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TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ATITIKTIES LIETUVIŲ ETNINEI KULTŪRAI 

VERTINIMO RODIKLIAI  

 

 

Tradicinis amatas 

 

Kodas  
(pagal tautinio paveldo 

produktų klasifikatorių) 

I grupė. Tradiciniai gaminiai  

Rūšis Rodikliai 

Akmenskaldystė  001AK01.01  Sakraliniai paminklai  Medţiaga, gamybos būdas, 

forma. 

001AK01.02  Statybinės medţiagos   Ţaliava, apdirbimo būdas.  

Alaus darymas 002AG01.01 Alus Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, gamybos technologija, 

įrankiai ir įrenginiai, skonis, 

spalva. 

002AG01.02 Gaivieji gėrimai Ţaliava, gamybos būdas, skonis, 

spalva. 

Aliejaus 

spaudimas 

003AG02.01 Aliejai Ţaliava, gamybos technologija, 

įrankiai ir įrenginiai, 

konsistencija,  skonis, spalva, 

kvapas. 

Audimas 004AG03.01 Drabuţių audiniai 

 

Ţaliava, audimo technika, raštai, 

spalvos, spalvų deriniai. 

004AG03.02  Interjero audiniai 

 

Ţaliava, audimo technika, raštai, 

spalvos, spalvų deriniai. 

004AG03.03 

004GV01.01 

 

Juostos  Ţaliava, technika (pynimas, 

audimas, vijimas), spalvų 

deriniai, ornamentai. 

Baldininkystė 005MD01.01 Baldai  

 

Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, dydis, puošyba. 

Batsiuvystė 006OD01.01 Avalynė Medţiaga, gamybos būdas, 

forma, puošyba. 

Dailidystė 007MD02.01 Gyvenamieji trobesiai Statybinė medţiaga, 

konstrukcija,  vidaus patalpų 

išdėstymas, išorės architektūros 

detalės (langinės, lėkiai, 

vėjalentės, karnizai ir kt.). 

007MD02.02 Ūkiniai trobesiai  Statybinė medţiaga, 

konstrukcija, vidaus patalpų 

išdėstymas, išorės architektūros 

detalės. 

007MD02.03 Pagalbiniai trobesiai  Statybinė medţiaga, 

konstrukcija,  vidaus patalpų 

išdėstymas. 

007MD02.04 Visuomeniniai statiniai  Statybinė medţiaga, 

konstrukcija,  vidaus patalpų 
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išdėstymas, išorės architektūros 

detalės (langinės, lėkiai, 

vėjalentės, karnizai ir kt.). 

007MD02.05 Gamybiniai statiniai Statybinė medţiaga, 

konstrukcija, vidaus patalpų 

išdėstymas. 

 

007MD02.06 Maţosios architektūros 

statiniai 

Statybinė medţiaga, 

konstrukcija, puošyba. 

Degtinės varymas 008AG04.01 Stiprieji gėrimai 008 AG04.01.01
1
:ţaliava, jos 

ruošimo būdas, gamybos 

technologija, įrenginiai ir 

įrankiai, spalva, skonis, kvapas. 

008 AG04.01.02 - 008 

AG04.01.05: ţaliava, jos 

ruošimo būdas, priedai, gamybos 

technologija, spalva, skonis, 

kvapas. 

Droţyba 009MD03.01 Buitiniai ir apeiginiai 

droţiniai 

009MD03.01.01:medţiaga, 

droţybos būdas, siuţetas, 

ornamentika, spalva.  

009MD03.01.02 - 

009MD03.01.09: medţiaga, 

droţybos būdas, ornamentika, 

spalva.  

009MD04.01 Maisto ruošimo įrankiai Medţiaga, forma, gamybos 

būdas.  

009MD04.02 Indai Medţiaga, forma, gamybos 

būdas, puošyba.  

Juvelyrika 010GN01.01 

010ŢL01.01 

010SD01.01 

010AS01.01 

Papuošalai Medţiaga, forma, gamybos 

būdas.  

Kailiadirbystė 011GV02.01 Ţaliava aprangai Ţaliava, išdirbimo būdas.  

Kalvystė 012GL01.01 Ţemdirbystės padargai Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, forma. 

012GL01.02 Gyvulininkystės 

reikmenys 

Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, forma. 

012GL01.03 Ţvejybos reikmenys Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, forma. 

012GL02.01 Trobesių, baldų apdaila Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, forma, puošyba. 

012GL02.02 Maţosios architektūros 

elementai 

Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, forma, puošyba. 

012GL03.01 Ţidinių, krosnių 

inventorius 

Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, forma. 

012GL04.01 Apšvietimo reikmenys Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, forma, puošyba. 

Karpymas 013PP01.01 Popieriaus karpiniai Medţiaga, karpymo būdas, 

ornamentai.  

                                                 
1 
Tautinio paveldo produktų klasifikatoriuje esantis kodas 
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Kepimas 014 AG05.01 Duona Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, rauginimo būdas, 

kepimo technologija, įrankiai ir 

įrenginiai, forma, spalva, skonis. 

014 AG05.02 Ragaišiai Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, gamybos technologija, 

įrankiai ir įrenginiai, spalva, 

forma, skonis. 

014 AG05.03 Pyragai Ţaliavos, jos ruošimas, gamybos 

technologija, receptūra, priedai, 

prieskoniai, forma, puošyba, 

spalva, skonis. 

 

014 AG05.04 Sausainiai Ţaliavos, sudėtis, priedai, 

prieskoniai, receptai, gamybos 

technologija, forma, spalva, 

skonis. 

014 AG05.05 Meduoliai Ţaliavos, priedai, prieskoniai, 

gamybos technologija, 

konsistencija, forma, spalva, 

puošimas, skonis. 

014 AG05.06 Šakočiai Ţaliavos, gamybos technologija, 

įranga ir įrankiai, forma, spalva, 

skonis. 

Kepurių vėlimas 015GV03.01 Galvos dangalai Medţiaga, gamybos būdas 

(vėlimas, mezgimas, pynimas, 

audimas), forma, spalva, 

puošyba.  

Klumpdirbystė 016MD05.01 Avalynė Medţiaga, gamybos būdas, 

forma, puošyba. 

Krosnininkystė 017ML01.01 Šildymo įrenginiai Medţiaga, įrengimo būdas, 

apdaila.  

Kryţdirbystė 018MD06.01 Memorialiniai 

paminklai 

Medţiaga, droţyba, konstrukcija, 

forma, puošyba. 

Kubilininkystė 019MD07.01 Rykai maistui ruošti ir 

laikyti 

Medţiaga, gamybos būdas, 

forma, dydis. 

Maisto ruošimas 020 AG06.01 Grūdų gaminiai Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, gamybos būdas, 

konsistencija, pateikimo būdas, 

skonis.  

020 AG06.02 Bulvių gaminiai  Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, prieskoniai, gamybos 

technologija, įrankiai ir įranga, 

forma, konsistencija, pateikimo 

būdas, skonis. 

020 AG06.03 Grybų gaminiai  Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, prieskoniai, įrankiai, 

įrenginiai, indai, gamybos 

technologija, konsistencija, 

pateikimo būdas, skonis. 

020 AG06.04 Darţovių gaminiai  Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, prieskoniai, gamybos 



 

 

4 

 

technologija, įrankiai ir įranga, 

pateikimo būdas, spalva, skonis. 

020 AG06.05 Vaisių gaminiai  Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, gamybos technologija, 

įrankiai ir įranga, pateikimo 

būdas, spalva, skonis. 

020 AG06.06 Uogų gaminiai Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, gamybos technologija, 

įrankiai ir įrenginiai, 

konsistencija, pateikimo būdas, 

skonis. 

020AG06.07 Gėrimai Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, gaminimo technologija, 

įrankiai ir įranga, konsistencija, 

spalva, pateikimo būdas, skonis. 

020GV04.01 Virta mėsa ir mėsos 

gaminiai 

Ţaliava, jos paruošimo būdas, 

priedai, prieskoniai, gamybos 

technologija, forma, pateikimo 

būdas, skonis. 

020GV04.02 Kepta mėsa ir mėsos 

gaminiai 

Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, prieskoniai, gamybos 

technologija, įranga, forma, 

pateikimo būdas, skonis. 

020GV04.03 Pieno gaminiai Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, prieskoniai, gamybos 

technologija, įrankiai, 

konsistencija, forma, pateikimo 

būdas, skonis. 

020GV04.04 Ţuvų gaminiai Ţaliava, priedai, prieskoniai, 

gamybos technologija, pateikimo 

būdas, skonis. 

020GV04.05 Kiaušinių gaminiai Ţaliava, priedai, prieskoniai, 

gamybos būdas, pateikimo 

būdas, skonis. 

Malimas 021AG07.01 Grūdų malimo  

gaminiai 

Ţaliava, jos ruošimo 

technologija. 

Margučių 

marginimas 

022GV05.01 Apeiginiai 

dekoratyviniai dirbiniai 

Marginimo būdas, spalva, 

ornamentai.  

Mezgimas 023SL01.01 Drabuţiai Ţaliava, mezgimo būdas, spalvos 

raštai.  

023SL02.01 Mezginiai, nėriniai 

interjero puošybai 

Ţaliava, nėrimo būdas, spalvos 

raštai. 

023SL03.01 Ţvejybos reikmenys Ţaliava, gamybos būdas, forma, 

dydis.  

Mėsos apdirbimas, 

apdorojimas, 

perdirbimas 

024GV06.01 Sūdyti mėsos gaminiai Ţaliava, jos ruošimo 

technologija, prieskoniai, įranga 

ir įrankiai, gamybos 

technologija, konsistencija, 

forma, spalva, skonis, gaminio 

laikymo būdas. 

024GV06.02 Vytinti mėsos gaminiai Ţaliava, jos ruošimo 

technologija, prieskoniai, įranga 



 

 

5 

 

ir įrankiai, gamybos 

technologija, konsistencija, 

forma, spalva, skonis, laikymo 

būdas. 

024GV06.03 Rūkyti mėsos gaminiai Ţaliava, jos ruošimo 

technologija, prieskoniai, įranga 

ir įrankiai, gamybos 

technologija, konsistencija, 

forma, spalva, skonis, laikymo 

būdas. 

024GV06.04 Ţali mėsos gaminiai Ţaliava, jos ruošimo 

technologija, prieskoniai, įranga 

ir įrankiai, gamybos 

technologija, konsistencija, 

forma, spalva. 

Midaus darymas 025GV07.01 Fermentuoti medaus 

gėrimai 

Ţaliavos, sudėtis, priedai, 

gamybos technologija, įrankiai ir 

įranga, spalva, skonis. 

Mūrininkystė 026ML02.01 

026AK02.01 

Statiniai Ţaliava, gamybos būdas.  

026ML02.02 Maţosios architektūros 

statiniai 

Statybinė medţiaga, 

konstrukcija, forma.  

Muzikos 

instrumentų 

gaminimas 

027GV08.01 

027MD08.01 

Pučiamieji muzikos 

instrumentai 

Medţiaga, gamybos būdas, 

forma, dydis.  

027MD08.02 Styginiai strykiniai 

muzikos instrumentai 

Medţiaga, gamybos būdas, 

forma, dydis.  

027MD08.03 Styginiai skambinamieji 

muzikos instrumentai 

Medţiaga, gamybos būdas, 

forma, dydis.  

027OD02.01 Mušamieji muzikos 

instrumentai 

Medţiaga, gamybos būdas, 

forma, dydis.  

Odininkystė 028OD03.01 Ţaliava aprangai  Išdirbimo būdas. 

028OD04.01 Ţaliava susisiekimo 

priemonėms 

Išdirbimo būdas. 

Pjovėjo amatas 029MD09.01 Statybinė medţiaga Medţiaga, ruošimo būdas.  

Pieno apdirbimas, 

apdorojimas, 

perdirbimas 

030GV09.01 Pienas Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, prieskoniai, gamybos 

technologija, įranga ir įrankiai, 

konsistencija, forma, spalva, 

skonis. 

030GV09.02 Sūriai Ţaliava, jos ruošimo būdas, 

priedai, prieskoniai, gamybos 

technologija, įranga ir įrankiai, 

konsistencija, forma, spalva, 

skonis, laikymo būdas. 

Plytininkystė 031ML03.01 Medţiagos mūryti Gamybos būdas, forma, dydis, 

puošyba.  

Puodininkystė 032ML04.01 Indai Gamybos būdas, forma, dydis, 

puošyba.  

032ML05.01 Dekoratyviniai 

apšvietimo dirbiniai  

Gamybos būdas, forma, puošyba. 

Pynimas 033AG08.01 Avalynė  Ţaliava, pynimo būdas, forma. 

033AG09.01 Apeiginiai ar Ţaliava, gamybos būdas, forma, 
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dekoratyviniai dirbiniai  spalvos, ornamentai. 

033AG10.01 Baldai  Medţiaga, pynimo būdas, 

konstrukcija, forma, dydis. 

033AG11.01  Rykai  Medţiaga, pynimo būdas, forma.  

Račiaus amatas 034MD10.01 Susisiekimo priemonių 

dalys  

Medţiaga, gamybos būdas, 

dydis. 

Rėtininko amatas 035MD11.01   Rykai  Medţiaga, gamybos būdas, 

forma, dydis. 

Pakinktų dirbimas 036OD05.01 Pakinktai Medţiaga, gamybos būdas, 

forma, puošyba. 

Siūlų daţymas 037GV10.01 

037AG12.01 

037AG12.02 

Siūlai  Ţaliava, apdirbimo būdas. 

Saldumynų 

gamyba 

038AG13.01 Saldumynai Ţaliavos, jų sudėtis, ruošimo 

technologija, priedai, 

prieskoniai, gamybos 

technologija, įrankiai ir įranga, 

konsistencija, forma, spalva, 

skonis, puošimas. 

Siuvimas 039AD01.01 

039GV11.01 

Drabuţiai Audinys, sukirpimas, siuvimo 

būdas, puošybos detalės. 

Siuvinėjimas 040AD02.01 Drabuţiai Audinys, siuvinėjimo būdas, 

ornamentų dydis, spalvų deriniai.  

040AD03.01 Dekoratyviniai siuviniai Audinys, siuvinėjimo būdas, 

ornamentų dydis, spalvų deriniai.  

Stiklo apdirbimas 041ST01.01 Statinių elementai Gamybos būdas, forma, spalvos. 

Stalystė 042MD12.01 Trobesių apdaila, įranga Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, puošyba.  

042MD13.01 Tekstilės gamybos 

prietaisai 

Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, puošyba.  

042MD13.02 Tekstilės prieţiūros 

įrankiai 

Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, puošyba.  

042MD13.03 Tekstilės pluošto 

apdorojimo įrankiai 

Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, puošyba.  

042MD14.01 Susisiekimo priemonės Medţiaga, gamybos būdas, 

konstrukcija, puošyba.  

Stogdengystė 043AG14.01 

043MD15.01 

043MD15.02 

043ML06.01 

043GL05.01 

Trobesių elementai   Medţiagos ruošimas, dengimo 

būdas. 

043MD15.02 Statybinė medţiaga   Medţiaga, gamybos būdas, 

forma, dydis. 

Šaukščiaus amatas 044MD16.01 Stalo įrankiai Medţiaga, droţybos būdas, 

forma, dydis. 

044MD16.02 Indai Medţiaga, droţybos būdas, 

forma, dydis. 

Šulniakasyba 045AK03.01 

045MD17.01 

Maţosios architektūros 

statiniai 

Statybinė medţiaga, 

konstrukcija,  forma, puošyba. 

Tošininkystė 046TŠ01.01 Dėklai Medţiaga, gamybos būdas, 

forma, puošyba. 

Verpimas 047GV12.01 Ţaliava Ţaliava, verpimo būdas. 
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047AG15.01 

Vilnos karšimas 048GV13.01 Ţaliava Ţaliava, karšimo būdas. 

Vilnos, milo 

vėlimas 

049GV14.01 Ţaliava Ţaliava, vėlimo būdas, spalva. 

049GV15.01 Avalynė Ţaliava, vėlimo būdas, forma. 

Vyno darymas 050AG16.01 Fermentuotas vynas Ţaliavos sudėtis, jų ruošimo 

technologija, įrankiai ir įranga, 

gamybos technologija, 

konsistencija, spalva, skonis. 

Ţaislininkystė 051MD18.01 

051AD04.01 

051GV16.01 

051ML07.01 

Ţaislai Medţiaga, gamybos būdas,  

konstrukcija, forma, spalvos.  

Ţvakininkystė 052GV17.01 Apeiginiai ar 

dekoratyviniai dirbiniai   

Ţaliava, gamybos būdas, forma. 

 

Tradicinis amatas 

 

Kodas  
(pagal tautinio paveldo 

produktų klasifikatorių) 

II grupė. Tradicinių veislių augalai, gyvūnai ir jų produktai 

Rūšis Rodikliai 

Tradicinė 

augalininkystė  
053AG17.01 Rugiai Auginimo technologija. 

053AG17.02 Mieţiai Auginimo technologija. 

053AG17.03 Aviţos Auginimo technologija. 

053AG17.04 Kviečiai Auginimo technologija. 

053AG17.05 Grikiai Auginimo technologija. 

053AG17.06 Ţirniai Auginimo technologija. 

053AG17.07 Pupos Auginimo technologija. 

053AG18.01 Pluoštiniai linai Auginimo technologija. 

053AG19.01 Kopūstai Auginimo technologija. 

053AG19.02 Bulvės Auginimo technologija. 

053AG19.03 Morkos Auginimo technologija. 

053AG19.04 Svogūnai Auginimo technologija. 

053AG19.05 Agurkai Auginimo technologija. 

053AG19.06 Krapai Auginimo technologija. 

053AG19.07 Burokai Auginimo technologija. 

053AG19.08 Ridikai Auginimo technologija. 

053AG19.09 Ridikėliai Auginimo technologija. 

053AG20.01 Prieskoniniai augalai Auginimo technologija. 

053AG21.01 Vyšnios Auginimo technologija. 

053AG21.02 Slyvos Auginimo technologija. 

053AG21.03 Obuoliai Auginimo technologija. 

053AG21.04 Kriaušės  Auginimo technologija. 

053AG21.05 Serbentai Auginimo technologija. 

053AG21.06 Agrastai Auginimo technologija. 

Gamtos gėrybių 

rinkimas 

054AG22.01 Grybai Rinkimo būdas, priemonės, metų 

laikas (mėnesiais). 

054AG22.02 Uogos Rinkimo būdas, priemonės, metų 

laikas (mėnesiais). 

054AG22.03 Riešutai, gilės Rinkimo būdas, priemonės, metų 

laikas (mėnesiais). 

Ţolininkystė 055AG23.01 Ţolynai Rinkimo būdas, priemonės, metų 

laikas (mėnesiais). 

Tradicinė 056GV18.01 Bitės Auginimo technologija. 
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bitininkystė 

Tradicinė 

gyvulininkystė 

057GV19.01 Arkliai Auginimo technologija. 

057GV19.02 Avys Auginimo technologija. 

057GV19.03 Oţkos Auginimo technologija. 

057GV19.04 Galvijai Auginimo technologija. 

057GV19.05 Kiaulės Auginimo technologija. 

Tradicinė 

medţioklė 

058GV20.01 Laukiniai ţvėrys Medţioklės būdas, priemonės, 

metų laikas (mėnesiais). 

058GV20.02 Laukiniai paukščiai Medţioklės būdas, priemonės, 

metų laikas (mėnesiais). 

058GV20.03 Šunys Medţioklės būdas, priemonės, 

metų laikas (mėnesiais). 

Tradicinė 

paukštininkystė 

059GV21.01 Ţąsys Auginimo technologija. 

Tradicinė ţvejyba 060GV22.01 Gėlavandenės ţuvys Ţvejybos būdas, priemonės, 

metų laikas (mėnesiais). 

060GV22.02 Akvakultūra Ţvejybos būdas, priemonės, 

metų laikas (mėnesiais). 

060GV22.03 Gėlavandenės jūrinės 

ţuvys 

Ţvejybos būdas, priemonės, 

metų laikas (mėnesiais). 

060GV22.04 Jūrinės ţuvys Ţvejybos būdas, priemonės, 

metų laikas (mėnesiais). 

060GV23.01 Gėlavandeniai vėţiai Ţvejybos būdas, priemonės, 

metų laikas (mėnesiais). 

 

Tradicinis amatas 

 

Kodas  
(pagal tautinio paveldo 

produktų klasifikatorių) 

III grupė. Tradicinės paslaugos 

Rūšis Rodikliai 

Tradicinis 

giedojimas 

061PS01.01 Giedojimas Regioninės etninės kultūros 

tradicijos.  

Tradicinis 

muzikavimas 

062PS02.01 Grieţimas Regioninės etninės kultūros 

tradicijos.  

062PS02.02 Grojimas Regioninės etninės kultūros 

tradicijos.  

Tradicinių 

renginių 

organizavimas 

063PS03.01 Šeimos švenčių, apeigų 

organizavimas 

Regioninės etninės kultūros 

tradicijos.  

063PS03.02 Kalendorinių švenčių 

organizavimas 

Regioninės etninės kultūros 

tradicijos.  

063PS03.03 Mugių organizavimas Regioninės etninės kultūros 

tradicijos.  

Tradicinių vaišių 

ruošimas 

064PS04.01 Vaišių ruošimas Regioninės etninės kultūros 

tradicijos.  

Keltininkas 065PS05.01 Susisiekimas Regioninės etninės kultūros 

tradicijos.  

 

________________________ 


