybė prisiliesti prie senųjų amatų ir restauravimo technikų
Parodos organizatoriai į Kūrybinių dirbtuvių erdvę surinko išties gausų būrį tradicinius amatus, 
dailidystę puoselėjančių meistrų, restauravimo technikos specialistų, kurie visas dvi parodos dienas 
nuo ryto iki vakaro su visais besidominčiais dalinsis savo meistrystės paslaptimis ir suteiks galimybę 
patiems lankytojams pažinti ir kurti. Veiks stalystės, dailidystės, krosnių ir židinių restauravimo, 
kalvystės dirbtuvės. Vyks krosnies koklių statymo ir dėliojimo pamokos, bus demonstruojami tradicin-
iai kalvystės įrankiai ir metodai, rodomos ir pasakojamos senųjų amatų subtilybės atskleidžiant jų 
grožį. Veiks istorinių architektūrinių spalvų laboratorija, kurios metu lankytojai turės galimybę iš 
natūralių pigmentų maišyti ir kurti spalvas, galės išmėginti tinkavimo darbus, sudalyvauti kolektyvinė-
je lipdymo molio tinku veikloje. 

Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedra pristatys marmuro lipdybos ir gipso liejimo kūry-
bines dirbtuves, veiks tradicinių šiaudinių sodų gamybos dirbtuvės, P.Gudyno restauravimo centras 
siūlys susipažinti su auksavimo – seniausios dekoravimo technikos – subtilybėmis, paveikslų 
retušavimo praktika, keramikos ir tekstilės restauravimu.

Kūrybinių dirbtuvių erdvėje visi, net ir mažiausieji šeimos nariai, galės savo akimis pamatyti ir savo 
rankomis prisidėti prie medinio namo maketo surinkimo, kurį statyti padės su mediniu paveldo restau-
racija ir atnaujinimu dirbantys meistrai, o baldų salonas „Matyta“, pristatantis restauruotus XX a. vidu-
rio vintažinius baldus ir interjero elementus pakvies pasinerti į meistravimo veiklas.

Parodos „Heritas“ lankymas nemokamas ir atviras visiems besidomintiems. Tai puiki proga visai 
šeimai pasinerti į bendrus kūrybinius ieškojimus, daugiau sužinoti apie turiningo ir aktyvaus vaikų 
laisvalaikio galimybes, skatinti vaikus pažinti, atrasti ir suprasti. Ir kas žino, galbūt užaugę jie patys taps 
architektūros, kultūros, literatūros, meno ir kitų sričių šedevrų, kuriuos kaip paveldo vertybes vertins, 
saugos ir puoselės jau ateinančios kartos, kūrėjais. 
Daugiau informacijos apie parodą ir joje siūlomas kūrybines dirbtuves vaikams ir visai šeimai 

aut. Robertas Ožalinskas

„Š A atelier“

„Žaislų muziejus“

 Gamtos darželis „Po smilgom“



PAVELDĖTOS VERTYBĖS MEDINĖSE KAIMO SODYBOSE :
KODEL IR KAIP JAS REIKIA TVARYTI, PRIŽIŪRĖTI IR SAUGOTI

Milda Petrokaitė

Kai kalbame apie paveldą, prieš daugelio iš mūsų akis visų pirma iškyla didingi gamtos ir žmogaus 
sukurti monumentai, bažnyčių bokštai, viduramžių tvirtovės ir pilys, muziejinės ir antikvarinės vertybės 
ir panašūs dalykai, kurie įprastai nėra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Kur kas rečiau pagalvojame apie 
tai, kad kiekvienas iš mūsų, leidžiantis vasaras senelių sodyboje ar galvojantis įsigyti ramų kampelį 
kokybiškam poilsiui atokiau nuo miesto šurmulio, turi galimybę savomis rankomis prisiliesti prie 
vertingo kultūros paveldo, prisidėti prie jo saugojimo ir puoselėjimo. Senosios kaimo sodybos, jų medinė 
architektūra ir jas supanti aplinka – unikalus ir vertingas palikimas, mūsų tapatumo ir savasties 
pagrindas, kuriame atsispindi šimtmečiais gyvavusios gyvenimo tradicijos, istorinės atminties ženklai, 
kartų ir giminių ryšiai. Liesdami rąstų sienose paliktas laiko ir meistrų darbo žymes, patys atnaujindami 
senelio rankomis pagamintas ąžuolines duris ar drožinėtas langines, galime geriausiai pajausti asmeninį 
ryšį su mūsų šalies ir savo giminės istorija, įnešti indėlį į bendro kultūrinio identiteto ir tradicijų 
išsaugojimą. 
Senos sodybos priežiūra ar jos atnaujinimas dažnai atrodo sudėtingas, daug laiko ir investicijų 
reikalaujantis užsiėmimas. Tačiau tinkamai įvertinus statinių būklę ir iš anksto susiplanavus reikalingus 
darbus, tai gali tapti puikiu laisvalaikio praleidimo būdu, teikiančiu atokvėpį darnoje su gamta ir 
gilinančiu ryšį tarp skirtingų kartų, kuomet prie senelių statytų namų, jų puoselėtos sodybų aplinkos turi 
galimybę prisiliesti ir trečioji ar ketvirtoji karta – vaikaičiai ir provaikaičiai. Taigi, kokie darbai yra 
svarbiausi, kaip teisingai juos atlikti, kaip sukurti patogias sąlygas gyvenimui kartu išsaugant medinės 
architektūros savitumą, tikrumą ir jos dvasią. 

Pirmas darbas – išmokti „susikalbėti“ su namu ir suvokti jo vertę
Pagrindinis sodybos pastatas – gyvenamasis namas –kaimo sodybose būdavo statomas iš medžio. 
Medis – ypatinga medžiaga, kuri nuolat kinta, reaguoja į aplinkos pokyčius, juda, traukiasi, plečiasi, lyg 
gyvas organizmas. „Labai svarbu pajausti statinį, suprasti kaip ir kodėl jis atsirado ir keitėsi, išmokti 
skaityti medžio rievėse paliktus laiko ženklus. Toks santykis neįgyjamas per vieną dieną, tapus sodybos 
savininku, jam, kaip ir žmogiškiesiems ryšiams, reikalingas laikas, rūpestis, atsakomybė“ – patarimais iš 
savo ilgametės medinių namų restauravimo patirties dalijasi dailidystės amatą daug metų puoselėjantis 
meistras Saulius Sakalas. Išmokus susikalbėti su namu ir jo aplinka, bus daug lengviau jį prižiūrėti, 
išsiugdyti pastabumą ir pajausti, kur namui skauda, kol vos matomi įbrėžimai neišplito į sunkiai 
gydomas žaizdas. Kaip teigia architektė dr.Rasa Bertašiūtė, imantis medinio namo priežiūros ir 
tvarkymo darbų, visų pirma būtina suvokti paveldo vertę (istorinę, architektūrinę, menotyrinę) ir 
nustatyti, ką būtina išsaugoti. Taip pat reikia įvertinti esančių pažeidimų pobūdį, apimtis bei priežastis ir 
atitinkamai susiplanuoti darbus: išsiaiškinti neatidėliotinus, kad būtų išvengta grėsmingų pokyčių (pvz., 
prakiurusio stogo, lietvamzdžių, latakų tvarkymas) ir tolesnius darbus, kurių metu būtų panaikinti per 
laiką įvykę pakitimai, atnaujinti sunykę elementai (pvz. sienų perdažymas, langų sutvarkymas). Anot 
tyrinėtojos, kuo mažiau keičiame seną pastatą, tuo daugiau išsaugome ir perduodame informacijos 
ateities kartoms (Bertašiūtė R. Kaip prižiūrėti ir tvarkyti medinį pastatą// Medinio namo priežiūra: 
metodinis leidinys. – V.:Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 2016 – p.15).

Tvirti pamatai ir tvarkingas stogas – namo ilgaamžiškumo garantas
Kaip žmogui batai ir kepurė, taip namui pamatas ir stogas yra svarbiausi norint tinkamai pasirūpinti 
sveikata ir ilgiau gyventi. Labiausiai namo sveikatos būklei kenkia drėgmė, kuri atsiranda dėl gruntinių 
vandenų, lietaus, sniego poveikio, blogo patalpų vėdinimo. Drėgmės paveikta mediena tampa lengvai 
pažeidžiama, atsiranda puvėsis, pelėsis, grybelis, o patenka ji į namą esant nekokybiškiems pamatams ir 
netinkamai sutvarkytam stogui. Imantis tvarkymo darbų, visų pirma svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar 
aplink namą yra pakankamas vandens nuolydis, ar pamatuose nėra matomų įtrūkių, plyšių, nubyrėjusio 
tinko, pasvirusių, įlinkusių, išsipūtusių vietų, ar jie vietomis nėra pasmegę. Tai dažniausiai pasitaikantys 
pamatų pažeidimai, dėl kurių laikui bėgant apatiniai sienojai ima liestis su žeme, įgauna drėgmės ir 
pradeda pūti. „Norint pašalinti tokio tipo namo pažeidimus, greičiausiai neišvengsite namo „svėrimo“ 
procedūros, kuomet namas sutvirtinamas ir pakeliamas specialiais keltuvais, pataisomi ir paaukštinami 

seni pamatai arba sumūrijami nauji, ant pamatų dedamas drėgmę izoliuojančios medžiagos sluoksnis, 
o ant pamatų esantys supuvę sienojai ar jų dalys keičiamos atitinkamai paruoštais naujais“ – pasakoja 
UAB „Jautmalkės lėpis“, užsiimančios senų namų restauravimu, direktorius Laimonas Bartkus, savo 
darbinėje praktikoje „pasvėręs“ jau ne vieną namą. Tinkamai pasirūpinus namo „kojomis“, kad tvirtai ir 
sausai stovėtų ant žemės, reikia skirti dėmesio jo apsaugai nuo lietaus ir sniego - įvertinti stogo būklę. 
Dėmesį reikia atkreipti į tai, ar nėra matomų stogo dangos pažeidimų, ar nesimato drėgmės požymių 
stogą laikančiose konstrukcijose (gegnės, grebėstai), ar gerai užsandarintas kraigas, stogo kraštai ties 
kaminais, kitose lūžio vietose, ar tinkamai pritvirtinti, neįtrūkę lietvamzdžiai, o jais nutekantis vanduo 
netykšta ant pamatų ir sienų. Dažnai pamirštamas net ir toks, atrodytų, elementarus darbas, kaip 
lietvamzdžių ir latakų valymas nuo prikritusių lapų ir šiukšlių, o laiku neatlikta ši procedūra gali 
pridaryti nemenkų rūpesčių.  Kalbant apie rimtesnį darbą – susidėvėjusios stogo dangos keitimą – 
galimybių yra daug ir įvairių, o sprendimų pasirinkimas priklauso nuo šeimininkų matomos sodybos 
vizijos, stogo būklės, finansinių galimybių. Tačiau yra keletas svarbiausių principų, kurių architektė 
Rasa Bertašiūtė pataria laikytis visiems. Visų pirma – tai senos stogo konstrukcijos išsaugojimas ar 
pakartojimas, nes originali stogo forma, nuolydis, proporcijos ir danga formuoja pastatų architektūrinį 
vaizdą, kuris laikomas paveldo vertybe. Taip pat svarbu priimant sprendimus dėl stogo dangos 
išsiaiškinti, ar ji nebus per sunki stogo konstrukcijai, o tam reikia kruopščiai paskaičiuoti laikančiųjų 
konstrukcijų techninius duomenis (Bertašiūtė R. Ten pat – p.25).

Namo sienų priežiūra
Dažniausiai pažeisti būna apatiniai namo sienojai, kuriuos galima atnaujinti ar pakeisti atliekant 
pamatų restauravimo darbus. Tačiau būtina skirti dėmesio ir kitų namo sienojų būklei, jie juk taip pat 
nuolat veikiami lietaus, sniego, vėjo ir saulės ir per ilgesnį laiką neišvengiamai atsiranda jų pažeidimų 
(dažniau pietinėje namo pusėje, taip pat rąstų sujungimo vietose). Svarbu įvertinti pažeidimų laipsnį: 
jeigu jis nedidelis, užtenka pakeisti tik dalį sienojo, jeigu labiau nukentėjusi vien išorinė rąsto dalis, 
galima tik ją ir pakeisti, o jeigu pažeidimai tokie, dėl kurių kyla pavojus namo konstrukcijai ir saugumui, 
reikia sienojus keisti naujais. Daugeliui etnografinės sodybos entuziastų maloniausias akiai turbūt 
autentiškas natūralių rąstų namo vaizdas, tačiau siekiant namą pritaikyti šiuolaikiniam gyvenimo 
būdui, kuomet norima daugiau komforto ir patogesnių gyvenimo sąlygų, galimi įvairūs rastų 
„aprengimo“ būdai. Namo apkalimo ir sienų šiltinimo variacijų spektras labai platus, todėl prieš 
apsisprendžiant kaip atlikti darbus, kokias medžiagas naudoti pravartu išsamiau pasigilinti į įvairias 
šių darbų subtilybes. 

Medinių namų priežiūros ir restauravimo pamokos – parodoje „Heritas“
Įgyti naudingų žinių, kurios padės išmokti susikalbėti su jūsų namu ir planuoti vasaros sezono darbus 
sodyboje, galima gegužės 18-19 dienomis Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje 
(Savičiaus g.15) vyksiančioje tarptautinėje kultūros paveldo tvarkybos ir technologijų parodoje 
“Heritas”. Jeigu tvirtinant pamatus, dengiant stogą ar keičiant sienojus sunku apsieiti be profesionalių 
meistrų pagalbos ar specialios literatūros studijavimo, smulkesnius renovavimo darbus, tokius kaip 
durų ar senų langų remontas, tvorų, vartų, šulinių, pavėsinių ir kitų mažosios architektūros detalių 
atnaujinimas, galima atlikti ir patiems. 
Bažnyčios ir jos kiemo erdvėje kultūros paveldo išsaugojimo srityje dirbančios įmonės ir meistrai 
pristatys savo veiklą, veiks kūrybinės dirbtuvės, edukacijos vaikams, viešos paskaitos ir seminarai, 
diskusijos. Medinių namų tvarkymu besidomintieji turės galimybę gauti profesionalias konsultacijas, 
meistrų kontaktus, o taip pat ir patys prisiliesti prie restauravimo darbų. Vyks mokymai, kaip įvertinti 
ir tvarkyti senas medinio namo konstrukcijas, apdailos elementus, kokius naudoti įrankius, medžiagas, 
technologijas.
Parodos lankymas nemokamas ir atviras visiems besidomintiems. Tai puiki proga įgyti naujų žinių, 
pasisemti įkvėpimo, gauti praktinių patarimų, kurie padės tinkamai susiplanuoti vasaros darbus 
leidžiant laiką sodybose, o kartu ir suprasti, kad paveldas yra čia, šalia mūsų, o prie jo išsaugojimo 
galime prisidėti kiekvienas. 
Daugiau informacijos apie parodą, registracija į ekskursijas, seminarus, kūrybines dirbtuves: 
www.heritas.lt
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