
2 priedas 

Edukaciniai užsiėmimai, veiklos, darbai 

 

Kaimo turizmo organizatoriaus specialybės grupių mokinių tiriamieji darbai ir gaminiai, 

2018- 2020 metai. Dauguma jų skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Šiuose darbuose 

puoselėjame kultūrinį tapatumą, krašto kultūrą, senąsias tradicijas. Darbai pasižymi etniškumu, 

savitumu. Darbų aprašai pateikiami santraukoje. 

 

ŠIAUDINIS SODAS 

 

Jolanta Naruševič, 17T2 grupė, Kaimo turizmo organizatoriaus specialybė, 2019 m. 

Darbo vadovas: profesijos vyr. mokytoja Danutė Gražienė. 

Tikslas: suprojektuoti (sukurti) ir pagaminti tradicinių amatų gaminį kaimo turizmo sodybos 

svečiams.  

Darbo aktualumas - Darbe pristatė liaudies amatų dirbinius iš šiaudų, Zarasų krašto 

šiaudinių sodų kūrėją A. Karpavičienę, jos dirbinius. Sukūrė šiaudinį sodą. Šiaudinis sodas 

pasižymi etniškumu, savitumu, senųjų tradicijų bei krašto kultūros puoselėjimu. Kaimo turizmo 

sodybose suteikia interjerui natūralumą, jaukumą, priartina prie gamtos, puošia interjerą, puoselėja 

liaudies amatus.  

Šiaudinio sodo panaudojimas galėtų būti trejopas: kaimo turizmo sodyboje būtų naudojama 

kaip interjero elementas, suvenyras, parduodamas turistams, dovana kaimo turizmo sodybos 

svečiams. 

Mūsų kraštui, tautai, o ir vystant kaimo turizmo verslą svarbus gaivinamas Lietuvos tautinis 

paveldas – tiek kulinarinis, tiek tradiciniai amatai. Lietuvoje, kaip ir įvairiose pasaulio vietose 

etninio tapatumo simboliai yra kuriami, siekiant išlaikyti lietuvių tautinį savitumą, kuris suteikia 

tautai išskirtinumą, originalumą.  

Šiaudiniai sodai - tai tradicinis amatas, galintis duoti teigiamą ekonominę ir socialinę naudą 

kaimo turizmo veiklą plėtojančioms sodyboms. Tradicinių amatų gaminių gamyba įgalina išsaugoti 

etninės kultūros vertybes. Tai sustiprina tradicinių amatininkų ir kaimo turizmo sodybų sektoriaus 

ryšius. Poilsiautojas ne tik galėtų įsigyti dirbinių, bet ir pasigrožėti gaminiais, tradiciniais raštais, 

simboliais, derančiais su kaimo turizmo sodybos interjeru. Kaimo turizmo sodyba turi atspindėti 

mūsų tautos savitumą, išlaikyti etniškumą. 

Problematika. Senųjų amatų nykimas pastebimas visoje Lietuvoje, ne išimtis ir mūsų 

rajonas. Didžiausia problema – pastebimai mažėjantis skaičius meistrų, galinčių perduoti patirtį 

kitiems, neatsiranda ir norinčių tęsti jų tradicijas. Kol kas Lietuvoje iš tradicinio amato sunku 



pragyventi. Amatininkams stinga tinkamų sąlygų realizuoti lietuviškus tradicinius gaminius, juos 

nustelbia didelis pigių importinių gaminių antplūdis, o mūsų krašto gaminiams neatsiranda vietos 

didžiųjų prekybos tinklų lentynose.  

Sodai – viena iš seniausių tradicinio meno šakų. Tai ne tik Lietuvos tautodailės paveldas, bet 

ir labai svarbi baltų kultūros dalis, atspindinti senąją pasaulėžiūrą, tradicijas. Tai tarsi dviejų erų (iki 

ir po krikščionybės) jungtis, tarsi užburtas simbolis, sukurtas iš trapių medžiagų, savo tradicija 

perduodamas iš kartos į kartą, atėjęs iki mūsų dienų. 

Kas iš mūsų nesigrožėjo nuostabiais šiaudiniais sodais, žvilgančiomis šiaudinėmis 

paukštėmis, įvairiais šiaudelių raštais, priklijuotais prie drobės, puošiančiais mūsų namus. 

Mūsų prosenelės ir senelės garsėjo savo rankdarbiai. Buvo pinami įvairūs dirbiniai iš 

šiaudelių: kepurės, apyrankės, sagės, kaklo papuošalai, paveikslai ir kt. Aukštaičių „sodai“ 

puošdavo svetaines, seklyčias. Tai mergaičių skaistybės ir darbštumo simbolis. Neveltui „sodas“ 

nuo seno dovanojamas jauniesiems vestuvių proga ir kabinamas virš stalo ties jais. Tai šventas 

atributas, simbolizuojantis vaisingumą, turtą ir gyvenimo laimę, visokeriopą gerovę, darbo 

harmoniją. Sodas anksčiau būdavo kabinamas geriausiame namų kampe virš stalo, prie kurio tris 

kartus per dieną susirinkdavo šeima. 

Mokyklos etnografiniame kabinete mačiau kabančius zarasietės tautodailininkės Aldonos 

Karpavičienės šiaudinius sodus. Man jie labai patiko. Aldonos Karpavičienės šiaudiniai sodai - 

lengvi, žaismingi kūriniai iš šiaudelių. Daug metų ji džiugino zarasiečius parodomis, kuriose parodė 

savo kūrinėlius, sušildytus širdimi ir saule. Tai blizgantys šiaudinukai, sodai, malūnai, 

įvairiaspalvės verbos, sausiukų puokštės ir kt. (1 priedas. Tautodailininkė Aldona Karpavičienė). 

 

Per pamokas dariau dirbinius iš šiaudų. Kilo mintis sukurti šiaudinį sodą. 

Sodų rišimas – tai viena iš įspūdingiausių lietuvių paprotinės dekoratyvinės dailės rūšių, 

turinti sakralią, magišką prasmę. Ji mažai ištyrinėta. Šiaudiniai sodai labai trapūs kūriniai, todėl jų 

mažai išlieka. Tiksliai nežinoma net paties pavadinimo kilmė. Dalis etnografų spėja, kad jie taip 

pavadinti, pabrėžiant tarsi iš tuštumos ir chaoso žmogaus rankomis kuriamą grožį ir harmoniją, lyg 

iš augalų kuriamą sodą prie namų. Kaip minėta, sodai sudaryti iš trikampių ir kvadratų, o tai irgi turi 



tam tikrą prasmę. Trikampiai senosiose kultūrose visada simbolizavo dvasią, o kvadratai – materiją. 

Sodus riša ir latviai, estai, baltarusiai, suomiai, kitos tautos. 

Šiaudinio sodo komponavimo pavyzdžiai. Aldonos Karpavičienės šiaudiniai sodai 

Daug gražių sodų mačiau interneto svetainių puslapiuose, Marijos Liugienės knygoje “Sodo 

rėda“. 

Sodas „auginamas“ iš trikampių ir kvadratų. Senosiose kultūrose kvadratas reiškė materiją, 

o trikampis – dvasią. Taigi sodas yra materijos ir dvasios dermė, nuolatinė jų kaita. Tai turėtume 

nuolat prisiminti. Prasmę turi ne tik smulkūs trikampiukai ir kvadratėliai, iš kurių surištas sodas, bet 

ir pati sodo forma – aštuoniasienis briaunainis, tiksliau – oktaedras. Jį sudaro dvi piramidės. Vienos 

viršūnė viršuje, kitos apačioje. Piramidės savybės, jos formos energinis poveikis, Piramidės viršūnė 

„gaudo“ kosminę energiją, o žemyn einantis smaigalys tą energiją atiduoda esantiems po sodu.  

Sodai gali būti piramidės, kvadrato, rombo ar kitos formos, vienaaukščiai ir kelių aukštų, 

puošti paukšteliais, saulutėmis, rombeliais. Man padarė įspūdį šiaudiniai sodai, kurie turi piramidės 

formą ir puošti paukščiukais, saulutėmis.  

Šiaudinio sodo gamybos etapai: 

I etapas - pagal parengtą kuriamo gaminio grafinį vaizdą nubraižomas „sodo“ scheminis 

piešinys.  

II etapas – paruošiami šiaudai „sodui“. Sukirpti vienodo ilgio šiaudelius. Kai šiaudelius 

veriame ant siūlo sodui, sukarpytų šiaudelių galus reikia patepti klijais, išdžiovinti ir tada verti. 

Galiukai nesuskilinės.  

III etapas – konstruojami atskiri elementai: trikampiai, rombai, reketukai. 

Šiaudinio keturkampio vėrimas. Turime pailgą arba keturkampę 

"dėžutę". Tai visų šiaudinukų 

pagrindas 

 
Šiaudinuko forma gali būti 

keičiama, vartojant įvairaus 

ilgio šiaudelius.( 



IV etapas – schemos „Žemė“  

(šiaudinuko pagrindo dėžutės) 

suvėrimas. 

 
V etapas - gaminame šiaudinio 

sodo pagrindą.  

V etapas – komponuojamas 

piramidės formos šiaudinis 

sodas 

VII etapas – gaminami 

šiaudiniai paukščiai ir saulutės  

 
Suaustų pluoštelių sujungimas. 

Sparnelių ir uodegėlės 

surišimas. 

Saulutės ryšimas.  

VIII etapas – puošiamas 

šiaudinis sodas.

 
Sujungiame pagamintus 

žaisliukus  

 

Sukurtas gaminys – šiaudinis sodas – pagamintas tradiciniu būdu, puoselėjant senąsias 

lietuvių liaudies tradicijas. Šiomis dienomis svarbi tautinio kultūros paveldo sklaida. Taip prisidėsiu 

prie senojo amato bei tautinio kultūros paveldo sklaidos. Darbui gaminti panaudotos ekologiškos 

medžiagos – šiaudai, todėl gaminys nekenksmingas nei gamtai, nei žmogui. 

  

Sukomponuotas šiaudinis sodas  

 



Refleksija - Pirmą kartą bandžiau verti šiaudelius ir iš jų konstruoti trikampėlius, 

keturkampėlius, sodą. Būtent iš tokių detalių ilgai ir kantriai veriant ir sutvirtinant vienodo ilgio 

šiaudelius sukuriamas akyse mirguliuojantis šiaudinis kosmosas. Atrodytų, labai paprasta, visi 

šiaudeliai sukarpyti, paruošti. Imi adatą su siūlu ir veri. Tačiau čia viskas taip tikslu ir matematiška, 

kad jau pradėjus kyla keblumų. 

 

KOMPOZICIJA „PAUKŠČIŲ GIESMĖ“ 

 

Violeta Čiblienė, 16T2 grupė, Kaimo turizmo organizatorius. Darbo vadovė: profesijos vyr. 

mokytoja Danutė Gražienė.  

Tikslas- suprojektuoti ir pagaminti kaimo turizmo sodybos interjerui skirtą gaminį.  

Zarasų žemės ūkio mokykloje kai kurios kaimo turizmo organizatoriaus specialybės dalykų 

pamokos vyksta etnografiniame kabinete. Čia sukaupta daug įdomių senovinių buities daiktų, 

dirbinių. Iš šių eksponatų pagamintos įdomios kompozicijos, kuriose atsiveria jų grožis. Savo namų 

palėpėje radau keletą senovinių rankų darbo daiktų. Kilo idėja sukurti kompoziciją, skirtą kaimo 

turizmo sodybos interjerui.  

Idėja - kompozicijoje „Paukščių giesmė“ iš parinktų senienų pavaizduoti 2 paukščius, 

parodyti buitinių rankų darbo daiktų formos ir medžiagų grožį, supažindinti, kokiais įrankiais ir 

medžiagomis dirbo senoliai, ką gamino. Jį skiriu Lietuvos 100-čiui. 

Kompozicija „Paukščių giesmė“ iš senų buities rakandų, rankų darbo dirbinių gali puošti 

kaimo turizmo sodybos interjerą. Šioje kompozicijoje sudėlioti daiktai sudaro išimto iš praeities 

vaizdo įspūdį. Jame patalpinau tam tikrą informaciją - tai audimo, avies vilnos kirpimo, valgio 

gaminimo, derliaus nuėmimo ir kitų buities darbų priemonės. Tai mediniai ar metaliniai rankų 

darbo dirbiniai. Jų formos savitos, patogios, praktiškos. Dirbinių medžiaga natūrali. Jis 

demonstruoja mūsų protėvių aplinkos darbo tradicijas, kultūrą. 

Šis gaminys tiks dirbtuvėlių, edukacinių veiklų patalpose, laiptinėje, prieškambaryje. Tai 

diskusijų, pasigėrėjimo ir susipažinimo su praeities buitine ir darbo kultūra dekoratyvus, 

informacinis stendas. 

Darbo medžiagos: rėmas, kartonas ir lininis audinys kompozicijos pagrindui. 

  

Namų apyvokos reikmenys ir darbo įrankiai 



 

Audimo staklių dalis- skietas 

Skietas-staklių prietaisas, į kurį suveriami metmenys ir primušami ataudai: Metmenis veria į 

skietą.  

 

Audimo šaudyklės. Audimo staklių dalis-nytims kelti 

Audimo šaudyklės – medinis laivelio formos įtaisas, į kurį audžiant įdedama privyniota 

siūlų šeiva. Storiems audeklams austi buvo naudojamos šaudyklės be dugno, ploniems– su dugnu. 

Kad audžiant šaudyklės nenukirstų metmenų gijų, jų galai suapvalinami ar užriečiami į šoną. Turėjo 

būti slidžios. Lengvai bėgioti tarp audeklo žiočių, todėl jos buvo daromos iš kietesnio medžio: 

kadagio, obels, kriaušės, uosio, ąžuolo, o dažniausiai – iš klevo. Paprastai puošiama viršutinė 

šaudyklės plokštuma ir šonai. Neretai šaudyklėse įbrėžti jų padirbimo metai ir meistro arba būsimos 

savininkės inicialai. 

   

Avių vilnos kirpimo žirklės.            Pjautuvo metalinė dalis. 

 

Medinis šaukštas viralui maišyti                   Teptukas dažymui kalkėmis 



 

Sukarštos avių arba ėriukų vilnos verpalai 

 

Vilnos karšinys vėlimui. Avių plauta ir kruopščiai išvalyta nuo priemaišų, karšyta vilna, 

tinkama vėlimui, pagalvių užpildui, antklodžių, siūlų ir kitų ekologiškai švarių produktų gamybai. 

Vilnos pluoštai: karšinio ir sluoksnos. Karšintos vilnos pluoštas. Iš jo verpė siūlus. 

Vilnos rūšys: karšinys (pluoštas purus, lyg karpyta vata) - labiau tinkantis sausam vėlimui. 

Sluoksna (pluoštas susuktas iš ilgų vilnos gijų) - labiau tinkantis šlapiajam vėlimui. Sukarštos avių 

arba ėriukų vilnos verpalai (vilnoniai verpalai). 

 

  



KOMPOZICIJA „SVAJONIŲ SODELIS“ 

 

Aleksandra Šitikova, 16T2 grupė, Kaimo turizmo organizatorius. Darbo vadovė: profesijos 

vyr. mokytoja Danutė Gražienė. 

Tikslas – sukurti paveikslą gyvybės medžio motyvais, kuriame matytųsi gamtiniai 

ornamentai, jų įvairovė, atsispindėtų spalvos. 

Projektinė idėja – vąšeliu nertos detalės, sukomponuotos ant lininio audinio. 

Nėrimas vašeliu yra sena rankdarbių rūšis. Senovėje merginos, ruošdamos sau kraitį, 

ausdavo lovatieses, rankšluosčius, audinius, iš kurių buvo siuvami rūbai. Audinius puošdavo 

nėriniais. Daug motyvų būdavo paimama iš gamtos (paukšteliai, gėlės, žolynai). Nėriniuose 

matydavosi gamtos spalvos, lietuviški raštai. 

Domėjausi, kiek įtakos liaudiškų dirbinių įvairovei turėjo gamtoje vyraujančios spalvos ir 

formos įvairovė. Jie būdavo gaminami su meile ir pagarba. Gaminiai būdavo perduodami iš kartos į 

kartą. 

   

 

  



KOMPOZICIJA „AUKŠTAITIJA GRAŽI AUDIMŲ RAŠTUOS“ 

 

Adriana Česnok, Kaimo turizmo organizatorius. Darbo vadovė: profesijos vyr. mokytoja 

Danutė Gražienė. 

Darbo tema – Kompozicija tautinio paveldo motyvais „Aukštaitija graži audimo raštuos“. 

Darbo tikslas - parodyti aukštaitiškų austų audinių savitumą, turtingumą.  

2018 metai - Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Ši idėja paskatino mane pagaminti šią 

kompoziciją. Savo darbu noriu parodyti, kad Lietuva turtinga šalis ne tik dėka nuostabios gamtos, 

žmonių, bet ir tautiniu paveldu. Tai pat noriu papasakoti apie interjere vyraujančias spalvų gamas, 

jų suderinamumą ir tarpusavio ryšį. Kurdama šį gaminį, sužinojau daug naujo apie aukštaitiškus 

raštus, įsigilinau į tautinių austų raštų ypatumus ir sandarą. 

Mane sudomino liaudies menas, audimas. Man svarbu ir tai, kad mano močiutė audė, turime 

jos išaustų lovatiesių. Taip pat Zarasų krašte gyvena ir kuria respublikoje žinomos audėjos, 

apdovanotos „Aukso vainikais“ - Adelė Tumėnienė ir Rimutė Vitaitė. Mūsų mokykloje austi moko 

audėja Birutė Andrijauskienė. Tai paskatino pasidomėti jų darbais ir pačiai geriau pažinti šį liaudies 

meną. 

Mano projektinė idėja: dekoratyvinis informacinis gaminys bus sukomponuotas iš įvairių 

tautinių kostiumų audinių gabalėlių, kuriems išausti audėja Birutė Andrijauskienė naudojo 

skirtingus audimo raštus, siūlus, spalvas, audimo stakles. Pagrindinis tikslas - sukomponuoti juos į 

vientisą paveikslą, kad matytume ir audinių raštus, spalvas, medžiagą, apie juos teikti informaciją, 

puoselėti audimo tradicijas, mūsų tautos materialinį paveldą.  

Savo gaminiui parinkau autentiškų aukštaitiškų tautinių kostiumų audinių, austų audėjos B. 

Andrijauskienės atraižų, kuriuos komponuoju kompozicijoje „Aukštaitija graži audimų raštuos“. 

Pasirinktos darbo medžiagos - B Andrijauskienės audiniai aukštaitiškam tautiniam kostiumui ir 

paaiškinimai. 

Keturnytis dimukas. Audžiamos lovatiesės, rankšluosčiai, servetėlės , tautinės liemenės. Raštas 

dažniausiai būna 4 dalių, iš jų galima austi 2, 3 ir 4 dalių raštus. 4 dalimis audžiamai katpėdėlių 

raštai. Čia pavaizduoti audiniai austi smulkiu dimuku išskaidytų katpėdėlių raštu, skirti tautinėms 

liemenėms. Parinkti aukštaitiškų spalvų deriniai. 

   



   

   
 

Aštuonyčiai damastiniai (staltiesiniai, servetiniai) audiniai skirti staltiesėms, rankšluosčiams, 

servėtėlėms. Aukštaitės moterys puošdavosi šiuo būdu austomis prijuostėmis, bei nuometais. Šie 

audiniai išskirtiniai tuo, kad juose būdavo įaudžiamas raudonas žičkų (raudonas medvilninis 

neblunkantis siūlas) raštas. Kartais į raudonus žičkų raštus dar būdavo įaudžiamos siauri mėlynos 

spalvos ruoželiai. 

 

  
Šis audinys austas per aštuonias nytis, kaitaliojant netikro atlasinio, dvinyto ir rinktinio audimo 

būdus. Šiuo būdu austi prijuostes mėgdavo žemaitės. 

 

  

Dvipusiai damastiniai audeklai taip pat audžiami per aštuonias nytis. Šiuo būdų būdavo audžiami 

kupiškietiškų sijonų audiniai. Dvipusiai damastiniai audiniai yra storesni, kietesni todėl šiuo būdu 

galima austi ir gobelenus baldų apmušalams bei užtiesalus. Dominuoja aukštaitiški spalvų deriniai. 

   



Keturnyčiai sijonų audiniai audžiami dvinytu pynimu. Šis sijonų audimo būdas paplitęs visuose 

Lietuvos etniniuose regionuose. Skirdavosi tik spalviniai deriniai ir langelių išdėstymas, bei dydis. 

Šiuose pavyzdžiuose parodyti Aukštaitijai būdingi spalviniai deriniai ir stambesnių bei smulkesnių 

langelių santykis, išdėstymas. 

   

Rinktiniai raštai buvo įaudžiami dvinytiškiems audiniams pagražinti. Paprasti vienodi šachmatiškai 

išdėstyti langeliai dvinytiškame audinyje išrenkami rankomis. Tokius audeklus  ausdavo marškinių 

rankovėms, prijuostėms, nuometams. Nedažytais lininiais siūlais tokiu būdu išrinkdavo ir 

rankšluosčių bei staltiesių kraštus.  

 
 

 
Ruoželišku pynimu austas audinys skirtas suknelėms kostiumėliams. Iš storesnių siūlų tokiu būdu 

austas audinys gali būti naudojamas paltų, švarkų siuvimui, taip pat apmušalai baldams, užtiesalai. 

Šiam audiniui naudoti ploni medvilniniai, lininiai, bei vilnoniai siūlai. Todėl audinys nelygus, tarsi 

suglamžytas. Tai audiniui suteikia savotiško žavesio. Spalvų deriniai parinkti pagal lietuviško 

tautinio kostiumo koloritą. 

 



 

 

 



GAMINYS, REKLAMUOJANTIS KAIMO TURIZMO SODYBĄ 

 

Austė Bistrajūtė, 17T2 grupė, Kaimo turizmo organizatorius. Darbo vadovė: profesijos 

mokytoja Inga Mikutavičienė. 

Tema - sodybos interjero detalė - raktinė.  

Tikslas - suprojektuoti (sukurti) ir pagaminti kaimo turizmo sodybos interjerui skirtą gaminį 

- raktinę. 

Problema - kompozicija turi derėti prie kaimo turizmo sodybos aplinkos ir išlaikyti senovinį 

stilių jo nemodernizuojant. 

Darbo aktualumas - įvairūs rankų darbo dirbiniai kaimo turizmo sodybose suteikia jaukumą, 

puošia interjerą. Darant šį gaminį stengiausi dirbti senais medžio gaminiais, juos atnaujinti bei 

išsaugoti jų originalumą. Išsaugotas senas nuotraukų rėmas buvo naudojamas kaip pagrindinė detalė 

gaminyje.  

 

  

  



LININIAI RANKŠLUOSTUKAI APNERTAIS GALAIS 

 

Liuda Šinkūnienė, 17T2 grupė, Kaimo turizmo organizatorius. Darbo vadovė: profesijos 

mokytoja Inga Mikutavičienė 

Tema – lininiai rankšluostukai siuvinėjant - peltakiuojant su apnertais galais.  

Tikslas – tvarkingai ir gražiai apnerti lininius rankšluostukus pagal pasirinktą schemą, 

tinkantį kaimo turizmo sodybos interjerui.  

Pasirinkau nėrimą, nes tai mano pomėgis nuo vaikystės. Nerti pirmą kartą mane išmokė 

močiutė. Ji visuomet mėgo siūti, siuvinėti, megzti, nerti ir daug daugiau įvairiausių rankdarbinių 

pomėgių. Labai greitai įsitraukiau į šią veiklą ir aš. Visuomet buvau labai kruopšti ir turinti daug 

kantrybės. Teko siuvinėti, megzti, kurti įvairias kompozicijas. Tačiau nėrimas, man visuomet 

prilygo atsipalaidavimui. Nėrimo procesas man visada teikia psichologinį atsipalaidavimą. Tai buvo 

veikla kurios visuomet noriai imdavausi. Tad baigiamajam darbui nusprendžiau paruošti būtent tokį 

darbelį. Idėjų sėmiausi žurnaluose, knygose, internete.  

Lininiai rankšluostukai turi atitikti sodybos paskirtį, pasižymėti originalumu, 

ilgaamžiškumu, taip pat teigiamu poveikiu žmogaus sveikatai, puikiai įsikomponuoti į aplinką. 

 

 

 

 

  



VELTOS VILNOS PAVEIKSLAS 

 

Kristina Valiulienė, Kaimo turizmo organizatorius. Darbo vadovė: profesijos vyr. mokytoja 

Danutė Gražienė. 

Darbo tema - veltos vilnos paveikslas.  

Darbo tikslas – suprojektuoti ir pagaminti kaimo turizmo sodybos interjerui skirtą veltos 

vilnos paveikslą. 

Veltos vilnos gaminiai yra naujai ir kūrybiškai atgimę ir naudojami įvairiose srityse. Tai 

apranga, papuošalai, patalpų papuošimo elementai. Bet koks gaminys, padarytas mūsų rankomis iš 

vilnos turi daugybę nepaprastos energijos. Įrodyta, jog natūrali vilna pasižymi skausmą 

slopinančiomis, uždegimą mažinančiomis ir organizmą stiprinančiomis savybėmis. Nuo senų 

senovės, prieš 2 tūkst. metų įvairios tautos mokėjo velti vilną ir pasigaminti sau būstą, drabužį bei 

avalynę. Tam nereikia nei adatos, nei siūlo – tik uolaus darbo. 

Vėlimo menas apipintas legendomis. Pasakojama, kad pirmą kartą vilna susivėlusi pati. Kai 

žmogus į batą įdėjo avies vilną. Bate buvo gražiai susivėlęs kietas padas. Šis vėlimo būdas: drėgmė, 

trintis ir šiluma išliko iki šių dienų. 

 
 

  

 

Veltos vilnos paveikslas „Pienių laukas“ 



KARPINYS KAIMO TURIZMO SODYBOS INTERJERUI 

 

Lena Lungevičienė,  Kaimo turizmo organizatorius. Darbo vadovė: profesijos vyr. mokytoja 

Danutė Gražienė. 

Tema - karpinys kaimo turizmo sodybos interjerui. Pasirinkau karpinį, kuris puoselėtų 

kultūrinį tapatumą, krašto kultūrą, tradicijas, pasižymėtų etniškumu, savitumu. paveikslą. Karpinys 

močiutės kraičių skrynios motyvais. 

Tikslas – sukurti ir pagaminti kaimo turizmo sodybos interjerui skirtą gaminį. 

Ieškoma karpinio idėjos, parenkami analogai. Pasirenkami spalviniai sprendimai. Skrynios, 

rankšluostinės, kuparai ir kiti baldai buvo puošiami įvairiais ornamentais. Todėl atliekant šį darbą 

pasirinkau šių baldų ornamentus, kuriuos bandysiu pavaizduoti karpinių formoje. 

 

Karpinys, kuriame ryškūs kraičių skrynių motyvai. Zarasų profesinės mokyklos mokinių 

darbas 

 

  



TRADICINĖ MEDŽIO DROŽYBA 

 

Olga Timofejeva 16T2 grupė, Kaimo turizmo organizatorius. Darbo vadovė: profesijos vyr. 

mokytoja Danutė Gražienė. 

Tikslas – suprojektuoti (sukurti) ir pagaminti tradicinių amatų gaminį kaimo turizmo 

sodybos svečiams. Pasirinkau drožinėti medinę geldą, ornamentuotą tradiciniu, Aukštaitijos 

regionui būdingu raštu. 

Darbo uždaviniai: sukurti, pagaminti gaminį, jį ornamentuoti tradiciniu Aukštaitijos regionui 

būdingu raštu bei paruošti naudojimui.  

Darbe pristatau Aukštaitijos regione paplitusius tradicinius medžio drožybos pavyzdžius, 

Zarasų krašto tradicinius medžio drožėjus, jų gaminamus dirbinius bei savo sukurtą ir pagamintą 

gaminį – tradicinę geldą, kuri dera prie kaimo turizmo sodybos aplinkos, pasižymi etniškumu, 

savitumu, senųjų tradicijų bei krašto kultūros puoselėjimu, funkcionali sodybos svečiams. Geldos 

panaudojimas galėtų būti trejopas: kaimo turizmo sodyboje būtų naudojama kaip indas vaišėms 

sudėti, suvenyras, parduodamas turistams, dovana kaimo turizmo sodybos svečiams. 

Jau dešimtmetį gaivinamas Lietuvos tautinis paveldas – tiek kulinarinis, tiek tradiciniai 

amatai. Lietuvoje, kaip ir įvairiose pasaulio vietose etninio identiteto simboliai yra kuriami ir 

perkuriami, siekiant išlaikyti lietuvių tautinį savitumą, suteikiantį tautai originalumo bei 

išskirtinumo. 

Tradicinis drožybos amatas yra alternatyvi veiklos rūšis, galinti duoti teigiamą ekonominę ir 

socialinę naudą kaimo turizmo veiklą plėtojančioms sodyboms – naujų darbo vietų ir pajamų 

šaltinis kaimo gyventojams, tuo pačiu tradicinių amatų gaminių gamyba įgalina išsaugoti etninės 

kultūros vertybes. Tai sustiprintų tradicinių amatininkų (medžio drožėjų ir ne tik) ir kaimo turizmo 

sodybų sektoriaus ryšius. Poilsiautojas ne tik galėtų įsigyti dirbinių, bet ir pasigrožėti gaminiais, 

išraižytais tradiciniais raštais, simboliais ir t.t., derančiais su kaimo turizmo sodybos interjeru, 

kadangi kaimo turizmo sodyba turi atspindėti mūsų tautos savitumą, išlaikyti etniškumą. 

Problematika. Senųjų amatų nykimas pastebimas visoje Lietuvoje, ne išimtis ir mūsų 

rajonas. Didžiausia problema – pastebimai mažėjantis skaičius meistrų, galinčių perduoti patirtį 

kitiems, neatsiranda ir norinčių tęsti jų tradicijas (kol kas Lietuvoje iš tradicinio amato sunku 

pragyventi). Amatininkams stinga tinkamų sąlygų realizuoti lietuviškus tradicinius gaminius, juos 

nustelbia didelis pigių importinių gaminių antplūdis, o unikaliems mūsų krašto gaminiams 

neatsiranda vietos didžiųjų prekybos tinklų lentynose.   

2017 m. sukako dešimt metų, kai buvo priimtas Tautinio paveldo produktų įstatymas ir 

pradėti sertifikuoti tautinio paveldo produktai. Tradicinius medžio dirbinius Zarasų krašte yra 



sertifikavę šie amatininkai: Zenonas Striška, Erikas Čypas, Jonas Navickas (aktyviai neveikia), 

Gediminas Kairys. 

 

Z. Striškos gaminami tradiciniai uoksiniai inkilai ir aviliai 

 

E. Čypo gaminami tradiciniai tautinio paveldo produktai 

 

G. Kairio tradiciniai gaminiai 

Dažnai dalyvauju įvairiose amatininkų edukacinėse programose Zarasų krašto muziejuje – 

keramikos, drožybos, kiaušinių marginimo, verbų rišimo. Iš tradicinių amatų labiausiai patinka 

medžio drožyba. Pati drožinėju nuo 2014 m., todėl pasirinkta tema - „Tradicinė medžio drožyba“, o 

kuriamas gaminys – gelda.  

Nusprendžiau pagaminti geldą. Gelda – namų apyvokos indas pyragui maišyti, tešlai 

minkyti, skerdienai sūdyti, kruopoms ir grūdams vėtyti. Dydis priklausė nuo paskirties. Šiais laikais 

didelės geldos namų ūkyje nebėra reikalingos, tačiau šeimininkės labai mėgsta stilizuotas nedideles 

geldas / geldutes stalui serviruoti, sausainiams, duonai padėti, riešutams ar vaisiams laikyti. Mano 

gaminys bus dekoruotas tradiciniu raštu, būdingu Aukštaitijos regionui. Pasirinkimą paskatino tai, 

jog mano darbas Zarasų krašto muziejuje glaudžiai siejasi su senųjų tradicijų gaivinimu, dažnai 

dalyvauju organizuojamose edukacinėse programose, o medžio drožyba yra mano mėgstama sritis. 



Rengiant darbą, turiu galimybę pritaikyti edukacinėse programose įgytas žinias, kurias puikiai 

perteikė užsiėmimų vadovas sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas E. Čypas.   

Projektinė idėja: medinė gelda, drožinėta tradiciniu būdu, ornamentuota Aukštaitijos 

regionui būdingu raštu. Gaminys bus pagamintas iš liepos medienos, naudojant įvairius kaltus. 

Pagrindinis tikslas – išdrožinėti medinę geldą ir ją ornamentuoti Aukštaitijos regionui būdingu 

raštu, pateikti vaizdinę ir tekstinę informaciją, atspindinčią gamybos procesą, puoselėti medžio 

drožybos tradicijas bei nematerialųjį kultūrinį paveldą. Tradicija (lot. traditio – perdavimas, 

pasakojimas) – t.y. istoriškai susidarančių ir įsitvirtinančių kultūros formų – papročių, vaizdinių, 

simbolių, idėjų – perdavimas iš kartos į kartą. Kultūros paveldas – per kelias kartas perimtos 

etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu svarbios kultūros vertybės, kurios skirstomos į 

materialiąsias ir nematerialiąsias. 

Kadangi darbo tema yra „Tradicinė medžio drožyba“, rankenas ornamentuosiu raštais, 

būdingais Aukštaitijos regionui. Pateikiama gelda atitinka kuriamo gaminio formą, tačiau 

ornamentuota ne tradiciniais raštais. Ankstesniais laikais gėlės nebuvo drožinėjamos. Gamindama 

geldą, rankenas ornamentuosiu tradiciniu raštu, maždaug prieš 70 metų drožtų geldų rankenos 

nebuvo puošiamos, visų jų forma – skirtinga. Pagaminta gelda prisidės prie tradicinio medžio 

drožybos amato puoselėjimo, senųjų tradicijų gaivinimo.  

   

Senovinė pakabinama gelda, ZKM-13911 , E-530.                              Senovinė gelda 

   

Mano 2015 m. išdrožinėta I-oji medinė gelda. Mano 2016 m. išdrožinėta II medinė gelda.  



 

Kuriamo gaminio – geldos grafinis vaizdas 

 

Kuriamo gaminio – geldos – rankenų raštas. 

 

Geldos rankenų raštui idėjų sėmiausi peržiūrėdama sertifikuotų Zarasų krašto amatininkų 

gaminius (žr. 1 priedas): prieverpstes (žr. 1 pav. Aukštaitiškais raštais drožinėtos prieverpstės), 

šaukštus (žr. 2 pav. Šaukštų raštai), švilpynes (žr. 3 pav. Ornamentuota švilpynė). Geldos anksčiau 

nebuvo ornamentuojamos. 

Geldos gamybos etapai: 

I etapas - pagal parengtą kuriamo gaminio grafinį vaizdą nupiešiamas eskizas ant liepos 

medienos lentos. 

II etapas – parengto eskizo išpjovimas naudojant juostinį siaurapjūklį – ruošinio parengimas 

drožybai. 

III etapas – geldos vidaus drožyba. 

IV etapas – išorės drožyba. 

V etapas – drožtų „ausų“ gamyba (rankenų drožyba). Išdrožinėjamos rankenos, kad būtų 

patogu paimti geldą į rankas. Rankenos ornamentuojamos Aukštaitijos regionui būdingu raštu – 

dekoratyviniais trikampiais, įkarpėlėmis. 

VI etapas – dugno drožyba.  

VII etapas – apdaila. Pirmiausia gelda nutrinama švitriniu popieriumi, paskui - šlifavimo 

kempine. Nutepama aliejumi (maistiniu). 

Išvados 

Darbo tikslas pasiektas – sukurtas ir pagamintas tradicinių amatų gaminys – tradiciniu būdu 

išdrožinėta gelda - kaimo turizmo sodybos svečiams. 

Įgyvendinti darbo uždaviniai: sukurtas gaminys, ornamentuotas tradiciniu Aukštaitijos 

regionui būdingu raštu bei paruoštas naudojimui. Gaminys atitinka rekreacinę paskirtį, funkcionalus 

sodybos svečiams. Drožinėjant tradiciniu būdu puoselėjamas kultūrinis tapatumas, krašto kultūrą, 

senosios tradicijos. Darbas pasižymi etniškumu, savitumu. Taip pat harmoningai ir saugiai 



įsikomponuoja į aplinką, suteikia estetinį poveikį, ugdo meninį įžvalgumą. Be kita ko yra 

konkurencingas rinkoje. 

Darbo metu buvo sužinota, kas yra tradicinė medžio drožyba, kokie naudojami kaltai bei 

susipažinta su Aukštaitijos regionui būdingais tradiciniais raštais. 

Pagrindinis padaryto darbo pranašumas tas, kad sukurtas tradicinis gaminys – senovinė 

gelda, skirta maistui ant stalo patiekti. Drožinėta tradiciniu būdu – viskas atlikta rankomis, 

naudojant drožybai skirtus kaltus, o ne medžio apdirbimo stakles. Trūkumas – ilgai trunkantis 

gamybos procesas. Gelda pagaminta per 10 val. Rankenos dalyje pakliuvo sukempinėjusi mediena, 

todėl vietomis raštas „aptrupėjęs“. 

Darbo rezultatus, t.y. pagamintą geldą, galima pritaikyti trejopai: 1. dovana kaimo turizmo 

sodybos svečiams; 2. gaminys, skirtas prekybai (turistams, ieškantiems dovanų); 3. kaimo turizmo 

sodyboje naudojama maistui ant stalo patiekti. Nauda: gaminys funkcionalus sodybos svečiams, 

pasižymi etniškumu, savitumu bei puoselėjamos senosios lietuvių liaudies tradicijos, krašto kultūra, 

kultūrinis tapatumas. 

 

 Tradiciniu būdu pagaminta gelda. 

 

SODYBOS ŽENKLAS SU SVETINGUMO ELEMENTAIS 

 

Viktorija Vasilevskaja, 16T2 grupė, Kaimo turizmo organizatorius. Darbo vadovė: 

profesijos vyr. mokytoja Danutė Gražienė. 

Darbo tikslas - suprojektuoti (sukurti) ir pagaminti kaimo turizmo sodybos interjerui skirtą 

gaminį- sodybos užrašą. 

Problema - kompozicija turi derėti prie kaimo turizmo sodybos aplinkos. 

Darbo aktualumas - Papuošimai kaimo turizmo sodybose suteikia jaukumą, puošia interjerą. 

Kadangi šie metai yra ypatingi- švenčiame Lietuvos šimtmetį, kompozicijoje derinau tris spalvas: 

geltona, žalia, raudona. Fonui panaudojau autentišką, staklėmis austą, rinktinį takelį. Gerai, kai 



sodyboje atsispindi krašto, šalies gyvenimas, kuris svečius iš kitų šalių informuoja apie tai, kas 

mums brangu. Tautiškumo materialinės ir dvasinės tautos kultūros, paveldo puoselėjimas suteikia 

jai autentiškumo.  

Svetingumas suprantamas, kaip malonus, svetingas svečių priėmimas, jų vaišinimas, 

dėmesio rodymas. Jis išreiškia paslaugų teikėjų rūpinimąsi vartotojais, visuomet pirmiausiai 

tenkinant svečių poreikius, o tik po to savo pelno didinimas. Kompozicija - sodybos užrašas 

atvykstantiems svečiams keliomis kalbomis. Tai parodys, kad jie yra laukiami. 

Darbo idėja kilo pamąsčius, ką savo kaimiškoje aplinkoje noriu ir galiu pagaminti, kas 

paliktų įspūdį, suteiktų sodybai autentiškumo. Darbo vadovė pasiūlė gaminiui panaudoti senovinę 

langinę, austą juostą (nuaustą Zarasų krašto audėjos Adelės Kavaliauskienės).  

 

Audėja Adelė Kavaliauskienė ir jos austos lovatiesės, takeliai 

 

2017 - 2018 metais Zarasų žemės ūkio mokyklos etnografinis muziejus gavo didelę, gražią 

dovaną. Tai audėjos Adelės Kavaliauskienės 10 austų lovatiesių, rankšluosčių, takelių. Audėja 

Adelė Kavaliauskienė gimė 1922 m. kovo 15 d. Gyveno Suvieko apylinkėje, Stonupio kaime. Šią 

dovaną padarė jos vaikai - dukros Elvyra, Janina ir sūnus Leonas. Leonas ir Jūratė Kavaliauskai - 

buvę mūsų mokyklos mokiniai, gerai pažįsta mokyklą, žino, kuo mokykla gyvena. Ačiū jiems! 

Planuoju panaudoti paukštelius, kuriuos padarė mokiniai ir profesijos mokytojas. Lango 

rėme jie gerai atrodys. 

Planuoju kompozicijoje panaudoti seną lango rėmą, austą takelį (nuaustą Zarasų krašto 

audėjos Adelės Kavaliauskienės), paukštelius, kuriuos padarė mokiniai kartu su profesijos 

mokytoju. Gaminio dekorui naudosiu tris spalvas: geltona, žalia, raudona. Kurios bus kaip mūsų 



trispalvės simbolis ir akcentuos Lietuvos šimtmečio jubiliejų. Šias spalvas įvesiu į paukštelių 

dekorą. Taip kilo mintis pagaminti atvykusių svečių sutikimo ir atsisveikinimo - kvietimo 

apsilankyti užrašą keliomis kalbomis. Sodybos užrašui panaudosiu išpjautą medienos skriemulį. 

Stendo apačioje statysiu krepšelį su gėlėmis. Gaminys skirtas naudoti patalpoje.  

Darbo priemonės: Senas lango rėmas - svetingumo kompozicijos pagrindas dengiamas 

medienos impregnantu. Pintas krepšelis gėlėms - dekoracija gaminiui. Iš medienos išpjauti 

paukšteliai ir tulpės. Paukšteliai - svetingumo ženklas, o tulpės - Lietuvos trispalvės simbolis. 

Medvilniniai trijų spalvų siūlai - paukštelių sparnams. Audėjos Adelės Kavaliauskienės austas 

takelis - lango rėmo fonas. 

Ant paukštelių užrašomi svečių pasitikimo ir atsisveikinimo žodžiai. Visada yra malonu 

svečiuojantis kitoje šalyje matyti sava kalba parašytą pasveikinimą. Tuomet pasijunti laukiamas ir 

maloniai priimtas. Vienoje dekoracijos pusėje yra pasitikimo, o kitoje atsisveikinimo užrašas kartu 

su laukimu, kad svečias sugrįš dar ir dar... 

Po kaimo turizmo sodybos svetingumo stendu gerai įsikomponuoja gyvų gėlių kompozicija. 

Ji maloniai nuteikia atvykusius svečius. Ją patogu kiekvieną kartą atnaujinti. 

 

  

 

Kaimo turizmo sodybos svetingumo stendas 



NERTAS KILIMAS 

Žydrė Vaitkevičienė, Kaimo turizmo organizatorius. Darbo vadovė: profesijos vyr. 

mokytoja Danutė Gražienė. 

Darbo tema – nertas kilimas. 

Darbo tikslas – suprojektuoti (sukurti) ir pagaminti kaimo turizmo sodybos interjerui skirtą 

gaminį. 

Šis darbas aktualus tiek aplinkiniams, tiek asmeniškai man, daugiau praktikos atliekant 

panašius darbus. Rankų darbo dirbiniai pagyvina aplinką, suteikią savitumo. Kilimas nunertas 

kaimiškų rankų darbo kilimėlių pavyzdžiu. Kaimiškas stilius, paprastai paveldimas iš senelių, iš 

kartų į kartas perduodamas palikuoniams arba surenkami iš įvairių pasaulio šalių. 

Kaimo turizmo sodybos interjeras turi būti sukurtas naudojant vientisą natūralių medžiagų ir 

tradicinių spalvų derinį. Labai svarbu etniškumas. Kaimo sodybos papuošimas turėtų atitikti 

kaimišką stilių. Buities (namų apyvokos) daiktai – priderinti prie interjero spalvomis, medžiagomis 

ir stiliumi. Tekstilė (staltiesės, lovatiesės, rankšluosčiai ir pan.) – natūralių medžiagų (linas, vilna, 

medvilnė), pageidautina tradicinių raštų ir spalvų. Baldai– mediniai, vienodo ir pageidautina 

tradicinio stiliaus. 

Per ilgą laiką namuose susikaupia įvairiausių siūlų mezgimui, kurių išmesti visada gaila, o ir 

išmestų šiukšlių pas mus Lietuvoje labai jau visur daug. Todėl aš, radusi namuose siūlų, pabandžiau 

sukurti interjero detalę. Tikiuosi, kad šis darbas įžiebs kūrybiškumo liepsnelę ne vieno mūsų 

širdyse. Beieškant informacijos šiam darbui pasisėmiau idėjų ir teorinių žinių apie nėrimą, mezgimą 

žurnaluose, knygose, internetinėse svetainėse, įtvirtinau savo žinias ir gebėjimus nėrime. Ėmiau tirti 

spalvas, jų derinimo principus ir kompozicijų stilius. Dar kartą supratau, kad prie tokių darbų 

galima sėdėti ištisas dienas, nes tai teikia daug džiaugsmo. Ypač smagu, kai įgyvendini savo idėją. 

   

Šlyninkos malūne staklėmis austas takas (Palavykas). Zarasų profesinės mokyklos 

etnografinis muziejus. 

Kilimėliai yra jaukių namų simbolis. Jie gali būti austi, nerti, siūti, megzti. Tad mano 

pasirinkimas skatina suteikti malonumo jausmą besiilsint ar norint atsipalaiduoti. Kilimą rinktis 



reikia kaip paveikslą – žiūrėti, jausti, bandyti įsivaizduoti, kaip jis atrodys namuose. Kilimas, kaip ir 

geras paveikslas, nederinamas prie sienos spalvos, nes pats savaime yra vertingas. Didelė kilimėlių  

įvairovė. 

Mūsų mokyklos mokinės nėrė apvalius kilimėlius. Man patiko šie darbai. Jie tinka prie 

kaimiškos aplinkos, nes tai mūsų kaimų rankdarbių analogai. Jiems nerti gali būt naudojami įvairių 

rūšių siūlai ir karpytos medžiagų juostos. 

   

Nerti apvalūs kilimėliai. Zarasų profesinės mokyklos etnografinis muziejus. 

  

Susiplanavau, kokio dydžio ir kokiu stilium nersiu. Neriu juostomis vienos spalvos derinio 

siūlus. 

   

Mano ieškojimų ir kūrybos gaminys – kilimas kaimo turizmo sodybos interjerui.  

Suprojektavau ir pagaminau gaminį, skirtą kaimo turizmo sodybos interjerui. Kilimas 

nunertas kaimiškų rankų darbo kilimėlių pavyzdžiu. Kaimiškas stilius, paprastai paveldimasi iš 

senelių, iš kartų į kartas perduodami palikuoniams arba surenkami iš įvairių pasaulio šalių. 



 

Kompozicijos etnografiniame kabinete 

 


