
VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2017 
 

                      RENGINIO PROGRAMA 
 (LITEXPO 3 salės fojė, 4 salė) 

2017 m. spalio 19-20 d. 

 
Laikas Renginys 

 

Vieta 

 Spalio 19 d., ketvirtadienis 
 

 

12:00-12:10 Oficialus renginio „Vilnius Fashion & Textile Avenue“ atidarymas.  Parodų 

salė 4 

12:10-12:45 

 

Kolekcijų pristatymas: Klaipėdos technologijų mokymo centras; Kauno buitinių 

paslaugų ir verslo mokykla; Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; Viktorija Rosenberg ir Paulius Leonas - 2017 Jaunojo dizainerio, Mados dizaino 

kategorijos, pagrindinio prizo nugalėtojai. 

Parodų 

salė 4 

10:00-18:00 Mokymo įstaigų aprangos ir siuvimo mokymo programų pristatymas. 

Dalyvauja: Kauno kolegija, Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinerijos ir 

dizaino fakultetas, Vilniaus kolegija,Vilniaus dailės akademijos Kostiumo dizaino katedra, 

Vilniaus dizaino kolegija, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, 

Klaipėdos technologijų mokymo centras, Socialinių mokslų kolegija, Utenos kolegija, VšĮ 

Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, Kauno buitinių paslaugų ir verslo 

mokykla.  

3-os salės 

fojė 

10:00-18:00 Aksesuarų iš veltinio gamyba kuriant kolekcijas: veltinio batai, veltinio aksesuarai. 

Automatizuotos aprangos projektavimas – Gerber v10+ 3D modulio pristatymas bei 

šiuolaikinių technologijų galimybės kuriant kolekcijas.  

Organizatorius: Utenos kolegija. 

3-os salės 

fojė 

10:00-18:00 Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojų, siuvėjų, dailiųjų odos dirbinių gamintojų 

mokymo programos „gyvai“. 

Organizatorius: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras  

3-os salės 

fojė 

10:00-18:00 Blic turnyras, tekstilinių aksesuarų gamyba. 

Organizatorius: Klaipėdos technologijų mokymo centras 

3-os salės 

fojė 

10:00-18:00 Socialinė saugumo akcija "Būk matomas" naują sezoną pradės parodoje BALTIC 

FASHION & TEXTILE VILNIUS.  

Visomis parodos dienomis parodos lankytojai galės paženklinti savo drabužius stilingais 

atšvaitais, o akcijos stende bus eksponuojamos unikalios šviečiančios statulos– Vilniaus 

mokyklų kūriniai. 

Parodų 

salė 5 

10:00-18:00 Vilniaus dizaino kolegijos bibliotekos naujienos. Naujausių leidinių pristatymas. 3-os salės 

fojė 

10:00-18:00 Fotobūdelė. 3- os salės 

fojė 

 Spalio 20 d., penktadienis 
 

 

10:00-18:00 Mokymo įstaigų aprangos ir siuvimo mokymo programų pristatymas. 

Dalyvauja: Kauno kolegija, Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinerijos ir 

dizaino fakultetas, Vilniaus kolegija,Vilniaus dailės akademijos Kostiumo dizaino katedra, 

Vilniaus dizaino kolegija, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, 

Klaipėdos technologijų mokymo centras, Socialinių mokslų kolegija, Utenos kolegija, VšĮ 

Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, Kauno buitinių paslaugų ir verslo 

mokykla. 

3-os salės 

fojė 

10:00-18:00 Aksesuarų iš veltinio gamyba kuriant kolekcijas: veltinio batai, veltinio aksesuarai. 

Automatizuotos aprangos projektavimas – Gerber v10+ 3D modulio pristatymas bei 

šiuolaikinių technologijų galimybės kuriant kolekcijas.  

Organizatorius: Utenos kolegija. 

3-os salės 

fojė 

10:00-18:00 Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojų, siuvėjų, dailiųjų odos dirbinių gamintojų 

mokymo programos „gyvai“. 

Organizatorius: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras  

3-os salės 

foje 



VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2017 
 

10:00-18:00 

 
Socialinė saugumo akcija "Būk matomas" naują sezoną pradės parodoje BALTIC 

FASHION & TEXTILE VILNIUS.  

Visomis parodos dienomis parodos lankytojai galės paženklinti savo drabužius stilingais 

atšvaitais, o akcijos stende bus eksponuojamos unikalios šviečiančios statulos– Vilniaus 

mokyklų kūriniai. 

 

 

Parodų 

salė 5 

10:00-18:00 Vilniaus dizaino kolegijos bibliotekos naujienos. Naujausių leidinių pristatymas. 3-os salės 

fojė 

11.00-15.30 

 

Tarptautinė konferencija „Globalus greitosios mados lėtėjimas – realybė ar iliuzija“.  

Konferencija vyks anglų kalba (I dalis) ir lietuvių kalba (II dalis). 

Organizatoriai: Socialinių mokslų kolegija ir UAB “Lengvosios pramonės centras”.  

Renginys mokamas.  

Konferen

cijų salė 

5.3 

15.00-18.00 Jaunųjų dizainerių konkursas „JUKI Young Designers Competition“.   

Konkurso nugalėtojų iškilmingas apdovanojimas. 

Pertraukos metu modelių studija MAŽOJI MIS pristatys ANGELO KIDS kolekciją. 

Parodų 

salė 4 

10:00-18:00 Fotobūdelė. 

 

3-os salės 

fojė 

* Programa preliminari, organizatoriai pasilieka teisę keisti programą. 

 

Organizatorius: Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija 

Projekto partneriai: LR Švietimo ir mokslo ministerija, UAB Lengvosios pramonės centras, LITEXPO 
 
Pagrindinis rėmėjas: Juki 

 

 

  

 


