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Jūs įsivaizduojate tai, ko trokštate, 
jūs norite to, ką įsivaizduojate, ir 
galiausiai jūs sukuriate tai, ko 
norite. Šio žymaus airių rašytojo 

žodžiai geriausiai iliustruoja mūsų 
pasiekimus per pirmuosius Europos 

Sąjungos finansuojamo projekto „Tu 

tai gali – naujos perspektyvos moterims 

sukurti savo nuosavą verslą“ metus. 

Šiame naujienlaiškyje mes norėtume 

pristatyti keletos kūrybingų moterų 
sėkmės istorijas.

Praktinis seminaras Šakiuose, 
Lietuvoje – tradicinės kraitinės 

skrynutės dekoravimas

Per 3-iąjį projekto „ Tu tai gali....“ susitikimą 

Šakiuose Zanavykų krašto muziejuje vyko 

dalyvių praktinis seminaras. Praktinį semin-

arą vedė muziejaus specialistė etnografijai 

Rima Vasaitienė. Ji yra etnologijos mokslų 

magistrė, turinti 18 metų muziejinio darbo 

patirtį.  Muziejuje šios specialistės iniciatyva 

vyksta parodos, seminarai, edukacinės 

pamokos moksleiviams, popietės, organizuo-

jamos kalendorinės šventės bei kita aktyvi 

veikla. Muziejuje vykdomuose mokymuose 

dalyvauja įvairaus amžiaus mokiniai, kultūros 

bei švietimo darbuotojai, įvairių organiza-

cijų atstovai. Mokymai vedami iš anksto 

juos užsakius 2 - 6 kartus per mėnesį.
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TURINYS

Dirbtuvė – tradicinių

kraitinių skrynelių

dekoravimas

Kultūros turgus -

tradiciniai medžio 

amatai

Sėkmės istorijos iš

Turkijos, Lietuvos,

Vokietijos, Bulgarijos,

Italijos, Estijos ir Čekijos

Ketvirtasis partnerių 

susitikimas Prahoje

Ketvirtasis projekto part-

nerių susitikimas įvyko 

2011 m. rugsėjo 15-16 d.d.

Prahoje, Čekijoje.

Šio susitikimo metu įvairiais 

požiūriais buvo aptariamas 

kūrybiškumas ir verslumas,

ką jau darėme praeituose

susitikimuose.

P a r t n e r i a i  la n kės i  

kūrybiniuose užsiėmimuose,

organizuotuose žmonėms 

su psichine ir fizine 

negalia. Vykę užsiėmimai 

skatino šių žmonių kūry-

bingumą ir sąmoningumą 

- pojūtį jaustis naudingam 

visuomenėje. Daugiau 

skaitykite www.yocait.tk 

NAUJIENOS

Pr ojek t o  na u j ie no s  iš

susitikimų Lietuvoje ir 

Čekijoje  kartu su 

nau jomis nuotraukomis 

apie  spec if in ius ša l ių 

rankdarbius pateikiamos 

tinklalapyje www.yocait.tk

     ***

Penktasis  projekto 

susitikimas įvyks 2012 m.

kovo 29-31 d.d. Ankaroje,

Turkijoje. 

. 

„Vaizduotė yra kūrybos pradžia“

Astos Bybartienės parduotuvėlėje Šakiuose, Lietuva



2 

Kiekviename „Tu tai gali....“ projekto 

naujienlaiškyje mes pristatysime šaliai 

būdingus rankdarbius ir tradicines 

darbo technikas. Tai leidžia pažinti 

šalis iš jų kūrybinės pusės ir galbūt 

pasisemti įkvėpimo iš jų darbų.

Kultūrų turgus 

Lietuvos medžio 

dirbinių 

tradicijos 

Lietuva turi senas medžio 

drožybos tradicijas, kurios 

susiformavo daugiau nei prieš 

200 metų.

Kontaktai  

N o r ė d a m i  g a u t i  da u g i a u i n 

fo rmac i jos  ap ie  š i uos  

p rod ukt us  k re ipk i t ė s  į    
p . A u re l i j ą  G r i n k e v i č i en ę

E l . p a š t a s :

agrinka@yahoo.com

     Nuo žilos senovės nuotakos savo kraitį kraudavo į kraitlovius, kraitkubilius, vėliau 

skrynias. Lietuvių kraitinės skrynios pasižymi ypač gražia poligrafija. Ant skrynučių 

piešiami šiam zanavykų kraštui būdingi simboliai ir ornamentai. Akcentuojama tai, 

kad Lietuviai, kaip ir kitos tautos, tikėjo, kad kai kurie žmonės, kartais ir dievybės, 

yra kilusios iš medžio. Atsiradus vėlių kultui, imta tikėti, kad jos gyvenanč-�   

ios medžiuose, miškuose, vandenyse. Taigi buvo sukurtas mitologinis Pasaulio 

medis, kuris Visatą dalijo į tris sferas: viršutinę - dangų, vidurinę - žemę ir 

apatinę - požemį. Zanavykų skrynių puošyboje iš “vazono” augantis Gyvybės 

medis turi tris, penkias, rečiau septynias šakas, kurios baigiasi stambiais lelijų 

žiedais. Šakos su lapais arba be jų, žiedai - raudonos, geltonos, baltos spalvos. 

Lelijos žiedo ir koto vaizdavime pastebimas vaisingumą simbolizuojančio žalčio 

motyvas. Dominuojančiu ir centriniu elementu skrynių raštų motyvuose yra lelija.

Lelijos žiedas būna trijų lapelių, rečiau keturių ar penkių, o jų spalvingumas labai 

įvairus. Skrynių piešiniuose lelijos žiedas kartais yra trijų ar keturių spalvų. Pri-

elaida lelijos motyvui paplisti Užnemunės skrynių raštų elementuose buvo kapsių 

ir zanavykių audinių raštai, kur lelijos motyvas labai dažnas tautinio kostiumo 

prijuostėse. Kadangi dirbėjai ir dažytojai Užnemunėje buvo keliaujantys po šį 

kraštą staliai, tai susipažindami su kitų meistrų darbais dažnai šį tą “pasiskolindavo”, 

todėl konstrukcinė forma, raštų elementai bei jų kompozicija dažnai kartojasi. 

Todėl ilgainiui susiformavo savitas Užnemunės skrynių stilius. Visa tai muziejaus 

specialistė bando parodyti, pamokyti ir atskleisti edukacinių užsiėmimų metu 

skirtų kraitinėms skrynioms ir skrynutėms. 

Kraitinės skrynutės

mailto:agrinka@yahoo.com
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     Marškinėliai būsimoms mamoms                                  Krepšiai        

                                 

Prijuostė                                          Krepšys baletui                                            

                                                           

     Shawl

                                    

      Skaros                                                           Skaros                                                                                                       

Sėkmės istorijos

GOKCE YEDİDAL 

Verslininkė Ankaroje / Turkija 
El. paštas: gojeko@gmail.com  
Svetainė: www.gojeko.com 

Yedidal parduotuvė "Gojeko" įsikūrė 2008 m. kovo mėn. siekiant palikti 
būsimosioms kartoms švaresnį pasaulį, mokyti vaikus ir jaunimą apie aplinkos 
padarinius, didinti vartotojų sąmoningumą, siekiant sumažinti plastikinių 
krepšių naudojimą, ir pateikti alternatyvius gaminius, tokius, kaip krepšiai skirti 
produktų nešimui.

Ji turi įvairių gaminių, pavyzdžiui prijuosčių, kuprinių vaikams, marškinėlių. Ji 
pati modeliuoja visus savo gaminius. 

http://www.gojeko.com/hediyelik/sal
http://www.gojeko.com/hediyelik/sal
mailto:gojeko@gmail.com
http://www.gojeko.com/
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                                                              Šlepetės                                      .         

Informationstechnologie-
Lösungen 

Asta Bybartienė   

Verslininkė Lietuvoje  

Pirmasis Astos žingsnis nuosavame versle buvo padarytas 1989 metais, kai ji pasiuvo 

pirmąsias šlepetes savo sūneliui. Medžiagas, reikalingas šlepetėms ji gavo iš baldų 

restauravimo įmonės, kur ji tuomet dirbo. Po to, visa jos šeima pradėjo dėvėti Astos 

pasiūtas šlepetes.

2000 metais Asta pradėjo savaitgaliais pardavinėti savo šlepetes turguje. Kadangi 

tuomet ji dirbo baldų įmonėje “Lauksva”, tai šlepetes siuvo vėlai vakarais po darbo.

Pasaulio ekonominės krizės įtakoje, 2009 metais, darbo apimtims “Lauksvoje”

sumažėjus, Asta neteko darbo. Nepaisant to, ji nenustojo pardavinėti savo siūtas 

šlepetes. Vienąkart ji kartu su vyru aplankė amatininkų šventę Kaune “Kaziuko mugė”, 

vykusią čia pirmą kartą. Abu čia įgyjo gerosios patirties ir ten jiems patiko. Po to jie 

pradėjo domėtis komercine veikla įvairių švenčių metu kituose Lietuvos miestuose 

ir miesteliuose. Taip šlepečių gamyba ir pardavinėjimas tapo pagrindiniu Astos ir jos 

vyro užsiėmimu.

Asta ir jos vyras pasistatė nedidelį siuvimo cechelį nuosavame kieme. Jie perka me-

rinosų vilną, natūralią odą ir gamina šlepetes namams, papuoštas įvairiais orginali-

ais ornamentais. Savaitgaliais šeima išvyksta į įvairius renginius, kur pardavinėja sa-

vo gaminius. Jie yra labai patenkinti, nes atsilepimai iš pirkėjų patys geriausi.
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                          Žolės, gėlės ir augalai

                                                                

.                                                                     

.         

Undine Myja 

Verslininkė Vokietijoje

Bucho vienuolynas  yra neįsivaizduojamas be žolininkės Myja Undine. Ji netik 
rūpinasi, kad sodo žolynai vėl žydėtų vienuolyne. Vienuolyno kalendoriuje ji nuolat 
aprašo įvykius su jos augalais. Diplomuotos inžinierės ekonomistės gyvenimo 
centru tapo žolių auginimas.  Ta didžioji meilė prasidėjo visiškai atsitikt-
inai. Staiga netekusi darbo, ji gavo pasiūlymą padėti sukurti parodą „Žavingas 
žolynų pasaulis“ buvusiame moterų vienuolyne 1998 metais.

Ji atgaivino tris teminius vienuolyno sodus  (žolės, medaus šukos ir medicinos 
sodas), kuriuose aiškiai matosi jos braižas. Ne tik gausūs žolynai reikalavo pasi-
aukojimo. Undine Myja turėjo įgyti daug išsamių žinių  ir gauti žolininkės ekspertės 
sertifikatą. Nuo 2006 m dviejų suaugusių dukterų motina, nepaisant  nepaprastų 
žinių apie augalus ir žoles, yra bedarbė. Jos paskelbimas Erzgebirge žolių karaliene 
patvirtino, kad pasirinktas kelias yra teisingas.

Diplomuota augalų specialistė Undine Myja kantriai perduoda savo žinias apie žoles 
ir augalus paskaitose, seminaruose kursuose vaikams ir suaugusiems. Ji taip pat 
steigė sezoninių gėlių ir augalų dekoravimo ir komponavimo dirbtuves. Didžioji jos 
svajonė – parašyti knygą , kurioje pasidalintų savo žiniomis ir patirtimi apie žoles. 
Bet tam ji dar neturi laiko. „Tai bus įmanoma , kai aš būsiu sena ir raukšlėta“ – 
pasakė ji ir nulėkė atgal prie savo žolių....
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Varkalės darbai

Yolanta Tzenova  

Verslininkė Bulgarijoje 

Yolanta Tzenova yra varkalė, kitaip sakant, meistrė dirbanti su variu. Šia profesija 

užsiima jau kelios šios šeimos kartos. Ji yra viena iš nedaugelio moterų, praktikuo-

jančių šį amatą. Ji susižavėjo šiuo amatu jau vaikystėje, stebėdama savo tėvą. Baigė 

keramikos ir stiklo mokslus meno mokykloje. Tada ji specializavosi graviravime ir 

papildė savo žinias bei sugebėjimus lankydama piešimo pamokas. Nuo 1984 metų 

ji dirba kaip varkalė. Ji yra žinoma ne tik Bulgarijoje, bet ir pasaulyje. Kolekcionieriai 

iš JAV, Vokietijos, Japonijos, Italijos, Rusijos ir kitur perka jos darbus. Šiandien geri 

varkalių darbai yra aukštai vertinami, ir štai kodėl šis amatas išliko. Savo rankomis 

Yolanta paverčia metalą į gražius paveikslus su sudėtingais gėlių ir gyvūnų 

ornamentais išreiškia jais gyvenimo jėgą. Ji yra šiuolaikinė kūrėja, kuri tiesia tiltą 

tarp senųjų amatų ir šiuolaikinio meno, ieško naujų raiškos formų ir paverčia 

amatą į meną. Meistrė varkalė gamina meno suvenyrus iš vario, piktogramas, 

paveikslėlius, atvirutes, lėkštes ir nuolat plečia savo menines paieškas. Pagrindinė 

Yolantos Tzenovos naudojama technologija yra  kalimas rankomis naudojant plak-

tuką, tuo pačiu metu panaudojant kai kuriuos naujus instrumentus ir medžiagas.
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                                                                    Lėlės                                                                                 .                                                            
                                                                                                                       

Tai istorija apie Moniką, kuri vadovauja amatų ir pomėgių internetinei parduotuvei. Nuo 

2003 m. ji organizuoja kursus privatiems asmenims ir įmonėms, konsultuoja įstaigas, 

tai pat kuria ir realizuoja amatų meno dirbinių, tokius kaip angelų juosta, besme-

genis, gėlės, kaspinai, dekupažas, trafaretai, Biedermeier, lėlės įpakavime, Kalėdiniai 

šaukštai ir angelų sodai.

Per seminarus ir mokymo kursus, ji aprūpina medžiagomis ir paaiškina, detales, kaip 

tai padaryti žingsnis po žingsnio.

Monikos valdo savo verslą parduodama pati savo rankdarbius internetu ir dalyvauja 

gatvės mugėse, kurios  yra organizuojamos miestuose per šventes ar Kalėdų metu, 

tuo siekdama skatinti amatų vystymą savo vietovėje.

Be to, Monica dirba ir apylinkes, aprūpindama savo rankdarbiais pagal poreikį: pavyzdžiui 

tai istorija apie Moniką, kuri vadovauja amatų ir pomėgių internetinei parduotuvei. Nuo 

2003 m. ji organizuoja kursus privatiems asmenims ir įmonėms, konsultuoja įstaigas, 

tai pat kuria ir realizuoja amatų meno dirbinių, tokius kaip angelų juosta, besmegenis, 

gėlės, kaspinai, dekupažas, trafaretai, Biedermeier, lėlės įpakavime, Kalėdiniai šaukš-

tai ir angelų sodai.

Per seminarus ir mokymo kursus, ji aprūpina medžiagomis  ir paaiškina, detales, kaip 

tai padaryti žingsnis po žingsnio.

Monikos valdo savo verslą parduodama pati savo rankdarbius internetu ir dalyvauja 

gatvės mugėse, kurios yra organizuojamos miestuose per šventes ar Kalėdų metu, 

tuo siekdama skatinti amatų vystymą savo vietovėje.

Be to, Monica dirba ir apylinkes,aprūpindama savo rankdarbiais pagal pareikį: 

pavyzdžiui, parduotuvė gali paprašyti iš jos 20 lėlių, per tam tikrą laikotarpį, ir ji 

sutinka šiuos užsakymus išpildyti. Taigi taip ji gali kompensuoti pardavimą kitais 

būdais, atsižvelgiant į turimą laiką, šeimos poreikius ir savo įprastą darbą.

Monika  

Verslininkė Italijoje  

www.craftonline.it 

http://www.craftonline.it/
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                                                                        Šis tas mezgimui  .                                                            

                                                                       

Aš pasirinkau Larisą interviu ne atsitiktinai. Larisa, kaip ir daugelis kitų moterų 

buvusioje Sovietų Sąjungos, turėjo aukštąjį inžinieriaus išsilavinimą, dirbo in-

žiniere ir drabužius, kurių jai reikėjo, ji galėjo nusimegzti rankomis pati. Ji megzė 

ne tik sau, bet ir savo šeimai, taip pat ir draugams.

Tačiau 1990 m. atėjo dauguma šių moterų sunkūs laikai: inžinieriai prarado savo 

darbo vietas. Larisa tapo namų šeimininkė ir 8 metus nedirbo. Tačiau tai nebuvo 

toks gyvenimas kuris jai patiko ir kurio  sau norėjo, todėl po 6 metų ji pradėjo 

kentėti nuo depresijos.

Tačiau išeitis buvo rasta: po 2 metų ji paėmė banko kreditą ir atidarė mažą par-

duotuvę ‘‘Viskas mezgimui.‘‘ Tai atsitiko prieš 11 metų.

Šiandien Larisa jau yra įdarbinusi keletą moterų ir parduotuvė išsiplėtė. Čia galite rasti 

viską siuvinėjimui, taip pat bet kurios rūšies rankdarbiams. Jos parduotuvėje yra 

daug pavyzdžių rodančių ką galite pagaminti rankomis, taip pat ir įvairūs pap-

uošalai. Visa tai skatina moteris kurti savo išskirtinius gaminius sau arba dovanas 

kam nors. Arba remiantis Larisos pavyzdžiu pradėti savo verslą.

Larisa  

Verslininkė Estijoje  

Photo:Countryliving.com Photo: craftstylish.com 
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                                             Kūrybos centras                                                                

.                                                         

       

Emilie Strejčková 

(1919-2009) 

Čekija  

Emile nusprendė renovuoti apleistą didžiulį dvarą Prahoje 10 ir 1994 Toulcův 

Court’e įkūrė Středisko ekologické výchovy (Aplinkos švietimo centrą), kur nuo 

to laiko įvyko daug holistinių renginių. Čia galima daryti tai, ką norėtum  daryti: 

rankdarbius, jodinėti arkliais, prižiūrėti naminius gyvulius. Organizuojamos 

įvairios programos mažiems vaikams, paaugliams, suaugusiems, pagyvenusiems 

žmonėms ir moterims. Įvairios grupės yra padrąsinamos pasimokyti vienos iš 

kitų naujų ir įdomių dalykų.

Čia taip pat yra nuostabi, maža rankdarbių parduotuvėlė. Daugiau informacijos 

rasite adresu: www.toulczuvdvur.cz

Kontaktai  

Wisamar educational 
institute 
Eszter Csepe Es-
zter.csepe@wisamar.de 
Heinrichstrasse 5-7 04317 
Leipzig 
Tel. 0049 (0)341 21977000 
Fax 0049 (0)341 21957519 

www.wisamar.de  

http://www.toulcuvdvur.cz/
http://www.wisamar.de/

