
 

 

Veiklaraštis 

(pildomas ir tikslinamas) 

2020 07 28 

Laikas Veiklos  Komentarai 

Penktadienis (Rugpj. 07) 

 15.00-19.00 Organizatoriai, amatininkai ir savanoriai 

pagalbininkai  atvyksta į sodžių ir prisideda prie 

Amatų šventės pasirengimo darbų bei savo 

amato vietų įsirengimo.  

Amatininkai įsirengia savo amato vietas. Taip pat 

organizatoriams reikės savanorių pagalbos įrengiant ir 

puošiant Šventės vietą, statant pavėsines, atvedant 

elektrą, tvarkant mašinų privažiavimą, WC ir pan. 

19.00-20.00 

 

Suneštinė vakarienė prie bendro stalo. Visi vaišina visus.  

20.00-22.00 

 

Vakarojimas. Apsijungimo ratas. Pirtelė. Rateliai.  Pavakarojimas ir padainavimas prie laužo.  

Organizatoriams ir savanoriams bus galimybė 

pasišildyti pirtelėje. Ratelius ves Liubov Molockaja. 

Šeštadienis (Rugpj. 08) 

7.00-9.00 Pasirengimas šventei Papuošimai, amatininkų vietų įrengimas, įgarsinimas ir 

t.t. 

9.00-10.00 

 

Pusryčiai  Organizatoriams ir amatininkams. Visi vaišina visus. 

10.00-10.30 Šventės atidarymas.  

Atitartinių ryto ratas (bardų dainos). 

Veda bardas Arūnas. 

10.30-11.00 Organizatorių, svečių ir rėmėjų žodis. Organizatorių ir bendruomenių atstovų žodis. 

11.00-11.15 Pristatymas naujos amatų sklaidos platformos 

‘Bendrystės Žiedas’. 

Dr. Alanas Petrauskas pristatys priemonę leidžiančią 

žmonėms susirasti amatininkus ir kitus įdomius 

žmones pas kuriuos jie galėtų padirbėti, praplėsti 

akiratį ar pramokti amatų, o amatininkams tai leistų 

pasidalinti įgūdžiais ar susirasti pasekėjų bei 

bendrakūrėjų. Visa tai demonstruos ir registruos 

piramidėje.  

                                           

Pažintiniai amatų pristatymai ir amatininkų dirbinių mugė 

5.00-14.00 Duonos kepimas pečiuje. 

Remigijus Liuzinas 

Besidominčius visu kepimo laiku Remigijus lauks ir 

pasidalins patirtimi troboje. 

11.30-12.20 

 

Karvės pieno sūrio gamyba.  

Aldona Matonyte 

Pasirengimo etapai vyks ir toliau dienos metu. 

Bendraus Šeštadienį pagal poreikius. 

11.30-12.20 Medžiai iš sėklų. 

Ina Tarasovienė ir Natalija Ščiupakova. 

Pasėkime ateitį ir aukime kartu su medžiais. 

11.30-12.20 Rankų darbo kedriniai dirbiniai, aliejus ir 

sodinukai. 

Dmitrijus ir Valerija Nečiajevai 

Spaudžia aliejų mediniais presais, rankų darbo natūrali 

kosmetika, medžio dirbiniai iš kedro ir lapuočių.  

12.30-13.20 Miško sodas formavimas. 

Ina Tarasovienė ir Natalija Ščiupakova. 

Miško sodo erdvės planavimas Dariaus sodybos 

erdvėje. 

12.30-13.20 Lininiai energetiniai saugantys drabužiai. 

Liubov Molockaja, Zhanna Sekstelienė 

Bendraus Šeštadienį ir Sekmadienį pagal poreikius. 

Bus teorija ir praktika. 

12.30-13.20 Šiaudmolinių namų statyba. 

Domantas Surkys 

Bendraus Šeštadienį ir Sekmadienį pagal poreikius. 

13.20-14.00 

 

Pietūs Amatininkams pietūs. Svečiams bus karšta arbata, 

vaišės savo suneštinės. 

14.00-14.50 Papuošalai iš sidabro. 

Konstantin Kompa 

Svečias iš Latvijos. Pristatymas tautos paveldo 

tematika. 
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14.00-14.50 Amatų sklaidos platforma ‘Bendrystės Žiedas’. 

Alanas Petrauskas 

Demonstracija ir registracija piramidėje. Priemonė 

leidžianti žmonėms susirasti amatininkus ir kitus 

įdomius žmones pas kuriuos jie galėtų padirbėti. 

14.00-14.50 Permakultūros dėsnių pritaikymas sodyboje. 

Račinskij Raimond 

Permakultūra tai yra sritis, kuri moko, kaip sukurti, 

apjungti bei prižiūrėti pavienius elementus (žmogų, 

gyvūnus, augalus, vandenį, kaimynus ir t.t.) į bendrą 

ekologišką ir tvarų gyvuojanti organizmą, taip kad visi 

elementai atliktų bent kelias funkcijas ir taip, kad tiem 

procesams sunaudoti kuo efektyviau energiją. 

Amatininkas projektuoja tokias sistemas, pradedant 

sklypo parinkimu, miško-sodo projektavimu, tvenkinių 

įrengimu, pastatų išdėstymu ir baigiant bendravimu 

tarp žmonių.  

14.00-14.50 Gyvenimo mandalos. 

Rūta Stašelytė, Violeta Dabrilienė 

Numerologinis spalvinis žmogaus energijos 

atvaizdavimas mandalos pavidale, skambant kanklių 

muzikai. 

15.00-15.50 Kaip būti ne bitininku ir turėti medaus. 

Marius Krikščiūnas 

Drevinė bitininkystė. Bendraus Šeštadienį ir 

Sekmadienį. 

15.00-15.50 Medžio apdirbimas. Deginimo technika. 

Ažuolas (11,5 metai ) ir Kedras (7 metai) 

Suchockiai 

Bus galimybė pačiam pasidaryti muilinę, padėkliuką ar 

kokį smulkesnį darbelį (kas nepabijos išsisuodinti). 

Kviečiami suaugę ir vaikai, bus vaikų užsiėmimas. 

15.00-15.50 Šiaudų pynimas. 

Margarita Čekolis 

Gaminiai iš šiaudų: sodai,angelai,juostos ir pan. 

16.00-.... Pirtelė. 

Žana Jakštienė 

Pirtelės  mokestis 10 eur. Registracija Google Drive:  

 

 

Pirtinimosi procedūras veda Žana Jakštienė.  

16.00-16.50 Vilnos vėlimas (veltiniams). 

Alė Deksnienė 

Tautodailininkė dalinasi vyro šeimoje išlaikyta 

tradicija: veltinių vėlimo paslaptimis. Dar ir dabar 

naudojasi senelių veltinių vėlimo priemonėmis ir 

įrankiais: kurpalius, formas, įvairius brūžeklius.  

16.00-16.50 Būgnų gamyba. 

Motiejus Vilys 

Gamina būgnus su intensija gydimui garsu. Paruošia 

medieną nuo rasto iki lentutės, odą paruošia nuo 

pradžios iki galo. 

16.00-16.50 Aromoterapijos ir natūralios kosmetikos 

gaminiai “Šviesa laše“. 

Nadiežda Kiseliova-Žukovska 

Natūrali kosmetika vasara, individualus parinkimas ir 

gamyba. “Saulės sodų” sodinukai ir vaistažolių 

arbatos. Bendraus šeštadienį ir sekmadienį. 

17.00-17.50 Portretų piešimas pieštuku, paveikslai. 

Rūta Kučinskaitė 

 

Bendraus Šeštadienį ir Sekmadienį pagal poreikius. 

17.00-17.50 Vėjo energetika. 

Marius Valius 

Nepriklausomas gyvenimo būdas. 

17.00-17.50 Kalvystė ir medžio drožyba. 

Povilas Malinauskas 

 

Tautodailininkas, tradicinių amatų meistras pasidalins 

savo žiniomis ir patirtimi. Povilas bus Šeštadienį ir 

Sekmadienį. 

17.00-17.50 Figūriniai sausainiai. 

Liumila Malinauskienė 

Bus demonstruojamas tautinis kulinarinis paveldas. 

18.00-18.50 Pasidalinimas gyvenimo būdu. 

Ramunė Čiaučionienė, Neringa Rimkutė, 

Nadiežda ir Andžejus Žukovskiai 

Gyvenu giminės sodyboje. Giminės sodybų asociacijos 

pristatymas. 

18.00-18.50 Meno terapija, taškavimo technika. 

Eligija Suchockienė. 

Bus galimybė atsipalaiduoti, panirti į savo vidų, pačiam 

pasigaminti atvirutę ar nedidelį paveikslėlį taškavimo 

būdu (turima reikmenų 20-iai žmonių). 
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18.00-18.25 Mainų svarba mūsų gyvenime. 

Remigijus Liuzinas 

Asmenine patirtimi paremtas mainų metodas, kurio 

dėka darniai kuriama  bendruomenė.  

18.25-18.50 Smilkalų gamyba. 

Kaminskiene-Balžekaite Aurelija  

Bus rodoma ir pasakojama apie pagrindines žoles, iš 

kurių mūsų protėviai smilkalus gamino, kaip plaušines 

pasigaminti tinkančias vonioms. 

19.00-20.00 

 

Suneštinė vakarienė prie bendro stalo. 

Padėka Šeštadienio amatų pristatytojams. 

Amatininkų vaišinama vakarienė: Remigijaus iškepta 

duona, Aldonos pagamintas sviestas, sūris ir jogurtas 

bei vaišės iš savų sodybų.   

 

20.00-22.00 Vakaronė prie kaimo ąžuolo su dainomis ir 

šokiais. 

Arūnas Čialka, folkloro ansamblis ‚Goštauta‘. 

Bardo Arūno Čialkos koncertas.  

11.00-11.30 Užsiėmimai su vaikais. 

Ramunė Čiaučionienė 

Judrūs žaidimai 

17.00-17.50 Užsiėmimai su vaikais. 

Jolita Bujokienė 

Lipdymas iš molio 

11.00-... Tradicinis šakočių kepimas. 

Kamilė Ališauskienė 

 Amatininkė bendraus šeštadienį ir sekmadienį pagal 

poreikį. 

11.00-... Šuniukų terapija. 

Andželika Pulskyte 

 

Šunų veislė kavalieriaus karaliaus Karolio spanieliai. 

Amatininkė bendraus šeštadienį ir sekmadienį pagal 

poreikį. Bus sukurta erdvė pažaisti vaikams. 

Sekmadienis (Rugpj. 09) 

7.00-8.00 Joga: lengva sąnarių bei liaukų mankšta. Saulės 

pasveikinimas. 

Giedrius Savickas 

Skirta kūno pažadinimui, sąnarių ir raiščių 

pratampymui, vidinių liaukų sužadinimui bei proto 

žvalumui ir geresnei dienos nuotaikai. 

8.00-9.00 

 

Suneštiniai pusryčiai prie bendro stalo. 

 

Visi vaišina visus. 

9.00-9.50 Kvėpavimas (pranajama).  

Giedrius Savickas 

Vidinės energijos srautų subalansavimas. 

9.00-9.50 Sąmoningumo koučerė. 

Smiltėja Mockutė 

Praves ryšio su savimi ratą ir vieni su kitais. 

                                         Pažintiniai amatų pristatymai ir amatininkų dirbinių mugė 

10.00-10.50 Lietuviški smilkalai. 

Giedrius Ubartas 

Gydymo būdai smilkymu. Lietuviški smilkalai. 

10.00-10.50 Hidrolatų gamyba.  

Jolita Bujokienė 

Rodys kaip praktiškai pasidaryti hidrolatą. 

10.00-10.50 Verpimas rateliu. 

Asta Medinienė 

Bus demonstruojamas tautinis kulinarinis paveldas. 

11.00-11.50 Muzika iš gamtos. 

Nadežda Kiseliova - Žukovska 

Užsiėmimai su vaikais 

11.00-11.50 Vytinių juostų audimas 

Birutė Račkaitienė 

Paaiškinimas ir praktinis demonstravimas 

11.00-11.50 Žalvaris. 

Rimantas Ordinas 

Žalvarinių dirbinių pristatymas 

11.00-11.50 Vaistažolės mūsų gyvenime. 

Neringa Rimkutė-Streikienė 

Gydymasis, sveikatinimasis vaistiniais augalais, jų 

pritaikymas gyvenimo kokybės pagerinimui.  

12.00-12.50 Pasakos. 

Džeinara Ubartienė 

Savo išleistų knygų pristatymas. 
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12.00-12.50 Vėlimas iš vilnos. 

Vaiva Nainienė 

Rodys vėlimo amato subtilybes. 

12.00-12.50 Gobelenų audimas. 

Margarita Čekolis 

Gobelenų audimas iš šiaudų ir žolės. 

13.00-13.50 Senoviniai ginklai. 

Vasilij Molockoj 

Baltų, slavų, vikingų ginklai. 

13.00-13.50 Forminių muilų gamyba iš muilo bazės. 

Liepa Suchockytė ( 10 metų) 

Laukiami ir suaugę ir vaikai. Bus galimybė susikurti 

patiems po mažą muiliuką su mažais priedais. Gaminti 

gali 20 žmonių. 

13.00-13.50 Astrominerologija, bendravimas su mineralais. 

Nadežda Kiseliova - Žukovska 

Sąveika su mineralais, teorija ir praktika, individualus 

parinkimas. Papuošalai iš natūralių mineralų. 

Bendraus šeštadienį ir sekmadienį. 

14.00-15.00 

 

Pietūs Amatininkams pietūs. Svečiams bus karšta arbata, 

vaišės savo suneštinės. 

14.00-15.00 Asociacija "Už saugias technologijas" 

Diskusinis ratelis pokalbiams 
Jarūnė Rimavičė 

Elektromagnetinės spinduliuotės aplinkos tarša ir jos 

poveikis mūsų sveikatai. 

15.00-15.50 Mainai tarp miško ir žmogaus 
Diskusinis ratelis pokalbiams 

Gyvo Miško komanda 

Mainai tarp miško ir žmogaus.  

15.00-15.50 Maistasgyvenimui.lt projekto pristatymas. 
Diskusinis ratelis pokalbiams 

Dr. Mindaugas Sakalauskas 

Kodėl valgome ir sergame. 

16.00-16.50 Vaikų ugdymas namuose 
Diskusinis ratelis pokalbiams 
Neringa Rimkutė-Streikienė 

Vaikų ugdymas namuose: teorija ir praktika 

16.00-16.50 Amatai, Jausmai, Charakteris 
Diskusinis ratelis pokalbiams 

Dr. Alanas Petrauskas 

Amatai, Jausmai, Charakteris: koks esu dabar, koks 

būsiu po 10 metų, kaip viens kitam galime padėti 

17.00-18.00 Padėka Sekmadienio amatų pristatytojams. 

Amatų šventės aptarimas, diskusija.  

Bendruomeninio dainavimo ratas. 

Atsisveikinimas. 

 

Padėkosime amatininkams, kurie pasidalino savo 

žiniomis ir patirtimi. 

Bendrame rate aptarsime Amatų šventės įspūdžius, 

naudas ir trūkumus.  

Kaip su daina pasitikta taip su daina ir išlydėta... ☺ 

 

Pastabos:  

● Kadangi veiklos dienos metu numatyta nemažai, todėl, nepaisant vėlavimų ir nenumatytų aplinkybių,  

stengsimės laikytis numatytos tvarkos.   

● Registracija į Amatų sklaidos platformą ‘Bendrystės Žiedas’ vyks nendrinėje piramidėje Šeštadienį ir 

Sekmadienį. Čia bus WI-FI ir ekranas.  

● Savanorių pagalba nuo Penktadienio labai laukiama prie pasiruošimo darbų, maisto gamybos, švaros 

priežiūros, vaikų priežiūros bei tvarkos organizavimo. 
 

Dėmesio:  

Kadangi viešą renginį organizuosime atsižvelgdami į einamą epideminę situaciją bei vyriausybės rekomendacijas, 

todėl privaloma laikytis rankų higienos (dezinfekcijos), bent metro atstumo iki žmonių, rekomenduojama naudoti 

kaukes esant didesniems susibūrimams. Ypač saugokite save ir kitų sveikatą pažintinių amatų pristatymų metu, 

valgio metu ir pan. 

 

 

 

 


