
Atnaujinta: 2016.05.30 

2016 M. BIRŽELIO 1-4 D. 

MINTIES RATO G. 24, KAUNAS 
 

!!! ŽALIA SPALVA PAŽYMĖTI RENGINIAI ATVIRI IR NEUŽSIREGISTRAVUSIEMS MOKYMŲ DALYVIAMS !!! 

 

 

Kauno Žaliakalnio rajonas – vienas įdomiausių medinės architektūros rajonų Lietuvoje. Deja, kaip ir 

kituose panašiuose rajonuose, medinių pastatų būklė čia sparčiai blogėja dėl menkų jų tvarkymo 

darbų finansavimo galimybių, ribotų savininkų finansinių išteklių ir architektūrinę vertę niokojančių 

medžiagų naudojimo. 

Mokymams pasirinktas objektas (Minties rato g. 24) - tipinis Kauno tarpukario medinės architektūros 

pavyzdys. Keturias dienas truksiančių praktinių užsiėmimų metu bus restauruoti 2 dvigubi vieno 

kambario langai. Patyrę medžio meistrai iš Lietuvos (Laimonas Bartkus, Romas Valantis, Kęstutis 

Cikanas) supažindins dalyvius su tradicinėmis langų restauravimo technologijomis ir suteiks 

priemones visiems langų restauravimo etapams atlikti ir išmokti.  

Lektoriai iš Lietuvos ir Norvegijos ves paskaitas Kauno medinės architektūros ir energetinio medinių 

pastatų efektyvumo gerinimo temomis. Mokymų metu taip pat vyks diskusijos bei konsultacijos vietos 

bendruomenei medinių namų priežiūros ir tvarkymo klausimais. 

Meistrai: Laimonas Bartkus, Romas Valantis, Kęstutis Cikanas.  

Lektoriai: Marte Boro (NOR), dr. Ingrida Veliutė, dr. Rasa Bertašiūtė, Kęstutis Cikanas, Indrė Baliulytė. 

 

Įdomus straipsnis apie namą Minties rato g. 24: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-

pulsas/medinuko-savininke-milijoniere-su-vargetos-lazdele-423883#.Uop8NyfddBM 

 

Apgyvendinimas ir pusryčiai mokymų dalyviams nebus suteikiamas.  

 

 

 

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/medinuko-savininke-milijoniere-su-vargetos-lazdele-423883#.Uop8NyfddBM
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/medinuko-savininke-milijoniere-su-vargetos-lazdele-423883#.Uop8NyfddBM


Birželio 1 d. (trečiadienis) 
9.00-
17.00 

Įvadinė informacija apie mokymų tikslus ir eigą. 
Praktinis užsiėmimas: medinių langų restauravimas. 
- darbo vietos ir įrankių paruošimas;  
- langų išėmimas; 
- langų valymas ir dažų pašalinimas 
Pietūs bus suteikiami mokymų vietoje. 

17.00  Vakarienė (Aukštaičių g. 55, viešbutyje „Sfinksas“) 
18.00 Susipažinimo vakaras (Žemuogių g. 2).  

Birželio 2 d. (ketvirtadienis) 
9.00-
17.00 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų restauravimas. 
- staktų valymas 
- langų protezavimas 
- langų padengimas šelaku 
Pietūs bus suteikiami mokymų vietoje. 

17.00 Vakarienė (Aukštaičių g. 55, viešbutyje „Sfinksas“) 
 

18.00 Diskusija apie medinės architektūros pritaikymą šiuolaikiniams poreikiams 
( Petrauskų muziejuje, K. Petrausko g. 31): 

 Paskaita apie energetinio efektyvumo gerinimą mediniuose pastatuose (lekt. 
Marte Boro (NOR); 

 Paskaita apie Kauno medinę architektūrą ir jos vertes (lekt. Ingrida Veliutė); 
 Diskusija (moderatorė Ingrida Veliutė). 

Birželio 3 d. (penktadienis) 
9.00-
17.00 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų restauravimas. 
- stiklų išpjovimas, langų stiklinimas ir kiti susiję darbai  
Pietūs bus suteikiami mokymų vietoje. 

17.00 Vakarienė (Aukštaičių g. 55, viešbutyje „Sfinksas“) 
 

18.00 
 
 
 
 
 
19.30 

 Paskaita apie kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo 
ir kompensavimo mechanizmą (lekt. Indrė Baliulytė)(Minties rato g. 24). 

 Individualios meistrų konsultacijos Kauno Žaliakalnio bendruomenei 
apie medinių namų priežiūrą. 

Nemokamose konsultacijose pageidaujantys dalyvauti asmenys kviečiami iš anksto 
registruotis pas mokymų organizatorius! 

 Dokumentinio filmo „Namai“ peržiūra kavinėje „Kultūra“ (K. Donelaičio 
g. 16). 

Birželio 4 d. (šeštadienis) 
10.00-
14.00 

Praktinis užsiėmimas: medinių langų restauravimas. 
- furnitūros (metalinių detalių ir pan.) restauravimas 
- langų įdėjimas, sandarinimas 
- gruntavimas 
Pietūs bus suteikiami mokymų vietoje. 

14.00-
15.00 

Mokomoji ekskursija po Žaliakalnio rajoną: medinės architektūros tvarkybos darbų 
aptarimas (lekt. Rasa Bertašiūtė) (pradžia - Minties rato g. 24) 

15.00 Dalyvių pažymėjimų įteikimas 
Mokymų pabaiga 

 


