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Tarpvalstybiniai mokymai „Amatų ir dizaino sąveika“ 

PROJEKTAS 

„Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant 

darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“ (ENI-LLB-1-108): „Atraskime 

regionų šaknis iš naujo!“ 

Tikslinė grupė: amatininkai, kūrybinės industrijos profesionalai, dizaineriai, verslininkai, viešojo 

administravimo darbuotojai, jaunimas.  

Tikslas: pradėti ir gerinti „Amatininko“ ir „Dizainerio“ bendradarbiavimą ir sąveiką, konkurencingiau 

reklamuojant vietinius gaminius.  

Darbo kalba: rusų, pranešimai gali būti skaitomi ir anglų kalba. 

 

PROGRAMA 

Data: 2021.10.12 

Vieta: ZOOM platforma 

Laikas: 9.45 – 15:00 

 

9:45 –10.00 Sveikinimo žodis (Žiemgalos planavimo regionas) 

 Bendra informacija apie Projektą, tikslus (Žiemgalos planavimo regionas) 

10.00 – 10:40 

 

 

 

 

 

 

 

10:40 – 11.20  

Amatai ir dizainas: 

- „Amatininko“ ir „dizainerio“ skirtumai, bendradarbiavimas ir mainai  

- Esama situacija, patirtis Latvijoje  

- Dizaino mąstymas: nuo idėjos iki produkto  

- Naujausios dizaino ir amatininkystės tendencijos  

- Gerieji bendradarbiavimo pavyzdžiai. 

 

Lektorė: Zane Beitere-Šeļegovska, ped. mag., Latvijos gyvybės mokslų ir 

technologijų universiteto Inžinerijos fakultetas, studijų programos „Dizainas 

ir amatai“ direktorė 

Amatai ir dizainas: 

 - Esama situacija, patirtis Lietuvoje  

- Tradicinių amatų Lietuvoje apžvalga: bandymas rasti praeities ir ateities 

sinergiją  

- Lietuvos tradicinių amatų pramonės naujausių tendencijų ir vystymosi 

įvertinimas  

- „Amatininko“ ir „dizainerio“ bendradarbiavimas ir mainai  
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- Naujausios dizaino ir amatininkystės tendencijos  

- Gerieji bendradarbiavimo pavyzdžiai 

 

Lektorė: Laimutė Fedosejeva, Vilniaus kolegijos Reklamos ir komunikacijos 

katedros lektorė https://en.vvf.viko.lt/frontpage/why-us/  

11.20– 11.50 

- Etnokultūrinis kūrybiškumas: naujos koncepcijos atsiradimas.  

- Etnokultūrinių produktų prekės ženklo kūrimas: etninių elementų 

perkėlimas į naujo produkto dizainą 

 

Lektorė: Giedrė Brazdauskaitė, Vilniaus kolegijos Reklamos ir komunikacijos 

katedros lektorė https://en.vvf.viko.lt/frontpage/why-us/ 

11.50 – 12.20 

Eksportas ir tarptautinė rinka – būtinos užduotys prieš įsitraukiant į kūrybinių 

ir kultūrinių industrijų eksporto rinkas:  

- kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) misija ir konkurencinis pranašumas  

- intelektinės nuosavybės registravimas KKI  

-sutelktinių paslaugų (crowdsourcing) kampanijos bendram kūrimui ir 

bendradarbiavimui su potencialiais klientais 

 

Lektorė: Iveta Cīrule, administracinių mokslų daktarė, Postdoc tyrėjų 

projekto „Atviros inovacijos” inovacijų ir verslumo kompetencijų trenerė, 

tyrėja, tarptautinių projektų vadovė, privati įmonė BIORGANIK5 Ltd Latvija, 

http://www.biorganik.lv/gb 

12:20 – 13:00 Pertrauka 

13:00 – 13:30 

Geriausia amatų ir dizaino sąveikos praktika - Latvijos amatų įmonės „Laimos 

keramika“ patirtis, https://www.laimaceramics.com/  

 

Lektorė: Laima Grigone, „Laima Ceramics“ keramikė,  kūrėja-dizainerė  

13.30 – 14.00 

Reklamos dizainas (vizualus dizainas - pakuotė, jos funkcija, logotipas, 
vizualinė tapatybė, šriftai, kaip rasti savo dizainerį) 
 
Lektorė: Inta Paulsone, menų ir ped. mag., Latvijos gyvybės mokslų ir 

technologijų universiteto Inžinerijos fakultetas 

14.00 – 15.00 

Dalyvių atsiųstų probleminių klausimų praktinis sprendimas, dalyvių siūlymai 

galimiems patobulinimams (visi dalyviai) 

 

Moderatorė: Zane Beitere-Šeļegovska, ped. mag., Latvijos gyvybės mokslų ir 

technologijų universiteto Inžinerijos fakultetas, studijų programos „Dizainas 

ir amatai“ direktorė 

 

* Registruodamiesi į mokymus, dalyviai iš anksto turi įvardyti savo probleminius klausimus, kuriuos nori 

išspręsti, suprasti ir/ar patobulinti. Šie klausimai bus aptariami kaip bendrosios problemos paskutinėje 

mokymų dalyje - praktiniame darbe. 

 

https://en.vvf.viko.lt/frontpage/why-us/
https://en.vvf.viko.lt/frontpage/why-us/
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*Mokymų pabaigoje dalyviai turės galimybę gauti sertifikatus.  

 

Kontaktinis asmuo: Anna Builo-Hoļme, +371 27000470 

 

Registracija į renginį: https://ej.uz/trainingscraftdesinglt   

https://ej.uz/trainingscraftdesinglt

