
 
 
 
 
 
 
PRAKTINIS SEMINARAS 
„MEDINIS LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PAVELDAS NUO KAIMO IKI DVARO” 
2020 m. rugsėjo mėn. 17-20 d. 
Lietuvos liaudies buities muziejaus Salų II etnoarchitektūrinis kaimas 
Salų kaimas, Linkmenų seniūnija, Ignalinos rajonas (koordinatės: 55°21’25.2″N 26°00’39.6″E) 
 
 
PRELIMINARI PROGRAMA 
 

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis). Tyrimų diena. 
 

12.00-13.00 Atvykimas, registracija, kava ir susipažinimas. 

13.00-17.00 Teorinis įvadas „Medinių pastatų diagnostika, prevencinė priežiūra ir tvarkyba” 
  Dr. Rasa Bertašiūtė  

Praktiniai užsiėmimai: pastatų išorės ir vidaus elementų/dalių apžiūra, įvertinimas, 
tvarkybos darbų aptarimas, diskusijos.  
Kęstutis Cikanas, Valentinas Kirelis, Artūras Šuliokas 

Paskaita „Šildymo sistemų (krosnių ir kaminų) priežiūra ir tvarkyba”.  
Artūras Šuliokas 

17.30 – 18.30  Vakarienė 

                       
Rugsėjo 18 d. (penktadienis). Mokymų diena. 
 

9.00-12.30 Praktiniai užsiėmimai: stalystė, dailidystė, krosnininkystė. 

12.30-13.30 Pietūs 

13.30-17.00 Praktiniai užsiėmimai: stalystė, dailidystė, krosnininkystė ir pirtininkystė. 

17.00-17.30 Lengva vakarienė 

17.30 –22.00  Teorinis ir praktinis užsiėmimas „Pirtis: architektūra, įranga, papročiai ir tradicijos” 
Valdas Rimavičius 

 

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis). Konsultacijų diena. 

Maloniai kviečiame dalyvauti konsultacijose su profesionaliais meistrais, atliekančiais įvairius 
tvarkybos darbus nekilnojamojo kultūros paveldo ir kituose objektuose! 
 

9.00-12.00 Praktiniai užsiėmimai ir konsultavimas: stalystė, dailidystė, krosnininkystė (langų, 
langinių, durų, šulinio medinės dalies ir kitų medinių architektūros detalių restauravimas, pamatų ir 
sienų tvarkyba, kaminų ir krosnių priežiūra) Kęstutis Cikanas, Valentinas Kirelis, Artūras Šuliokas 

12.30-13.30 Pietūs 



13.30-17.00 Medžio meistro, restauratoriaus Kęstučio Cikano konsultacija medinių langų ir durų 
priežiūros klausimais ir paskaita Ginučių vandens malūne. 

17.30 – 18.30 Vakarienė 

 
Rugsėjo 20 d. (sekmadienis). Pažintinė diena. 
 

9.00-14.00 Aukštaitijos nacionalinio parko etnografinių kaimų sodybų lankymas.  

Ved. Dr. Aistė Andriušytė / Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

14.00  atsisveikinimas ir išvykimas 

 
   Teorinius ir praktinius mokymus veda: 

 
Architektė, paveldo specialistė Dr. Rasa Bertašiūtė / Lietuvos liaudies buities muziejus 
Architektė Dr. Aistė Andriušytė / Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Medžio meistras, restauratorius Kęstutis Cikanas / Medžio meistrų draugija, UAB Mokmedis 
Restauratorius Valentinas Kirelis / Lietuvos liaudies buities muziejus 
Krosnių, židinių ir kaminų meistras Artūras Šuliokas  
 

   Svarbi informacija: 
 

 Registracija į seminarą vyksta iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Dalyvių skaičius ribotas. Galima dalyvauti 
nepilnoje mokymų programoje. 

 Dalyviai turi galimybę apsigyventi muziejaus patalpose, būtina atsivežti savo patalynę arba 
miegmaišį. Dalyviams suteikiamas dalinis maitinimas. 

 Mokymų dalyviams suteikiami dalyvio pažymėjimai. 
 Priklausomai nuo oro sąlygų ir nenumatytų aplinkybių programa gali būti koreguojama. 
 Renginio metu privaloma laikytis visų prevencinių COVID-19 priemonių. 

 
    
  Kontaktai registracijai: 
  Agnė Žilinskaitė, tel.: 861381889, el. p.: zilinskaite.agne@gmail.com 
 

 
 

 
   Organizatorius – VšĮ Kultūros paveldo akademija 

  Partneris – Lietuvos liaudies buities muziejus  
  Projektą dalinai finansuoja – Lietuvos kultūros taryba 
 
 

 
 
 
 


