
MEDINIŲ LANGŲ IR DURŲ RESTAURAVIMO MOKYMŲ 
PROGRAMOS 

 

!!! ŽALIA SPALVA PAŽYMĖTI RENGINIAI ATVIRI IR NEUŽSIREGISTRAVUSIEMS MOKYMŲ DALYVIAMS !!! 

2016 M. GEGUŽĖS 26-29 D. 
ŠERMUKŠKIŲ G. 19, DIEVENIŠKĖS 

 

 

Dieveniškių istorinio regioninio parko teritorijoje yra du etnografiniai kaimai (Rimašiai ir Poškonys), 
kuriuose išsaugotas autentiškas išplanavimas bei medinė architektūra: abu kaimai yra įtraukti į 
kultūros vertybių registrą. Dieveniškių kaime taip pat apstu išlikusios istorinės medinės architektūros 
objektų, kuriuose išsaugoti autentiški mediniai langai ir durys.  

Dieveniškių istorinio regioninio parko atstovai pabrėžia, kad pastaraisiais metais nemažai žmonių 
autentiškus medinius langus pakeitė į plastikinius, tad regione jaučiamas poreikis šviesti 
bendruomenę apie autentiškų langų išsaugojimo svarbą bei jų tvarkymo tradicinėmis technologijomis 
galimybes.  

Mokymų metu planuojama restauruoti tris dvigubus langus bei jų puošybos elementus, organizuoti 
paskaitas ir diskusijas su vietos bendruomene apie medinių pastatų priežiūrą, istorinių pastatų 
autentiškumo išsaugojimo svarbą, medinių namų energetinio efektyvumo gerinimo galimybes. 
Praktinių užsiėmimų metu medžio meistrai iš Lietuvos ir Norvegijos supažindins dalyvius su 
tradicinėmis langų ir durų restauravimo technologijomis bei suteiks žinių, padėsiančių langų ir durų 
tvarkymo darbus atlikti savo mediniame name. Regiono gyventojams medžio meistrai teiks 
konsultacijas medinių pastatų priežiūros ir tvarkymo klausimais. 

 
Meistrai-lektoriai: Laimonas Bartkus (LT), Romas Valantis (LT), Egil Martens (NOR) 

Mokymų dalyviai iš kitų miestų bus apgyvendinti Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos 
bendrabutyje, Geranionių g. 38 Dieveniškės. Maitinimas numatytas mokyklos valgykloje.  
 

 

 



Gegužės 26 d. (ketvirtadienis) 
10.00-
11.00 

Įvadinė informacija apie mokymų tikslus ir eigą. 
 

11.00-
17.30 

Praktinis užsiėmimas: 
Medinių langų restauravimas: 
- darbo vietos ir įrankių paruošimas;  
- langų išėmimas; 
- langų valymas ir dažų pašalinimas. 

17.30  Vakarienė 
Vakaro programa Dieveniškių kultūros namuose (Vilniaus g. 5): 
 Dokumentinio filmo apie medinę architektūrą peržiūra, 
 Paskaita-diskusija apie medinių langų ir durų išsaugojimo svarbą (lekt. 

Kęstutis Cikanas). 
Gegužės 27 d. (penktadienis) 

08.30 Pusryčiai 
 

09.00-
10.00 

Paskaita apie Norvegijos medinį paveldą (lekt. Egil Martens) 
Dieveniškių kultūros namuose (Vilniaus g. 5) 
 

10.00-
17.30 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų restauravimas. 
- staktų valymas 
- langų protezavimas 
- langų padengimas šelaku 

17.30-
18.30 

Vakarienė 
 

18.30 Individualios meistrų konsultacijos Dieveniškių bendruomenei apie medinių 
namų priežiūrą. 
Nemokamose konsultacijose pageidaujantys dalyvauti asmenys kviečiami iš anksto 
registruotis pas mokymų organizatorius. 

Gegužės 28 d. (šeštadienis) 

08.30 Pusryčiai 
 

09.00-
16.00 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų restauravimas. 
- stiklų išpjovimas, langų stiklinimas ir kiti susiję darbai 

16.00 Ekskursija po Rimašių etnografinį kaimą: medinės architektūros tvarkybos 
darbų aptarimas (lekt. Rasa Bertašiūtė) 
Ekskursijoje pageidaujantys dalyvauti asmenys kviečiami iš anksto registruotis pas 
mokymų organizatorius. 

18.00 Vakarienė 
Vakaro programa Dieveniškių lankytojų centre (Centrinė g. 2, Poškonys): 
 Paskaita apie tradicinę Lietuvos kaimų architektūrą (lekt. Rasa 

Bertašiūtė) 
 Energetinio efektyvumo gerinimas paveldo objektuose. Norvegijoje 

atlikto tyrimo rezultatų pristatymas (lekt. Giedrė Jarulaitienė) 
Gegužės 29 d. (sekmadienis) 

09.00 Pusryčiai 
10.00-
15.00 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų restauravimas. 
- furnitūros (metalinių detalių ir pan.) restauravimas 
- langų įdėjimas, sandarinimas 
- gruntavimas 

15.00 Dalyvių pažymėjimų įteikimas 
Mokymų pabaiga 



 
2016 M. BIRŽELIO 1-4 D. 

MINTIES RATO G. 24, KAUNAS 
 

!!! ŽALIA SPALVA PAŽYMĖTI RENGINIAI ATVIRI IR NEUŽSIREGISTRAVUSIEMS MOKYMŲ DALYVIAMS !!!  

  

 

Kauno Žaliakalnio rajonas – vienas žinomiausių medinės architektūros rajonų Lietuvoje, o tarpukariu 
susiformavusi stipri ir iniciatyvi rajono bendruomenė iki šiol išlaikė kaimyniškas tradicijas. Vis dėlto, 
daugumos rajono medinių pastatų būklė ženkliai blogėja dėl menkų jų tvarkymo darbų finansavimo 
galimybių ir nepakankamų objektų savininkų finansinių išteklių. 

Mokymams pasirinktas objektas – tipinis Kauno tarpukario medinės architektūros pavyzdys, kuriame 
bus restauruoti 2 dvigubi vieno kambario langai. Praktinių užsiėmimų metu medžio meistrai iš 
Lietuvos supažindins dalyvius su tradicinėmis langų ir durų restauravimo technologijomis bei suteiks 
žinių, padėsiančių langų ir durų tvarkymo darbus atlikti savo mediniame name. Lektoriai iš Lietuvos ir 
Norvegijos pristatys Kauno medinės architektūros vertes, aptars jų priežiūros specifiką bei 
energetinio medinių pastatų efektyvumo gerinimo galimybes.  

Mokymų metu taip pat bus skaitomos su tema susijusios paskaitos, vyks diskusijos su vietos 
bendruomene. Medžio meistrai bendruomenės narius konsultuos medinių namų priežiūros ir 
tvarkymo klausimais. 

 

Meistrai-lektoriai: Laimonas Bartkus (LT), Romas Valantis (LT), Kęstutis Cikanas (LT) 

 

Apgyvendinimas mokymų dalyviams nebus suteikiamas.  

 

 

 

 

 



 
Birželio 1 d. (trečiadienis) 

09.00-
10.00 

Įvadinė informacija apie mokymų tikslus ir eigą. 
 

10.00-
17.30 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų restauravimas. 
- darbo vietos ir įrankių paruošimas;  
- langų išėmimas; 
- langų valymas ir dažų pašalinimas 

17.30  Vakarienė 
Vakaro programa (Renginių ir paskaitų vieta bus patikslinta artimiausiu metu): 
 Dokumentinio filmo apie medinę architektūrą peržiūra, 
 Paskaita-diskusija apie medinių langų ir durų išsaugojimo svarbą (lekt. 

Kęstutis Cikanas). 
 

Birželio 2 d. (ketvirtadienis) 
10.00-
17.00 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų restauravimas. 
- staktų valymas 
- langų protezavimas 
- langų padengimas šelaku 

17.00-
17.30 

Vakarienė 

18.00 Diskusija apie medinės architektūros pritaikymą šiuolaikiniams poreikiams 
 Paskaita apie energetinio efektyvumo gerinimą mediniuose pastatuose (lekt. 

Marte Boro (NOR) 
 Paskaita apie Kauno medinę architektūrą ir jos vertes (lekt. Ingrida Veliutė) 
 Diskusija (moderatorė Ingrida Veliutė) 

 
Birželio 3 d. (pentadienis) 

10.00-
17.30 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų restauravimas. 
- stiklų išpjovimas, langų stiklinimas ir kiti susiję darbai  

17.30-
18.00 

Vakarienė 

18.30  Individualios meistrų konsultacijos Kauno Žaliakalnio bendruomenei 
apie medinių namų priežiūrą. 

Nemokamose konsultacijose pageidaujantys dalyvauti asmenys kviečiami iš anksto 
registruotis pas mokymų organizatorius! 
 Paskaita apie kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo 

ir kompensavimo mechanizmą (lekt. Indrė Rutkauskaitė) 
 

 
Birželio 4 d. (šeštadienis) 

10.00-
14.00 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų restauravimas. 
- furnitūros (metalinių detalių ir pan.) restauravimas 
- langų įdėjimas, sandarinimas 
- gruntavimas 
 

14.00-
15.00 

Mokomoji ekskursija po Žaliakalnio rajoną: medinės architektūros tvarkybos darbų 
aptarimas (lekt. Rasa Bertašiūtė) 

15.00 Dalyvių pažymėjimų įteikimas 
Mokymų pabaiga 

  



2016 M. BIRŽELIO 9-12 D. 
VIEŠVILĖ, MOKYKLOS G. 3 

 

!!! ŽALIA SPALVA PAŽYMĖTI RENGINIAI ATVIRI IR NEUŽSIREGISTRAVUSIEMS MOKYMŲ DALYVIAMS !!! 

   

 

Viešvilėje ir aplinkiniuose kaimuose yra išlikę nemažai medinės architektūros ir mūrinių pastatų, 
išsaugojusių autentiškus medinius langus ir duris. Vis dėlto šiame Lietuvos regione pastebima 
tendencija istorinius langus ir duris keiti naujais, dažniausiai plastikiniais. Bendruomenės švietimas 
autentiškų langų ir durų išsaugojimo svarbos, tinkamos medinių pastatų priežiūros ir jų energetinio 
efektyvumo gerinimo klausimais suteiks vietos gyventojams žinių apie alternatyvias langų ir durų 
atnaujinimo galimybes.  

Mokymams pasirinktame pastate išlikę vietos medinei architektūrai būdingi puošybos elementai, 
autentiški langai ir durys, kurie bus restauruojami vadovaujant medžio meistrams iš Lietuvos ir 
Norvegijos. Praktinių užsiėmimų dalyviai bus supažindinti su tradicinėmis langų ir durų restauravimo 
technologijomis bei įgys žinių, padėsiančių langų ir durų tvarkymo darbus atlikti savo mediniame 
name.  

Viešvilės gyventojams medžio meistrai teiks konsultacijas medinių pastatų priežiūros ir tvarkymo 
klausimais, vyks paskaitos ir diskusijos su vietos bendruomene apie tradicinės Lietuvos kaimų 
architektūros vertes bei autentiškų pastatų detalių išsaugojimo svarbą. 

 

Meistrai-lektoriai: Laimonas Bartkus (LT), Audronis Skurvydas (LT), Vegard Røhme (NOR) 
 
Mokymų dalyviai iš kitų miestų bus apgyvendinti Smalininkuose (A. Ašmonienės sodyba) 

 

 

 

 

Birželio 9 d. (ketvirtadienis) 



10.00-
11.00 

Įvadinė informacija apie mokymų tikslus ir eigą. 

11.00-
17.30 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų ir durų restauravimas. 
- darbo vietos ir įrankių paruošimas;  
- langų išėmimas; 
- langų valymas ir dažų pašalinimas 

17.30  Vakarienė 
Vakaro programa Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre (Mokyklos g. 
1, Viešvilė): 
 Dokumentinio filmo apie medinę architektūrą peržiūra, 
 Paskaita apie medinių langų ir durų išsaugojimo svarbą (lekt. Kęstutis 

Cikanas). 
 

Birželio 10 d. (penktadienis) 
08.30 Pusryčiai 
09.00-
17.30 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų ir durų restauravimas. 
- staktų valymas 
- langų protezavimas 
- langų padengimas šelaku 

17.30-
18.00 

Vakarienė 
 

18.30 Vakaro programa 
 Paskaita apie Norvegijos medinį paveldą (lekt. Vegard Røhme) 
 Paskaita apie tradicinę Lietuvos kaimo architektūrą (lekt. Rasa 

Bertašiūtė) 
 

Birželio 11 d. (šeštadienis) 
08.30 Pusryčiai 

 
09.00-
17.30 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų ir durų restauravimas. 
- stiklų išpjovimas, langų stiklinimas ir kiti susiję darbai  
  

17.30-
18.30 

Vakarienė 
 

18.30 Vakaro programa: 
 Mokomoji ekskursija po Viešvilę: medinės architektūros tvarkybos 

darbų aptarimas (lekt. Rasa Bertašiūtė) 
 Individualios meistrų konsultacijos Viešvilės bendruomenei apie 

medinių namų priežiūrą. 
Nemokamose konsultacijose pageidaujantys dalyvauti asmenys kviečiami iš anksto 
registruotis pas mokymų organizatorius. 
 

 
Birželio 12 d. (sekmadienis) 

09.00 Pusryčiai 
10.00-
15.00 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų ir durų restauravimas. 
- furnitūros (metalinių detalių ir pan.) restauravimas 
- langų įdėjimas, sandarinimas 
- gruntavimas 

15.00 Dalyvių pažymėjimų įteikimas 
Mokymų pabaiga 
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