
                     Pradedamas įgyvendinti įdomus ir labai naudingas projektas  

   „Tautinio paveldo produktų gamybos technologijų mokymas“ 

 
Tyrimai rodo, kad tradicinių amatų išsaugojimui ir mokymui bei tautinio paveldo sklaidai mūsų 

šalyje skiriamas nepakankamas dėmesys. Todėl siekiant užpildyti šią spragą pradedamas 

įgyvendinti projektas “Tautinio paveldo produktų gamybos technologijų mokymas“. Jo metu 

ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, užsiimantys žemės 

ūkio veikla, ne tik auditorijose semsis teorinių tautinio paveldo produktų gamybos žinių,  bet ir 

tradicinio amatininko ūkyje mokysis jas pritaikyti praktiškai.        

 

Iš viso bus 8 mokymo programos:  

* Tautinio paveldo senosios augalų veislės ir jų tradicinės auginimo technologijos;  

* Tautinio paveldo senosios gyvulių ir paukščių veislės bei jų tradicinės auginimo technologijos;  

* Mėsos apdirbimo, apdorojimo, perdirbimo tradicinės technologijos;  

* Grūdų malimo tradicinės technologijos;  

* Aliejaus spaudimo tradicinės technologijos;   

* Maisto (grūdų, daržovių, vaisių, uogų,  grybų, bulvių, mėsos, žuvies, pieno gaminių) ruošimo 

tradicinės technologijos; 

* Pieno apdirbimo, apdorojimo, perdirbimo tradicinės technologijos: Paprogramė - Pieno produktų 

gamyba, taikant tautinio paveldo gamybos technologijas;  

* Tradicinės žolininkystės produktai ir jų ruošimo būdai: Paprogramė Žolininkystės tradicijos, 

produktai ir jų naudojimo perspektyvos.  

 

Dalyviai, išklausę dviejų dienų programos kursą ir įvykdę žinių patikrinimo bei vertinimo užduotis, 

gaus mokymo programos baigimo pažymėjimą. Taip jiems bus suteikta galimybė patiems imtis 

amato, t.y. prisitaikyti prie naujų rinkos pokyčių. Didės ne tik jų gebėjimas konkuruoti, bet tuo 

pačiu didės ir kaimo vietovių patrauklumas, bus išsaugomas ir populiarinamas tautinis kultūrinis 

paveldas, atgaivinama tradicinė amatininkystė kaime kaip verslas, kuris galės būti derinamas su 

kaimo turizmo paslaugų teikimu ūkininkų ūkyje. 

 

Projekto metu bus suorganizuota 80 mokymų (8 mokymo programos po 10 mokymų), kurių metu 

bus apmokyta 1560 žmonių iš visų 60 savivaldybių. Mokymai vyks penkiuose etnografiniuose 

Lietuvos regionuose: Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje, Žemaitijoje, Mažojoje Lietuvoje 

(savivaldybės sugrupuotos ne tiksliai pagal etnografinius regionus, o atsižvelgiant į mokymo centrų 

buvimo vietą - kad mokymo dalyviams būtų patogiau juos pasiekti ).    

 

Aukštaitijos regiono savivaldybių (Molėtų, Utenos, Anykščių, Visagino, Zarasų, Ignalinos, 

Ukmergės, Rokiškio, Vilniaus m., Vilniaus raj., Širvintų, Kupiškio, Panevėžio m., Panevėžio raj., 

Švenčionių, Šalčininkų) teorijos mokymai vyks Alantos technologijos ir verslo mokykloje 

(Technikumo g. 2, Naujasodis, Molėtų raj. Atsakinga - Justina Levenauskienė, 862247950).  

 

Dzūkijos regiono savivaldybių (Alytaus m., Alytaus raj., Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, 

Kalvarijos, Marijampolės, Vilkaviškio) teorijos mokymai vyks Alytaus profesinio rengimo centre 

(Putinų g. 40, Alytus. Atsakinga - Vilija Simonaitienė, mob. tel. 861423673).  

 

Suvalkijos regiono savivaldybių (Kauno m., Kauno raj., Kazlų Rūdos, Prienų, Šakių, Elektrėnų, 

Kaišiadorių, Jurbarko, Kėdainių, Jonavos, Birštono, Trakų, Raseinių) teorijos mokymai vyks Kauno  

maisto pramonės ir prekybos mokymo centre (Taikos g. 133, Kaunas. Atsakinga - Rūta Kateivienė, 

mob. tel. 860260351).  

 



Mažosios Lietuvos regiono savivaldybių (Rietavo, Tauragės, Pagėgių, Šilalės, Šilutės, Klaipėdos 

m., Klaipėdos raj., Kretingos, Plungės, Telšių, Skuodo, Palangos, Neringos, Kelmės) teorijos 

mokymai vyks Žemaitijos kolegijoje (L. Ivinskio g. 5, Rietavas. Atsakinga - Ona Krepštienė, mob. 

tel. 861542148).  

 

Žemaitijos regiono savivaldybių (Joniškio, Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių m., 

Šiaulių raj., Akmenės, Mažeikių ) teorijos mokymai vyks Joniškio žemės ūkio mokykloje (Upytės 

g. 77, Joniškis. Atsakingas - Malik Agamalijev, tel. 842661274).  

 

Projektą  vykdo Lietuvos verslo darbdavių konfederacija 

 

 

                                


