
Šventės veikla-programa
2021 liepos 10-11 d.

Laikas Veiklos Komentarai

Penktadienis (liepos 09 )
 15.00 Organizatoriai,  amatininkai  ir

savanoriai   atvyksta  į  šventės  vietą,
įsirengti aplinką.

Amatininkai  įsirengia  savo  amato  vietas.
Taip pat reikės savanorių pagalbos įrengiant,
statant pavėsines ir pan.

18:00 Vakarienė
Šeštadienis (liepos  10 )

7.00-9.00 Pasirengimas šventei  Amatininkų vietų įsirengimas ir t.t.
8.00-9.00 Saulės  pasveikinimas.   Giedrius

Savickas
Kvėpavimo praktikos. 

9.00-10.00 Pusryčiai 
10.00-
11.00

Šventės  atidarymas.   Dainuoja
„Riedanti saulė“

Organizatorių, svečių ir rėmėjų žodis.

                                          
Pažintiniai amatų pristatymai ir amatininkų dirbinių mugė

11.00-
11.50

Kalvystė ir medžio drožyba.
Povilas Malinauskas

Tautodailininkas  demonstruos  kalvystės
meną, užsiims individualiai.

11.00-
11.50

Verpimas rateliu.
Asta Medinienė

Verpimas rateliu. Vilnos vėlimas.

11.00-
11.50

Hidrolatų  gamyba.  Visuomenės
sveikatos specialistė Aistė Morkūnienė

 

Augalų  distiliavimas  variniu  alembiku.
Hidrolatų  panaudojimo  galimybės  ir  nauda
žmogaus sveikatai.

12.00-
12.50

Medžio  dirbiniai,  sodininkystė.
Rimas Plevokas

Medžio apsauga naturaliom priemonėmis.

12.00-
12.50

Medžiai iš sėklų. Pasėkime ateitį.
Natalija Ščiupakova.

Reti  vertingi  medžiai  žmogaus  sveikatai,
gyvenimo  aplinkai  kurti.  Sodinukai
gamtiniams sodams.

12.00-
12.50

Šiaudinių namų statyba. Domantas
Surkys

Šiaudinių namų statybos ir tinkavimo moliu
ypatumai.

12.50-
13.10

Knygų leidykla “Andrena“
Nijolė Petrošienė

Giedrės Kondratės „Nusileidę Dangūs“
knygos sutiktuvės.

13.10-
14.00

Pietūs

14.00-
14.50

Protėvių žinios Danutė Januškienė Papasakos, kaip mus mokė mūsų išmintingi
protėviai. 

14.00-
14.50

Pučiamieji instrumentai
Saulius Arštrikaitis

Australietiškų  pučiamųjų  instrumentų
Didgeridoo kūrimas.

14.00-
14.50

Figūriniai  sausainiai. Liudmila
Malinauskienė

Kulinarinis paveldas, tradiciniai kepiniai

15.00-
15.50

Kilimų mezgimas. Nerinna Rimkutė Antrarūšių medžiagų perdirbimas

15.00-
15.50

Pynimas iš vytelių. 
Mok. Virginija Auksorė

Pristatys  pynimo  iš  vytelių  amatą,
papasakos  apie  pynimo  istoriją  su
gaminių pavyzdžiais.

15.00-
15.50

Tepalai, aliejai. Remigijus Adomaitis. Tepalo gamyba iš eglės sakų ir bičių vaško,
aliejai.

16.00-
16.50

Lininių  drabužių  siuvimas Liubov
Molockoja

Lininiai energetiniai saugantys drabužiai.

16.00-
16.50

Gintaro  ir  biserio  papuošalų
gamyba.
Neringa Dagiene

Bus  galima  pasimokinti,  kaip
pasigaminti paprastesnį papuošaliuką.

16.00-
16.50

Tautodailė  iš  vario,  žalvario,
mineralų...
Bronius Tamaliūnas

 Varis, žalvaris, akmenukai, mineralai.....



17.00-
17.50

Vytinės  juostos,  vaškinės  žvakės.
Dalia    Dambrauskienė      

Parodys kaip pinama vytinė juosta.

17.00-
17.50

Kardokų  bendruomenės
pristatymas
Kristina ir Gabija 

Šeimų  realizacija  bendruomenėje,  jos
ypatumai,  filosofija,  darželis,  mokykla  ir
kitos kūrybinės veiklos.

17.00-
17.50

Retų  augalų  medelynas  “Gamtos
sodai“
Raimundas Vaičiūnas

Reti  vaismedžiai  ir  vaiskrūmiai,  ilgaspyglės
ir kedrinės pušys, visžaliai lapuočiai, anksti
žydintys augalai.

18.00-
18.50

Tapyba. Kazys Valeikis Teigiamos  energijos  saviraiška  išreiškiam
per tapyba.

18.00-
18.50

"Žmogaus  aura.  Mitas  ar
realybė?"
Artūras Dabkevičius

Žmogaus auros, biolauko, čakrų ir 
sveikatos tyrimai, konsultacijos.

18.00-
18.50

Noriu sukurti laimingą šeimą.
Algirdas Švanys

Skirta  TIK  ieškantiems  savo  antros  pusės.
Žaidimų ir pokalbių pagalba atsiskleisime ir
susipažinsime.

18.50-
19.10

Amatai. Asta, Ramunė, Giedrius Kvietimas  kurti   edukacijas,  įvairiose
Lietuvos vietovėse.

18.50-
19.10

Senieji papročiai. Audronė (Romuvos
vaidilė)

Senieji papročiai jų reikšmė gyvenime.

19.10-
19.45

Vakarienė.

19.45-
20.30

„Riedanti saulė“ bardų koncer-
tas, Giminės sodybų asocijaci-
jos ir knygos pristatymas. 

Naujos  Vladimiro  Megre  knygos
„Anastasija.  Tavo  giminės  energija“
pristatymas.

20.30-
22.00

Vakaronė su Goštauta kolektyvu. Sutartinės, šokiai prie laužo.

Papildomos veiklos vaikams  šeštadienį

11.30... Jodinėjimas  ant  ponio  arkliuko.
Antanas Klimas

12.00-
12.50

Audinių dažymas augalais. Šviesėja Kaip  papuošti  medžiagą  augalais.  Turėkite
baltą  audinį.

12.00-... Pasivažinėjimas  po  apylinkes
karietoje.         Kęstas

Jeigu bus tinkamos oro sąlygos.

15.00-
15.50

Darbeliai iš vilnos. Alė Deksnienė Naudojasi  senelių  veltinių  vėlimo
priemonėmis.

16.00-
16.50

Dailininkas. Kazys Valeikis Piešimas. Dažų gaminimas, tapyba.

17.00-
17.50

Molio lipdymas Jolita Bujokienė Lipdysime įvairius darbelius.

Sekmadienis (Liepos 11d.)
8.00-8.30 Saulės  pasveikinimas.   Giedrius

Savickas
Kvėpavimo praktikos.

8.30-9.00 Cigūnas ir kvėpavimo pratimai.
Dovydas Lukšas

Holistinio  gyvenimo  būdo  ir  mitybos
specialistas  apie  „Bioenergetinių  praktikų
naudą sveikatai.“

9.00-9.50 Pusryčiai

                                         Pažintiniai amatų pristatymai ir amatininkų dirbinių mugė

10.00-
11.00

Giminės  sodybų  gyvenimo  būdo
vaizdinys. 
Ramunė, Natalija, Rasuolė, Romanas.

Pasidalinsime savo patirtimis, kūryba.

11.00-
11.50

Šiaudiniai aviliai, juostos
Margarita Blinkienė

Avilio pynimo technologija, papasakos apie 
bičių paskirtį ir kaip joms šiuo metu padėti 
sveikai gyventi.

11.00-
11.50

Dirbiniai  iš  medžio.  Gediminas
Gudaitis.

Įvairus dirbiniai iš medžio, kombinuojant su
derva.
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11.00-
11.50

Kaip  palaikyti  sveikatą,  kokie
gydymo būdai.
Žiniuonis Anatolijus Molovičko

Atsakinės  žmonėms  į  rūpimus  klausimus
apie gydymąsi natūraliais metodais ir pan.

12.00-
12.50

Chemiją keičiame į vaistažoles.
Neringa Rimkutė-Streikienė

Eleksyrų, vaistažolių degustacija. Produktų 
iš vaistažolių gamyba.

12.00-
12.50

Protėvių  žinios,  pritaikymas.
Danutė Januškienė 

Praktinis prigimtinis protėvių kvėpavimas.  

12.00-
12.50

Rašytoja. Liudmila Petkevičiūtė Knygos vaikams, saulės poringėm ringuoja.

13.00-
13.50

Nuo  to  kas  Aš  esu,  iki  aš  ir  esu
Laimė. 
Šarūnas Jankauskas

Pristatomas  Kardokų  gamtos  mokyklos
ugdytojų požiūris į daugialypį vaikų ugdymą.

13.00-
13.50

Aksesuarų  gamyba. Roma
Sarapinaitė

Aksesuarų gamyba iš natūralios odos.

13.00-
13.50

Gamtinė  daržininkystė. Eimutė
Lučiūnienė

Dalinsis gamtinės daržininkystės patirtimi.

13.50-
14.10

Kedro  aliejus  spaudimas  ir
gamyba. Jo savybės.
Dmitrijus ir Valerija Nečiajevai

Aliejaus  gamyba,  rankų  darbo  natūrali
kosmetika,  medžio  dirbiniai  iš  kedro  ir
lapuočių.

14.10-
15.00

Pietūs

15.00-
15.50

Kavos keramika. Rūta Kukevičienė. Lipdysime iš  kavos tirščių ir bičių vaško.

15.00-
15.50

Drabužių  siuvimas.   Ramunė
Čiaučionienė

Protėvių žinios apie  darnų rūbą, kaip, iš ko
pasisiūti. 

15.00-
15.50

Žolynų linkėjimai  -  tapyba ant
šilko. 
Margarita Jaselskienė

Rankdarbiai ir kiti papuošalai, darbeliai.

16.00-
16.50

Siuvimas. Algimantas Kanapickas Energetiškai  saugantys,  vyriškų  drabužių
siuvimas.

16.00-
16.50

CHEK  instituto  Holistinio
gyvenimo  būdo  ir  mitybos
specialistas. Dovydas Lukšas

Holistinis  požiūris  į  sveikatą.  Mityba  –
Žarnynas – Sveikata.

16.00-
16.50

Mezgimas. Norgenija Steponaitienė Senovės  raštų  mezgimas  virbalais  arba
vašeliu.

17.00-
17.50

Arbatinio  grybo  priežiūra.  Andrius
Vilkas

Fermentuoti  gėrimai,  skoniu  primenantys
limonadą.

17.00-
17.50

Miškas. Monika Peldavičiūtė Miško „maudynių“ terapija

17.00-
17.50

Bioenergetikas. Arūnas Žabaliūnas Subtilūs masažo ir bioenergetikos pagrindai.

18.00-... Atsisveikinimas Koncertas, padėkos ir atsisveikinimas.
Papildomos veiklos vaikams sekmadienį

08.15-
09.00

Joga  gamtos  ritme.      Vitalija
Gudlekė

Mankšta su pasaka.

11.00-
11.50

Apyrankių,  pynimas.     Vitalija
Gudlekė

Pynimas mazgeliu. Šokis su poi poi. 

12.00-.......
.

Pasivažinėjimas  po  apylinkes
karietoje.  Kęstas

Jeigu bus tinkamos oro sąlygos

13.00-
13.50

Darbeliai  iš  siūlų.   Norgenija
Steponaitienė.             

Ant kartono darbeliai su siūlais.

15.00-
15.50

Mandalos  ant  odos.  Knygų
skirtukų gamyba.
Tautodailininkė Edita Rimkienė

Piešimas ant odinių,  medinių skirtukų. Gali
prisijungti ir suaugę.

Taip pat šventėje dalyvaus amatininkai
10.00-... Tradicinis  šakočių kepimas. Kamilė

Ališauskienė
Kepa  naminius  šakočius  ir  pristato  jų
gamybą. 

10.00-... Varškės  ir  sūrio  gamyba. Birutė
Kerušauskienė

Amatininkė  bendraus  šeštadienį  ir
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sekmadienį.

10.00-... Paveikslai. Portretų tapyba.
Rūta Kučinskaitė

Aliejinė  tapyba,  akvarelė,  piešiniai.  Meninė
fotografija. Vaistinių žolelių arbatos. 

10.00-... Hidrolatų gamyba. Jolita Bujokienė Laukiniai augalai, arbatos, prieskoniai.
10.00-... Knygų  leidykla“Andrena“ Nijolė

Petrošienė
10.00-... Mineralai. Natūrali kosmetika.

Nadežda Kiseliova-Žukovska
Kremai,  hidrolatai,  natūral.  kvepalai,
aromaterapiniai  aliejai,  „draugystė  su
mineralais“. Šeštadienį.

10.00-... Audimas. Rasuolė Andriukaitienė Bendraus  šeštadienį  ir  sekmadienį  pagal
poreikį.

10.00-... Jaunųjų amatininkų darbai. Kardokų
mok. vaikai

Bendraus  šeštadienį  ir  sekmadienį  pagal
poreikį.

10.00-... Odiniai papuošalai. Rasa Patackienė Bendraus šeštadienį  pagal poreikį.
10.00-... Nerti bateliai. Aurelija Kavaliauskienė Vašeliu nerti vasariniai bateliai. Šeštadienį.
10.00-... Galinos  bičių  produktai. Galina

Šniukaitienė
Amatininkė  bendraus  sekmadienį  pagal
poreikį.

10.00-... Uogienės,  sirupai,  muilas.  Zita
indrisiuniene

Vaistažolės, gydomi tepalai. Pušų kankorėžių
sirupas.

10.00-... Kardokų  bendruomenės  narių
gaminiai.

Bendraus abi dienas.

10.00-... Desertai.  Konstantin
Aleksandrovič

Gamina eko vegan desertus.

10.00-... Mandalos.  Tautodailininkė  Edita
Rimkienė

Mandalos, gyvybės medžio tapyba ant odos.

10.00-... Gintaras. Galina Eydukene Gintaro  kosmetika,  papuošalai,
mezginiai.

10.00-... Fermentiniai  sūriai.  Vilmantas
Navickas

Prekiaus šeštadienį ir sekmadienį.

10.00-... Medus. Jūratė Kuncienė Prekiaus šeštadienį ir sekmadienį.
10.00-... Ekologiški  maisto  produktai.

Paulo
Prekiaus šeštadienį ir sekmadienį.

10.00-... Medis  ir  papuošalai  rankų
darbo. Agnė

Amatininkė  bendraus  sekmadienį  pagal
poreikį.

Pastabos: 

● Organizatoriai  neprisiima  atsakomybės  už  šventės  metu  amatininkų  siūlomus
produktus  ar  paslaugas.  Amatininkai  turi  turėti  tam skirtus  valstybės  reglamentuotus
dokumentus veiklai vykdyti.
● Savanorių pagalba nuo Penktadienio labai laukiama prie pasiruošimo darbų, maisto gamybos, švaros

priežiūros, vaikų priežiūros bei tvarkos organizavimo. 
Dėmesio: 
Kadangi  viešą  renginį  organizuosime  atsižvelgdami  į  einamą  epideminę  situaciją  bei  vyriausybės
rekomendacijas, todėl privaloma laikytis rankų higienos (dezinfekcijos), bent metro atstumo iki žmonių atvirose ir
dviejų  metrų  atstumo uždarose  erdvėse,  rekomenduojama naudoti  kaukes esant  didesniems susibūrimams.
Ypač saugokite save ir kitų sveikatą pažintinių amatų pristatymų metu, valgio metu ir pan. (žr. SAM nurodymus:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea1ba4929eed11eb998483d0ae31615c/asr
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	Sekmadienis (Liepos 11d.)
	8.00-8.30
	Saulės pasveikinimas. Giedrius Savickas
	Kvėpavimo praktikos.
	8.30-9.00
	Cigūnas ir kvėpavimo pratimai.
	Dovydas Lukšas
	Holistinio gyvenimo būdo ir mitybos specialistas apie „Bioenergetinių praktikų naudą sveikatai.“
	9.00-9.50
	Pusryčiai
	Pažintiniai amatų pristatymai ir amatininkų dirbinių mugė
	10.00-11.00
	Giminės sodybų gyvenimo būdo vaizdinys.
	Ramunė, Natalija, Rasuolė, Romanas.
	Pasidalinsime savo patirtimis, kūryba.
	11.00-11.50
	Šiaudiniai aviliai, juostos
	Margarita Blinkienė
	Avilio pynimo technologija, papasakos apie bičių paskirtį ir kaip joms šiuo metu padėti sveikai gyventi.
	11.00-11.50
	Dirbiniai iš medžio. Gediminas Gudaitis.
	Įvairus dirbiniai iš medžio, kombinuojant su derva.
	11.00-11.50
	Kaip palaikyti sveikatą, kokie gydymo būdai.
	Žiniuonis Anatolijus Molovičko
	Atsakinės žmonėms į rūpimus klausimus apie gydymąsi natūraliais metodais ir pan.
	12.00-12.50
	Chemiją keičiame į vaistažoles.
	Neringa Rimkutė-Streikienė
	Eleksyrų, vaistažolių degustacija. Produktų iš vaistažolių gamyba.
	12.00-12.50
	Protėvių žinios, pritaikymas. Danutė Januškienė
	Praktinis prigimtinis protėvių kvėpavimas.
	12.00-12.50
	Rašytoja. Liudmila Petkevičiūtė
	Knygos vaikams, saulės poringėm ringuoja.
	13.00-13.50
	Nuo to kas Aš esu, iki aš ir esu Laimė.
	Šarūnas Jankauskas
	Pristatomas Kardokų gamtos mokyklos ugdytojų požiūris į daugialypį vaikų ugdymą.
	13.00-13.50
	Aksesuarų gamyba. Roma Sarapinaitė
	Aksesuarų gamyba iš natūralios odos.
	13.00-13.50
	Gamtinė daržininkystė. Eimutė Lučiūnienė
	Dalinsis gamtinės daržininkystės patirtimi.
	13.50-14.10
	Kedro aliejus spaudimas ir gamyba. Jo savybės.
	Dmitrijus ir Valerija Nečiajevai
	Aliejaus gamyba, rankų darbo natūrali kosmetika, medžio dirbiniai iš kedro ir lapuočių.
	14.10-15.00
	Pietūs
	15.00-15.50
	Kavos keramika. Rūta Kukevičienė.
	Lipdysime iš kavos tirščių ir bičių vaško.
	15.00-15.50
	Drabužių siuvimas. Ramunė Čiaučionienė
	Protėvių žinios apie darnų rūbą, kaip, iš ko pasisiūti.
	15.00-15.50
	Žolynų linkėjimai - tapyba ant šilko.
	Margarita Jaselskienė
	Rankdarbiai ir kiti papuošalai, darbeliai.
	16.00-16.50
	Siuvimas. Algimantas Kanapickas
	Energetiškai saugantys, vyriškų drabužių siuvimas.
	16.00-16.50
	CHEK instituto Holistinio gyvenimo būdo ir mitybos specialistas. Dovydas Lukšas
	Holistinis požiūris į sveikatą. Mityba – Žarnynas – Sveikata.
	16.00-16.50
	Mezgimas. Norgenija Steponaitienė
	Senovės raštų mezgimas virbalais arba vašeliu.
	17.00-17.50
	Arbatinio grybo priežiūra. Andrius Vilkas
	Fermentuoti gėrimai, skoniu primenantys limonadą.
	17.00-17.50
	Miškas. Monika Peldavičiūtė
	Miško „maudynių“ terapija
	17.00-17.50
	Bioenergetikas. Arūnas Žabaliūnas
	Subtilūs masažo ir bioenergetikos pagrindai.
	18.00-...
	Atsisveikinimas
	Koncertas, padėkos ir atsisveikinimas.
	Papildomos veiklos vaikams sekmadienį
	08.15-09.00
	Joga gamtos ritme. Vitalija Gudlekė
	Mankšta su pasaka.
	11.00-11.50
	Apyrankių, pynimas. Vitalija Gudlekė
	Pynimas mazgeliu. Šokis su poi poi.
	12.00-........
	Pasivažinėjimas po apylinkes karietoje. Kęstas
	Jeigu bus tinkamos oro sąlygos
	13.00-13.50
	Darbeliai iš siūlų. Norgenija Steponaitienė.
	Ant kartono darbeliai su siūlais.
	15.00-15.50
	Mandalos ant odos. Knygų skirtukų gamyba.
	Tautodailininkė Edita Rimkienė
	Piešimas ant odinių, medinių skirtukų. Gali prisijungti ir suaugę.
	Taip pat šventėje dalyvaus amatininkai
	10.00-...
	Tradicinis šakočių kepimas. Kamilė Ališauskienė
	Kepa naminius šakočius ir pristato jų gamybą.
	10.00-...
	Varškės ir sūrio gamyba. Birutė Kerušauskienė
	Amatininkė bendraus šeštadienį ir sekmadienį.
	10.00-...
	Paveikslai. Portretų tapyba.
	Rūta Kučinskaitė
	Aliejinė tapyba, akvarelė, piešiniai. Meninė fotografija. Vaistinių žolelių arbatos.
	10.00-...
	Hidrolatų gamyba. Jolita Bujokienė
	Laukiniai augalai, arbatos, prieskoniai.
	10.00-...
	Knygų leidykla“Andrena“ Nijolė Petrošienė
	10.00-...
	Mineralai. Natūrali kosmetika.
	Nadežda Kiseliova-Žukovska
	Kremai, hidrolatai, natūral. kvepalai, aromaterapiniai aliejai, „draugystė su mineralais“. Šeštadienį.
	10.00-...
	Audimas. Rasuolė Andriukaitienė
	Bendraus šeštadienį ir sekmadienį pagal poreikį.
	10.00-...
	Jaunųjų amatininkų darbai. Kardokų mok. vaikai
	Bendraus šeštadienį ir sekmadienį pagal poreikį.
	10.00-...
	Odiniai papuošalai. Rasa Patackienė
	Bendraus šeštadienį pagal poreikį.
	10.00-...
	Nerti bateliai. Aurelija Kavaliauskienė
	Vašeliu nerti vasariniai bateliai. Šeštadienį.
	10.00-...
	Galinos bičių produktai. Galina Šniukaitienė
	Amatininkė bendraus sekmadienį pagal poreikį.
	10.00-...
	Uogienės, sirupai, muilas. Zita indrisiuniene
	Vaistažolės, gydomi tepalai. Pušų kankorėžių sirupas.
	10.00-...
	Kardokų bendruomenės narių gaminiai.
	Bendraus abi dienas.
	10.00-...
	Desertai. Konstantin Aleksandrovič
	Gamina eko vegan desertus.
	10.00-...
	Mandalos. Tautodailininkė Edita Rimkienė
	Mandalos, gyvybės medžio tapyba ant odos.
	10.00-...
	Gintaras. Galina Eydukene
	Gintaro kosmetika, papuošalai, mezginiai.
	10.00-...
	Fermentiniai sūriai. Vilmantas Navickas
	Prekiaus šeštadienį ir sekmadienį.
	10.00-...
	Medus. Jūratė Kuncienė
	Prekiaus šeštadienį ir sekmadienį.
	10.00-...
	Ekologiški maisto produktai. Paulo
	Prekiaus šeštadienį ir sekmadienį.
	10.00-...
	Medis ir papuošalai rankų darbo. Agnė
	Amatininkė bendraus sekmadienį pagal poreikį.
	Pastabos:
	Organizatoriai neprisiima atsakomybės už šventės metu amatininkų siūlomus produktus ar paslaugas. Amatininkai turi turėti tam skirtus valstybės reglamentuotus dokumentus veiklai vykdyti.
	Savanorių pagalba nuo Penktadienio labai laukiama prie pasiruošimo darbų, maisto gamybos, švaros priežiūros, vaikų priežiūros bei tvarkos organizavimo.
	Dėmesio:
	Kadangi viešą renginį organizuosime atsižvelgdami į einamą epideminę situaciją bei vyriausybės rekomendacijas, todėl privaloma laikytis rankų higienos (dezinfekcijos), bent metro atstumo iki žmonių atvirose ir dviejų metrų atstumo uždarose erdvėse, rekomenduojama naudoti kaukes esant didesniems susibūrimams. Ypač saugokite save ir kitų sveikatą pažintinių amatų pristatymų metu, valgio metu ir pan. (žr. SAM nurodymus: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea1ba4929eed11eb998483d0ae31615c/asr

