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Musteikos kaimo bendruomenė 
„Musteikos pirkia”  

 
 

Medinio kultūros paveldo tvarkymas ir priežiūra 
Dzūkijos regione 

Mokymai medinių sodybų šeimininkams, esamiems ir būsimiems amatininkams 
 

Preliminari programa 
 

2015 m. liepos 27 d.  

9. val. Pusryčiai, dalyvių registracija  
9.30 – 11.30 val. Teorinis seminaras – diskusija apie sodybų Musteikos kaime (etnokultūrinis 

draustinis Dzūkijos nacionaliniame parke, dalis statinių – saugomi kaip kultūros 
paveldas ar apibrėžti turintys vertingų savybių) tvarkybos, remonto, rekonstrukcijos 
darbų teisinį reglamentavimą ir taikomų derinimo su institucijomis procedūrų 
pristatymas. Bus pristatyti apibrėžimai ir reglamentavimas, reikalingas atlikti 
procedūroms (sodyboms nacionaliniame parke, kultūros paveldo objektams, 
objektams turintiems vertingų požymių).  
Lektoriai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vyr. specialistė 
Dalia Lungevičienė ir Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio 
rezervato direkcijos kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas Vladas Kniubas 

11.30 – 13.30 val. Paskaita „Tradicinės ir šiuolaikinių technologijų dermė ir jų pritaikomumas medžio 
statyboje statant karkasinius ir rentinius statinius“. Paskaita analizuos senąsias ir 
naująsias technologijas, jas palygins (pvz.: rąstų pjovimas, kiaurąrasčio pjaustymas) 
bei leis susipažinti su naujomis technologijomis, kurias galima naudoti mediniuose 
objektuose nenusižengiant tradicijai.  
Asociacijos „Medžio meistrų draugija“ lektorius Kęstutis Cikanas 

13.30 – 14 val. Pietūs 

14 – 19 val. Praktinis užsiėmimas „Langų restauravimas“. Darbas grupėse. 
Mokymų dalyviams, norintiems pabandyti susirestauruoti savo sodybų langus, juos 
reiktų atsinešti į praktinį užsiėmimą.  
Asociacijos „Medžio meistrų draugija“ lektorius Kęstutis Cikanas. I grupė. 
Lektorius meistras Laimonas Bartkus. II grupė. 

19 – 19.30 val.  Vakarienė 
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 9 val. Pusryčiai, dalyvių registracija  
9.30 – 11.30 val. Teorinė paskaita „Medinio kultūros paveldo (įvertinimas) vertės nustatymas ir 

tvarkybos darbų principai“ apie tai, kaip įvertinti statinių būklę, nustatyti 
pažeidimus, jų priežastis ir nustatyti reikalingus tvarkybos darbus.  
Lektorius tyrėjas ir architektas Robertas Zilinskas  

11.30 – 13.30 val. Praktinis užsiėmimas „Langų restauravimas“. Darbas grupėse. 
Mokymų dalyviams, norintiems pabandyti susirestauruoti savo sodybų langus, juos 
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reiktų atsinešti į praktinį užsiėmimą.  
Asociacijos „Medžio meistrų draugija“ lektorius Kęstutis Cikanas. I grupė. 
Lektorius meistras Laimonas Bartkus. II grupė. 

13.30 – 14 val. Pietūs 

14  - 15.30 val. Praktinis užsiėmimas „Įrankių paruošimas ir galandinimas“. 
Mokymų dalyviams, norintiems pasigaląsti įrankius, turėti juos su savimi praktinio 
užsiėmimo metu. 
Lektorius sertifikuotas meistras Romas Valantis 

15.30  - 17 val. Praktinis užsiėmimas „Tinkamas medžiagos (medienos) paruošimas tvarkybos 
darbams iš praktinės pusės“.  
Lektorius medžio meistras Saulius Sakalas 

17 – 17.30 val. Vakarienė 
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9 val. Pusryčiai, dalyvių registracija. Darbas grupėse. 
9.30 – 13.30 val. Praktinis užsiėmimas „Rąstų paruošimas pirkios ir ūkinių pastatų statybai“ ir  

„Rąstų rentimas ir pakeitimas“. Pirma grupė. 
Lektorius sertifikuotas meistras Romas Valantis 
Praktinis užsiėmimas „Tvorų štankietų ir stogo dangos (dronyčių) paruošimas 
(tinkamos medienos parinkimas, skaldymas) ir statybos principai“, „Medinių stogų 
priežiūra ir remontavimas“, „Stogo konstrukcijos iš apvalios medienos statymo 
pagrindai (gegnės, grebėstavimas)“, „Medinių stogo dangų tipų dengimo pagrindai 
(gontai, skiedros, dronyčios)“. Antra grupė. 
Lektorius medžio meistras Saulius Sakalas 

13.30 – 14 val. Pietūs 
14 – 17 val. Praktinis užsiėmimas „Rąstų paruošimas pirkios ir ūkinių pastatų statybai“ ir  

„Rąstų rentimas ir pakeitimas“. Pirma grupė. 
Sertifikuotas meistras Romas Valantis 
Praktinis užsiėmimas „Tvorų štankietų ir stogo dangos (dronyčių) paruošimas 
(tinkamos medienos parinkimas, skaldymas) ir statybos principai“, „Medinių stogų 
priežiūra ir remontavimas“, „Stogo konstrukcijos iš apvalios medienos statymo 
pagrindai (gegnės, grebėstavimas)“, „Medinių stogo dangų tipų dengimo pagrindai 
(gontai, skiedros, dronyčios)“. Antra grupė. 
Lektorius medžio meistras Saulius Sakalas 

17 – 17.30 val. Vakarienė 
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9 val. Pusryčiai, dalyvių registracija. Darbas grupėse. 

9.30 – 13.30 val. Praktinis užsiėmimas „Rąstų paruošimas pirkios ir ūkinių pastatų statybai“ ir  
„Rąstų rentimas ir pakeitimas“. Antra grupė.  
Lektorius sertifikuotas meistras Romas Valantis 
Praktinis užsiėmimas „Tvorų štankietų ir stogo dangos (dronyčių) paruošimas 
(tinkamos medienos parinkimas, skaldymas) ir statybos principai“, „Medinių stogų 
priežiūra ir remontavimas“, „Stogo konstrukcijos iš apvalios medienos statymo 
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pagrindai (gegnės, grebėstavimas)“, „Medinių stogo dangų tipų dengimo pagrindai 
(gontai, skiedros, dronyčios)“. Pirma grupė. 
Lektorius medžio meistras Saulius Sakalas 

13.30 – 14 val. Pietūs 

14 – 17 val. Praktinis užsiėmimas „Rąstų paruošimas pirkios ir ūkinių pastatų statybai“ ir  
„Rąstų rentimas ir pakeitimas“. Antra grupė. 
Sertifikuotas meistras Romas Valantis 
Praktinis užsiėmimas „Tvorų štankietų ir stogo dangos (dronyčių) paruošimas 
(tinkamos medienos parinkimas, skaldymas) ir statybos principai“, „Medinių stogų 
priežiūra ir remontavimas“, „Stogo konstrukcijos iš apvalios medienos statymo 
pagrindai (gegnės, grebėstavimas)“, „Medinių stogo dangų tipų dengimo pagrindai 
(gontai, skiedros, dronyčios)“. Pirma grupė. 
Lektorius medžio meistras Saulius Sakalas 

17 – 17.30 val. Vakarienė 
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9 val. Pusryčiai, dalyvių registracija 
9.30 – 13.30 val. Pažintinis vizitas Musteikos kaime vertinant esamus objektus ir jų sutvarkymo 

galimybes. Ekskursija ir diskusija su meistrais. 
13.30 – 14 val. Pietūs 

14 – 16 val. Pažintinis vizitas Musteikos kaime, paskaita „Medinių kultūros paveldo objektų 
tvarkybos darbų finansavimo ir kompensavimo galimybės“ 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, 
paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistė Indrė Baliulytė 

 


