
                                                          

 

 EDUKACINĖS PROGRAMOS  

 
 

  
 

  Amatų dvarelis kartu su Pakruojo krašto tautodailininkais, amatininkais, kulinarinio paveldo 

puoselėtojais  adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., organizuoja edukacines programas. 

Edukacinės programos organizuojamos Pakruojo dvaro autentiškose patalpose su visais patogumais,  

natūralaus medžio baldais, kulinariniam paveldui skirta duonos kepimo krosnimi, rankų darbo 

keramikiniais indais. 

 Pageidaujantiems užsisakyti edukacines programas, sužinoti apie edukacinių programų vedėjus 

ir kita informacija skelbiama VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ interneto svetainės www.pakruojovvg.lt 

posistemėje – Amatų dvarelis.   

 Registracija tel. 8 421 52 296,  mob. tel. 8 614 73 494. 

Edukacinių programų dalyviai privalo laikytis priešgaisrinės saugos, saugumo technikos 

reikalavimų ir darbo higienos taisyklių. Edukacinių programų vedėjai privalo supažindinti  dalyvius su 

saugos ir sveikatos taisyklėmis, reikalavimais ir atlikti dalyvių instruktavimą. 

 

  
 

  

http://www.pakruojovvg.lt/


 

EDUKACINĖ PROGRAMA „VAŠKO DIRBTUVĖLĖS“ 

 

Edukacinė programos dalyviai sužinos žvakių atsiradimo istoriją, su žvakėmis susijusius 

papročius, žvakių liejimo technologiją ir būdus.  Susipažins, kaip gaunamas vaškas, išgirs apie šios 

natūralios medžiagos panaudojimo būdus ir galimybes. Galės išsilieti pasirinktos formos žvakutę, 

susisukti žvakutę iš vaško plokštelės ir ją dekoruoti, galės susikurti dekoravimui skirtų kalėdinių ar 

velykinių žaisliukų. Sukurtus dirbinius, kaip darbo rezultatą, galės parsinešti į namus. 

Edukacinės programos trukmė 1 val. arba 2 val. Dalyvių skaičius – nuo 5 iki 18 dalyvių. 

Edukacinė programa organizuojama darbo dienomis. 

 

Pavadinimas Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Kaina vienam 

dalyviui  

Lt, EUR 

Kaina 

Lt, EUR 

Edukacinė programa „Vaško 

dirbtuvėlės“ 

1 val. 
 nuo 5 iki 18 20 Lt 

5,79 EUR 

- 

2 val. 
nuo 5 iki 18 30 Lt  

8,69 EUR 

- 

 

Programą veda Rasa Balnionytė, dekoratyvinių žvakių ir žaisliukų iš natūralaus vaško, gamintoja. 

 

  
 

 

EDUKACINĖ PROGRAMA „MEDŽIO DROŽYBA“  

 

Edukacinės programos dalyviai susipažins su medžio drožybai naudojamais įrankiais, 

medžiagomis, medienos rūšimis, drožybos technika, raižymo būdais. Galės pasigaminti po smulkų 

darbelį. Pageidaujantys galės dalyvauti tęstinėje medžio drožybos programoje, kurioje bus galima išmokti 

pasigaminti sudėtingesnius medžio drožybos darbus. 

Edukacinės programos trukmė 3 val. Edukacinė programa organizuojama šeštadieniais, 

sekmadieniais. Dalyvių skaičius – nuo 1 iki 10 dalyvių. 

 

Pavadinimas Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Kaina vienam 

dalyviui  

Lt, EUR 

Kaina 

Lt, EUR 

Edukacinė programa „Medžio 

drožyba“ 
3 val. 

nuo 1 iki 10 -  150 Lt 

43,44 EUR 

 

Programą veda Eugenijus Rimdžius, tautodailininkas, medžio drožėjas. 

 



  
 

 

EDUKACINĖ PROGRAMA   „PYNIMAS IŠ VYTELIŲ“ 

 

Edukacinės programos metu dalyviai sužinos kokie krūmai tinkami vytelių pynimo medžiagai 

gaminti, susipažins su jų auginimo ypatumais, paruošimo būdais, vytelių pynimo technikomis, įvertins 

patraukliausią šio amato savybę. Panaudoję savo sugebėjimus pasigamins gaminį, kurį galės pasiimti ir 

pritaikyti asmeniniams poreikiams.  

Edukacinės programos trukmė 2 val. arba 4 val. Edukacinė programa organizuojama  

penktadieniais nuo 14.00 val. Dalyvių skaičius – 2 val. nuo 5 iki 8 dalyvių, 4 val. 5 dalyviai. 

 

Pavadinimas Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Kaina vienam 

dalyviui  

Lt, EUR 

Kaina 

Lt, EUR 

Edukacinė programa „Pynimas iš 

vytelių“ 

2 val. 
nuo 5 iki 8 20 Lt 

5,79 EUR 

- 

4 val. 5 
45 Lt 

13,032 EUR 

225 Lt 

65,16 EUR 

 

Programą veda Ramutė Prikockienė,  tautodailininkė, pynimo iš vytelių meistrė. 

 

  
 

 

EDUKACINĖ PROGRAMA „SKREBINIMAS  –  POPIERIAUS ŠĖLIONĖS“ 

 

Edukacinės programos  dalyviai sužinos kas tai yra skrebinimas, susipažins kaip tai atliekama ir 

kokie įrankiai naudojami, kokios yra skrebinimo kryptys ir stiliai (nuotraukų apipavidalinimas, albumų, 

užrašinių gaminimas, pervilkimas, dekoras, atvirukų ir nestandartinių dėžučių bei kitų darbų iš popieriaus 

kūrimas). Edukacinės programos dalyviai galės pasigaminti vieną iš siūlomų gaminėlių: atviruką, dėžutę, 

albumą, užrašinę, arba galės dekoruoti gaminį. 

Edukacinės programos trukmė 2 val. Edukacinė programa organizuojama darbo dienomis. 



Registracija prieš 2 savaites. Dalyvių skaičius – 10 dalyvių. 

 

Pavadinimas Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Kaina vienam 

dalyviui  

Lt, EUR 

Kaina 

Lt, EUR 

Edukacinė programa   

„Skrebinimas – popieriaus 

šėlionės“ 

2 val. 

10 

7–10 metų 

vaikams 

35 Lt 

10,136 EUR 

350 Lt 

101,36 EUR 

10 

11–14 metų 

vaikams 

10 

15–18 metų 

paaugliams 

10 

suaugusiems 

45 Lt 

13,032 EUR 

450 Lt 

130,32 EUR 

 

Programą veda Laura Valentinienė, suvenyrinių rankų darbo  dirbinių iš popieriaus, kūrėja. 

 

  
 

 

EDUKACINĖ PROGRAMA „TAPYBA ALIEJINIAIS DAŽAIS“ 

 

Edukacinės programos metu dalyviai susipažins su tapybos priemonėmis, kompozicijos 

pradmenimis, tapybos technikomis, galės iš patinkančios fotografijos nusitapyti paveikslą. Kiekvienas 

dalyvis turi pats pasirūpinti tapybai reikalingomis priemonėmis: drobe (30x30 cm, 30x40 cm), aliejinius 

dažais tapybai, teptukais, skiedikliu, vaitspiritu (bearomačiu), sėmenų aliejumi, mėgstama fotografija. 

Edukacinę programą sudaro užsiėmimų ciklas –  4 užsiėmimai po 4 val., užsiėmimai vyksta 

ketvirtadieniais nuo 17.20 val. Dalyvių skaičius – 6 dalyviai. 

 

Pavadinimas Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Kaina vienam 

dalyviui  

Lt, EUR 

Kaina 

Lt, EUR 

Edukacinė programa „Tapyba 

aliejiniais dažais“ 

4 

užsiėmimai 

po 4 val. 

6 575 Lt  

166,53 EUR 

 

3450 Lt 

999,18 EUR 

 

 

Programą veda  Laimutė Veličkienė, dailininkė, Pakruojo kultūros centro dailės studijos vadovė. 

 



  
 

 

EDUKACINĖ PROGRAMA „JUOSTŲ PYNIMAS“ 

 

Edukacinės programos dalyviai turės puikią progą susipažinti su vienu iš autentiškų Pakruojo 

krašto amatų – juostų pynimu, išgirs pasakojimą apie papročius, susijusius su tautinėmis juostomis 

Lietuvos kultūroje. Sužinos kokie siūlai tinkami juostų pynimui, susipažins su spalvų deriniais, raštais ir 

simbolika. Patys pabandys surinkti, suderinti mėgstamas spalvas ir nusipinti juostą, kurias galės pasiimti 

prisiminimui arba kam nors padovanoti. 

Edukacinės programos trukmė 2 val. arba 4 val. Edukacinė programa organizuojama  darbo 

dienomis. Dalyvių skaičius – iki 10 dalyvių. 

 

Pavadinimas Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Kaina vienam 

dalyviui  

Lt, EUR 

Kaina 

Lt, EUR 

Edukacinė programa „Juostų 

pynimas“ 

2 val. 
iki 10 15 Lt 

4,344 EUR 

150 Lt 

43,44 EUR 

4 val. 
iki 10 18 Lt 

5,213 EUR 

180 Lt 

52,13 EUR 

 

Programą veda Ona Lugauskaitė, tautinių juostų pynėja. 

 

  
 

 

KULINARINIO PAVELDO EDUKACINĖ PROGRAMA  

„RUGINĖS DUONOS KEPIMAS“ 

 

  Kiekvienas programos dalyvis, pagal Pakruojo krašto papročius, bus maloniai sutinkamas tarsi 

namiškis ir sodinamas už stalo. Duonos kepėja, tradicinio duonos kepimo amato puoselėtoja, edukacinės 

programos metu dalyvius supažindins su duonos keliu nuo rugių iki duonos riekės. Papasakos apie rugių 

sėjimą, kūlimą, malimą, duonos raugimą ir užmaišymą. Dalyviai sužinos apie rugių naudą ir įtaką sveiko 



gyvenimo būdo mėgėjams, susipažins su duonos kepimo papročiais, šeimos tradicijomis. Duonos kepėja 

programos dalyvius pavaišins iš savo užaugintų arbatžolių paruošta arbata bei ruginių miltų kepiniais. 

Kiekvienam bus suteikiama nepakartojama galimybė pagal senovinį duonos kepimo receptą pačiam 

suformuoti ir ką tik iškūrentoje duonkepėje krosnyje išsikepti duonos kepalėlį. 

 Edukacinės programos trukmė 2 val. Edukacinė programa organizuojama darbo dienomis. 

Dalyvių skaičius  mažesnėje grupėje –  nuo 1 iki 15 dalyvių, didesnėje grupėje – iki 25 dalyvių. 

 

Pavadinimas Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Kaina vienam 

dalyviui  

Lt, EUR 

Kaina 

Lt, EUR 

Kulinarinio paveldo edukacinė 

programa „Ruginės duonos 

kepimas“ 

2 val. 

nuo 1 iki 15  - 600 Lt 

173,77 EUR 

iki 25  - 700 Lt 

202,73 EUR 

 

Programą veda Elvyra Vasiliauskienė, sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, 

senojo duonos kepimo amato puoselėtoja. 

 

  
 

  


