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TRADICINIŲ AMATŲ KLASIFIKACIJOS APRAŠAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo paskirtis – susisteminti tradicinius amatus ir 

tautinio paveldo gaminius, produktus, dirbinius, objektus, tradicinių veislių augalus, gyvūnus ir jų 

produktus, tradicines paslaugas, sudaryti klasifikavimo ir kodavimo sistemą, siekiant ją naudoti 

tautinio paveldo gaminiams, produktams, dirbiniams, objektams, tradicinių veislių augalams, 

gyvūnams ir jų produktams, tradicinių amatų mokymo programoms, tradicinėms mugėms, 

tradicinių amatų meistrams sertifikuoti ir atestuoti, taip pat tautinio paveldo ir tradicinių amatininkų 

informacinei sistemai sudaryti.  

II. SĄVOKOS 

2. Tautinio paveldo produktų klasifikatorius – susistemintas tautinio paveldo gaminių, 

produktų, dirbinių, objektų, tradicinių veislių augalų, gyvūnų ir jų produktų, tradicinių paslaugų ir 

jų grupių (sričių, rūšių, porūšių) sąrašas, į kurį įeina pagal tam tikrą struktūrą sudaryti minėtų 

dalykų kodai ir pavadinimai. 

3. Tautinio paveldo produktų klasifikatoriaus kodas (toliau – kodas) – ţymuo, kurio 

pirmieji trys skaitmenys ţymi tautinio paveldo gaminio, produkto, dirbinio, objekto, tradicinės 

veislės augalo, gyvūno ar jo produkto, tradicinės paslaugos priskyrimą tam tikram tradiciniam 

amatui pagal amato eilės numerį Tradicinių amatų sąvade; dvi raidės – ţaliavą ir (ar) medţiagą, iš 

kurios pagamintas tautinio paveldo gaminys, produktas, dirbinys, objektas, arba augalą, gyvūną, 

taip pat paslaugą; kiti skaitmenys – tautinio paveldo gaminio, produkto, dirbinio, objekto, tradicinės 

veislės augalo, gyvūno ar jo produkto, tradicinės paslaugos srities, rūšies ir porūšio eilės numerius. 

4. Tradicinių amatų sąvadas – Lietuvoje istoriškai susiklosčiusių tradicinių amatų ir jais 

uţsiimančių amatininkų pavadinimų, išdėstytų eilės tvarka, sąrašas.  

5. Kitos Tradicinių amatų klasifikacijos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip 

jas apibrėţia Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (Ţin., 

1999, Nr. 82-2414) ir kiti teisės aktai. 
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III. TRADICINIŲ AMATŲ SĄVADO IR TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ 

KLASIFIKAVIMO SISTEMA 

6. Tradicinių amatų klasifikavimo sistemą sudaro:  

6.1. Tradicinių amatų sąvado triţenklis eilės numeris; 

6.2. Tautinio paveldo klasifikatoriaus kodas. Kodo raidės nurodo ţaliavą ir (ar) medţiagą, iš 

kurios pagamintas tautinio paveldo gaminys, produktas, dirbinys, objektas: akmuo (AK), audinys 

(AD), auksas (AS), augalai ir augalinės medţiagos (AG), geleţis (GL), gintaras (GN), medis (MD), 

molis (ML), oda (OD), popierius (PP), sidabras (SD), siūlai (SL), stiklas (ST), tošis (TŠ), ţalvaris 

(ŢL) arba tradicinių veislių augalai, gyvūnai ir jų produktai (gyvūnai ir gyvūninės medţiagos (GV), 

arba tradicinė paslauga (paslauga (PS); kiti skaitmenys ţymi tautinio paveldo produkto srities, 

rūšies ir porūšio eilės numerius.  

7. Tradicinių amatų sąvadas ir Tautinio paveldo klasifikatorius sudaryti pagal istoriškai 

Lietuvoje susiklosčiusius tradicinių amatų ir amatininkų pavadinimus, kurie dėstomi eilės tvarka ir 

skirstomi pagal tautinio paveldo gaminių, produktų, dirbinių, objektų, tradicinių veislių augalų, 

gyvūnų ir jų produktų, tradicinių paslaugų grupes, sritis, rūšis ir porūšius, nurodant jų naudojimą, 

pirminę ţaliavą ir (ar) medţiagą pagal tam tikrą kodavimo sistemą. 

8. Ţvaigţdute (*) paţymėtų tautinio paveldo gaminių, produktų, dirbinių, objektų, tradicinių 

veislių augalų, gyvūnų ir jų produktų, tradicinių paslaugų pavadinimai – tai tik etninės kultūros 

vartosenoje išlikę, bet bendrinėje lietuvių kalboje nevartotini etnografizmai.  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

9. Prireikus Tradicinių amatų sąvadas ir Tautinio paveldo klasifikatorius gali būti papildomi. 
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